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ترامپ و ناگزیری او 
در جنگ افغانستان

در  بین المللی  نیروهای  فرمانده  نیکلسون  جان  جنرال 
افغانستان روز پنجشنبه در سخنرانی یی در کنگره ی امریکا 
گفته است که برای موفقیت در جنگ افغانستان نیاز به 
نیکلسون  آقای  است.  کشور  آن  سربازان  بیشتر  شمار 
گفته است که نیروهای موجود برای انجام عملیات های 
نیروهای  آموزش  برای  اما  است،  کافی  ضدتروریستی 
افغانستان باید شمار بیشتر نیروهای امریکایی به افغانستان 
مستقر شوند. همزمان ترامپ و غنی رؤسای جمهور دو 
مورد  در  و  کرده  تلفنی صحبت  همدیگر  با  نیز  کشور 

مسائل مختلف بحث و تبادل نظر نموده اند.
در خواست افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان از 
سوی فرمانده عمومی نیروهای ناتو در حالی است که 
ماموریت رزمی این نیروها در سال 2014 م به پایان رسیده 
بود و این نیروها در چارچوب ماموریت »حمایت قاطع« 
تنها مسئولیت آموزش و مشاوره به نیروهای امنیتی افغان را 
داشتند. براساس برنامه های قبلی، قرار بود نقش نیروهای 
امریکایی پس از سال 2016 تنها برای محافظت از سفارت 
آن کشور در افغانستان تقلیل یابد اما در براساس برنامه های 
امریکایی  سرباز   8400 ماموریت  اوباما،  دولت  جدید 
مستقر در افغانستان تا پایان سال 2017م تمدید شد. حاال 
در خواست شمار بیشتر نیروهای امریکایی نشانه یی از 
یک برنامه ی جدید در افغانستان است که مشخص نیست 

آینده را چگونه رقم خواهد زد.
چگونگی  امریکا،  در  ترامپ  اداره ی  آمدن  کار  روی  با 

رابطه ی آن کشور با افغانستان و مواجهه با...
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سیاست در نگاه ترامپ 
و نوستالژی برخورد تمدن ها

معرفی 
هرکه ناموخت از گذشت روزگار

جــارد دایمونــد اســتاد دانشــگاه الس انجلــس اســت کــه 
سلســله ی پژوهش هایــش را از فیزیولــوژی آغــاز کــرد 
وتــا زیست شناســی تکاملی و جغرافیــای حیاتــی ادامه...

دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور ایــاالت متحــده، قانونــی 
ــی  ــت های خارج ــع ورود تروریس ــوان »من ــر عن را زی
بــه ایــاالت متحــده جهــت محافظــت از ملــت امریــکا« 
ــون،  ــن قان ــه امضــا رســانید. ای ــو 1395 ب ــخ 8 دل به تاری
ــران،  ــر ای ــلمان نظی ــا مس ــور عمدت ــهروندان 7 کش ش
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استقبال یوناما از اراده ی حکومت  برای 
برگزاری انتخابات پارلمانی

بخش اول



...طوالنی ترین جنگ تاریخ امریکا، یکی از مباحث 
اساسی محسوب می شد. با این وجود، ترامپ هم 
در زمان رقابت های انتخاباتی و هم در دوره های 
پس از آن حرف مشخصی را در مورد افغانستان 
از  برخی  نداشت.  کشور  این  در  جاری  و جنگ 
اظهارات او در این زمینه نامشخص و چندپهلو و 
گاهاً متناقض بود، بنابراین درک برنامه های او برای 
بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران امور دشوار بود. 
با توجه به ویژگی های شخصیتی ترامپ، مشکل در 
درک سیاست های ایاالت متحده در دوره ی ترامپ 

مضاعف می شد.
در  امریکایی  سربازان  شمار  افزایش  طرح  اکنون 
افغانستان نشانه ی آن است که سیاست اعالم ناشده ی 
افغانستان  در  امریکا  موثر  تداوم جنگ و حضور 
موضع گیری های  به رغم  شد.  خواهد  عملی 
چندپهلوی ترامپ، این کشور چاره یی جز حضور 
موثرتر در افغانستان ندارد و اداره ی ترامپ نیز به این 
واقعیت واقف است که به سادگی نمی تواند نقطه ی 

پایان به طوالنی ترین جنگ تاریخ امریکا بگذارد.
مجموعه تحوالت در عرصه ی بین الملل و همچنین 
افغانستان،  امنیتی در  شکنندگی اوضاع سیاسی و 
امریکا را درگیر یک مساله ی جدید در افغانستان 
در  ایران  و  روسیه  قدرت مند  ورود  است.  کرده 
منازعات منطقه یی به خصوص در سوریه و اخیراً 
مایه ی  امریکا  برای  افغانستان  در  آنان  اقدامات 
نگرانی است. روسیه و ایران بارها تماس خود با 
طالبان را تایید کرده اند و فراتر از این روسیه ماه 
و  با حضور چین  را  نشست سه جانبه یی  گذشته 
پاکستان بدون دعوت از دولت افغانستان میزبانی 
کرد. قرار است دور دوم این نشست به زودی در 
مسکو برگزار شود و سه کشور قدرت مند منطقه 
راه حل هایی را برای مشکالت امنیتی افغانستان با 
توجه به منافع استراتژیک خود جست وجو کنند. تا 
حال، چین و روسیه هر دو در مواردی با نیروهای 
ناتو همکاری داشتند و پاکستان نیز به رغم رویکرد 
دوگانه، در ائتالف مبارزه علیه تروریزم به رهبری 
امریکا مشارکت داشت. اما اکنون به نظر می رسد 
این کشورها، در نظر دارند راه های متفاوتی را تجربه 
تحوالت  عرصه ی  وارد  فعاالنه تر  بار  این  و  کنند 

سیاسی و امنیتی در افغانستان گردند.
اقدامات روسیه و ایران همانگونه که نقش امریکا 
کشید،  به چالش  عراق  و  تحوالت سوریه  در  را 
این  شود.  چالش ساز  می تواند  نیز  افغانستان  در 
کار برای امریکا می تواند یک شکست استراتژیک 
به  معطوف  را  خود  توجه  اگر  و  شود  محسوب 
حمایت از دولت افغانستان و سرکوب گروه های 
و  روسیه  برای  بیشتری  فرصت  نسازد،  مخالف 
فراهم کرده  ایران و دیگر کشورهای رقیب خود 
که  امریکا  برای  چیزی  چنین  بدون شک،  است. 
تاکنون هزاران سرباز خود را در جنگ افغانستان 
از دست داده و میلیاردها دالر را به مصرف رسانده 
آن  با  مقابله  و  بود  خواهد  قبول  غیرقابل  است، 
برای جمهوری خواهان امریکا به خصوص شخص 
ترامپ و مقام های ارشد امنیتی و نظامی اداره ی او 
که خواهان سیادت امریکا با قدرت نظامی در جهان 

هستند، یک اولویت خواهد بود. 
از طرف دیگر، حمایت امریکا از دولت افغانستان 
ضامن اصلی حفظ نظم موجود در افغانستان است. 
حکومت وحدت ملی که با پا درمیانی اداره ی اوباما 
سیاسی  عمیق  شکاف های  درگیر  آمد،  کار  روی 
فروپاشی  امکان  هرلحظه  شکاف ها  این  است. 
حکومت و نظام را ممکن ساخته و اگر یک نیروی 
بنای ترک خورده وجود  این  برای نگهداری  قوی 
را  آن  می تواند  سیاسی  اندک لرزه ی  باشد،  نداشته 
نابود سازد. حمایت قوی اداره ی اوباما از حکومت 
وحدت ملی، ثبات نسبی یی را برای آن ایجاد کرده 
بود و با روی کار آمدن ترامپ نگرانی ها این بود که 
دولت امریکا با روگردانی از افغانستان، زمینه را برای 

فروپاشی نظم موجود فراهم کند.
علی رغم نگرانی های جدی، به نظر می رسد ترامپ 
نیز در نظر دارد از حکومت وحدت ملی حمایت 
کند و گروه های مخالف را در معرض فشار بیشتر 
خیال  می تواند  کار  این  شک  بدون  دهد.  قرار 
دولت مردان افغانستان را تا حدودی آسوده کند و 
این اطمینان را به آنان بدهد که دست کم تا پایان این 
دوره، به رغم همه ی مخالفت ها روی کار خواهند 
بود و شکاف ها و مخالفت های سیاسی و نظامی، 
به فروپاشی کامل و یا سقوط در هرج ومرج منجر 

نخواهد شد.
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فعالیت »صلیب سرخ« در کشور به تعلیق درآمد

فرمانده برجسته ی داعش کشته شد

فرمانده ناتو: به نیروهای بیشتر 
در افغانستان نیاز است

غنی و ترامپ 
تلفنی باهم گفت وگو کردند
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اطالعــات روز: جنــرال جــان نکلســون، فرمانــده 
عمومــی نیروهــای امریکایــی و ناتــو در افغانســتان گفته 
ــیده و  ــه بن بســت رس ــتان ب ــگ افغانس ــه جن اســت ک
ــزار  ــد ه ــه چن ــت، ب ــن وضعی ــت از ای ــرای بیرون رف ب

ــاز اســت. ــازه نی نیــروی نظامــی ت
ــتماعیه  ــه ی اس ــه در جلس ــی ک ــرال امریکای ــن جن ای
ــرد،  ــت می ک ــکا صحب ــده ی امری ــاالت متح ــنای ای س
ــو  ــروی بیشــتر نات ــزار نی ــد ه ــه اســتقرار چن گفــت ک
ــود  ــه س ــود را ب ــت موج ــن بن بس ــتان ممک در افغانس

ــد. ــر ده ــتان تغیی ــت افغانس حکوم
ــتان  ــت افغانس ــه حکوم ــت ک ــه اس ــان گفت وی همچن
گرفتــن  بــه  قــادر  تــا  شــود  کمــک  به گونه یــی 
ــای  ــیان و گروه ه ــر شورش ــی در براب ــع تهاجم موض

شــود. دهشــت افگن 
جنــرال جــان نکلســون گفتــه اســت کــه طالبان دشــمن 
ایــاالت متحــده اســت و اگــر ایــن گــروه در فهرســت 
دهشــت افگنی امریــکا قــرار بگیــرد، قــوای امرکایــی این 

گــروه را مــورد حمــالت بیشــتر قــرار خواهــد داد.
ــت  ــه اس ــون گفت ــای نکلس ــانه ها، آق ــل از رس ــه نق ب
ــی  ــوای هوای ــل ق ــع تموی ــکا مناب ــنای امری ــرگاه س ه
افغانســتان را تصویــب کنــد، توانایــی عملیــات تهاجمی 
قــوای افغانســتان تقویــت خواهــد شــد، بنابرایــن الزم 
اســت تــا هرچــه زودتــر طیاره هــای جنگــی وارد 

ــود. ــتان ش ــگ در افغانس جن
در حــال حاضــر حــدود 13300 ســرباز خارجــی 
چــوکات  در  امریکایــی  ســرباز   8400 به شــمول 
ــو در افغانســتان مســتقر  ماموریــت حمایــت قاطــع نات
ــوره دهی  ــوزش و مش ــت آم ــتر ماموری ــه بیش ــد ک ان
بــه نیروهــای دفاعــی و امنیتــی افغانســتان را بــه عهــده 

ــد. دارن
در همیــن حــال رییــس کمیتــه ی دفاعــی ســنای امریکا، 
جــان مکیــن، گفتــه اســت کــه حکومــت دونالــد ترامپ 
ــی را در  ــوای امریکای ــا ق ــار دارد ت ــی را در اختی فرصت
افغانســتان افزایــش دهــد تــا از ایــن طریــق فرماندهــان 

امریکایــی دســت بازتــر داشــته باشــند.
و  منابــع  بایــد  مــا  »فرماندهــان  اســت:  گفتــه  او 
صالحیت هــای الزم را داشــته باشــند تــا ابتــکار عمــل 

ــد.« ــا بگیرن ــمنان م ــزد دش را از ن
در پاســخ بــه ســوالی، جنــرال نکلســون گفتــه اســت که 
ــه ســال  ــان در مقایســه ب در حــال حاضــر، گــروه طالب
ــالدی، 15 در صــد بیشــتر قلمــرو افغانســتان  2015 می

ــار دارد. را در اختی
جنــرال نکلســون همچنیــن گفتــه کــه وضعیــت 
ــرم  ــا پیچیدگــی خــاص دســت و پنجــه ن افغانســتان ب
ــت افگنی  ــروه دهش ــه ی 98 گ ــرا از جمل ــرد، زی می ک
کــه در فهرســت ایــاالت متحــده قــرار دارد، 20 گــروه 
ــتان  ــتان و پاکس ــت در افغانس ــت افگنی آن فهرس دهش

ــد. ــت دارن فعالی

ــی رییس جمهــور  ــات روز: محمــد اشــرف غن اطالع
ــده ی  ــاالت متح ــور ای ــپ رییس جمه ــد ترام و دونال
ــور  ــه، ام ــاره ی مســایل افغانســتان و منطق ــکا درب امری
ــی  ــم تلفن ــرمایه گذاری باه ــافی و س ــادی، انکش اقتص

ــد. ــت کرده ان صحب
ــه  ــر گفت ــن خب ــر ای ــا نش ــوری ب ــت جمه ارگ ریاس
ــارزه  ــورد مب ــپ در م ــی و ترام ــان غن ــه آقای اســت ک
ــز  ــی آن نی ــا خطــرات تروریســم و کشــورهای حام ب

بحــث و گفت وگــو کرده انــد.
براســاس اعالمیــه ی ارگ، دو جانــب در مــورد تهــداب 
مســتحکم همــکاری دو ملــت و دولــت کــه براســاس 
ــت  ــع و خطــرات مشــترک اســتوار اســت، صحب مناف

نموده انــد.
در ایــن اعالمیــه آمــده اســت کــه رییس جمهــور غنــی 
ــی و دفاعــی کشــور  ــوای امنیت ــه نقــش ق ــا اشــاره ب ب
کــه از مرحلــه ی دشــوار عبــور کرده انــد، گفــت 
ــی  کــه نیروهــای حمایــت قاطــع و نیروهــای امریکای
ــراری امنیــت  به حیــث ممــد اساســی و عمــده در برق
ــی  ــار نیروهــای امنیت ــه تروریســم در کن ــارزه علی و مب
ــد. ــهیم بوده ان ــته و س ــرار داش ــتان ق ــی افغانس و دفاع
آقــای ترامــپ هــم گفته اســت کــه موفقیت افغانســتان 
ــا  ــارزه ب ــتای مب ــور در راس ــن کش ــای ای و تالش ه
تروریســم به صــورت عملــی و موثــر، دولــت و ملــت 
دو کشــور را به حیــث شــرکای عمــده مبــدل ســاخته 

اســت.
ــی  ــوی تلفون ــن گفت وگ ــکا در ای ــور امری رییس جمه
ــی  ــور غن ــا رییس جمه ــه زودی ب ــه ب ــت ک ــه اس گفت
دیــدار خواهــد کــرد و دو طــرف توافــق کرده انــد کــه 
تیم هــای کاری دو کشــور روی مســایل بحــث شــده و 

دیــدار روســای جمهــور دو کشــور کار نماینــد.
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ــازمان  ــت س ــأت معاون ــا هی ــا ی ــات روز: یونام اطالع
ــتوار  ــل متحــد در افغانســتان از اراده ی محکــم و اس مل
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
پارلمانــی بــه وقــت و زمــان تعییــن شــده ی آن اســتقبال 

ــرده اســت. ک
ــه  ــه روز جمعــه گفت ــی ب ــا نشــر خبرنامه ی ــاد ب ــن نه ای
اســت کــه یونامــا بــا حکومــت افغانســتان در برگــزاری 

انتخابــات شــفاف و عادالنــه همــکاری خواهــد کــرد.
یونامــا همچنــان از نهادهای مســئول برگــزاری انتخابات 
ــام  ــه انج ــان را بی طرفان ــه کارهای ش ــته اســت ک خواس
بدهنــد تــا اعتمــاد و اعتبــار سیاســی را به دســت بیاورند.

ــزاری  ــرای برگ ــوی ب ــت اراده ی ق ــی: حکوم غن
انتخابــات مجلــس نماینــدگان دارد

یــک  در  رییس جمهــور  غنــی،  اشــرف  محمــد 
ــت اراده ی  ــه حکوم ــه اســت ک نشســت مشــورتی گفت
ــه و  ــات همه جانب ــرای آوردن اصالح ــی ب ــوی سیاس ق

برگــزاری انتخابــات مجلــس نماینــدگان دارد.
ــی  ــد مال ــت تعه ــه حکوم ــه اســت ک ــی گفت ــای غن آق
خــود را بــه ارزش 30 میلیــون دالــر امریکایــی به خاطــر 
برگــزاری انتخابــات پیــش رو تــدارک دیــده اســت کــه 
بــه دســترس کمیســیون مســتقل انتخابــات قــرار خواهد 

داد.
ــرای برگــزاری  ــود کــه ب ــت اعــالم کــرده ب پیشــتر دول
انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی 120 میلیــون 

دالــر امریکایــی بودجــه الزم اســت.
ایــن نشســت شــام روز چهارشــنبه، 20 دلــو، بــا حضــور 
ــاص  ــده ی خ ــات، نماین ــیون انتخاب ــینران کمیس کمیش
سرمنشــی ســازمان ملــل متحــد و برخــی ســفرای 
کشــورهای خارجــی مقیــم افغانســتان برگــزار شــده بود.
رییس جمهــور در ایــن نشســت گفتــه اســت کــه 
کمیســیون مســتقل انتخابــات بایــد تقســیم بندی و 
ــی  ــه ی اساس ــی را به گون ــخص انتخابات ــای مش پالن ه

ــرد. ــت گی روی دس
ــتقل  ــیون مس ــت کمیس ــه الزم اس ــت ک ــه اس او گفت

ــات و  ــم انتخاب ــازمانی، تقوی ــات س ــات اصالح انتخاب
فهرســت نیازمندی هــای آن را تنظیــم نماینــد تــا کارهــا 

ــود. ــه انجــام ش ــدون وقف ب
بــه گفتــه ی آقــای غنــی، کمیســیون مســتقل انتخابــات 
برنامه هــا و امکانــات را بایــد بــه شــکلی تنظیــم و 
تــدارک نماینــد کــه هــم ســبب کاهــش هزینــه گــردد 

ــد. ــدار باش ــم پای و ه
ــه ی ارگ ریاســت جمهــوری، آقــای  ــه نقــل از اعالمی ب
ــا اقدامــات و  ــی از همــکاران بین المللــی خواســته ت غن
کمک هایــی را کــه به خاطــر برگــزاری انتخابــات آینــده 
ــه از  ــد ک ــم کنن ــوری فراه ــد، ط ــت می گیرن روی دس
قــوام و دوام بیشــتر برخــوردار باشــد و در انتخابات هــای 

بعــدی نیــز از آن هــا اســتفاده شــود.
بین المللــی  همــکاران  از  همچنــان  رییس جمهــور 
افغانســتان خواســته تــا بــا وزارت مالیــه زمینــه ی 

نماینــد. جســت وجو  را  مالــی  همــکاری 
ــا  ــه م ــه اســت ک ــان جلســه گفت ــور در پای  رییس جمه
ــات  ــه ی انتخاب ــای را در عرص ــا و معیاره ــد بنیاده بای
مشــخص ســازیم کــه انتخابات هــای 2017 و 2019 

ــا انجــام شــود.  ــن معیاره براســاس همی
ــد  ــات بای ــتقل انتخاب ــیون مس ــه ی وی کمیس ــه گفت ب
مــردم، نهادهــا مدنــی و سیاســی و رســانه ها را در 
جریــان اقدامــات خــود در راســتای برگــزاری انتخابــات 

ــد. ــرار ده ق
ــی  ــی در حال ــور غن ــا از ســوی رییس جمه ــن گفته ه ای
مطــرح می شــود کــه براســاس مــاده ی 83 قانــون 
اساســی، مــدت کار اعضــای پارلمــان در اول مــاه 
ســرطان ســال پنجــم کاری شــان بعــد از اعــالن نتایــج 
اتخابــات پایــان می یابــد و انتخابــات پارلمانــی بایــد 30 
تــا 60 روز قبــل از پایــان دوره ی کار مجلــس نماینــدگان 

برگــزار شــود.
بــا توجــه بــا قانــون اساســی، انتخابــات پارلمانــی بایــد 
ــزار می شــد  ــا جــوزای ســال 1394 برگ ــور ی ــاه ث در م
ــرای  ــان را ب ــدت کار پارلم ــی م ــور غن ــا رییس جمه ام

یــک ســال تمدیــد کــرد.

ــد  ــش کارمن ــدن ش ــته ش ــی کش ــات روز: در پ اطالع
کمیتــه ی  جوزجــان،  والیــت  در  ســرخ  صلیــب 
ــه  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــرخ اع ــب س ــی صلی بین الملل
فعالیــت ایــن ســازمان در افغانســتان بــه تعلیــق درآمــده 

ــت. اس
ــه  ــات ایــن کمیت ــر عملی دومینیــک اســتیل هــارت، مدی
ــازمان در  ــن س ــای ای ــاًل فعالیت ه ــه فع ــت ک ــه اس گفت
ــازمان  ــن س ــت و ای ــده اس ــق درآم ــه تعلی ــتان ب افغانس
خواهــان تحقیقــات روشــن و شــفاف در مــورد حادثــه ی 
ــش در شــمال افغانســتان اســت. کشــته شــدن کارمندان

شــش کارمنــد ایــن ســازمان بــه روز چهارشــنبه، 20 دلــو 
ــان  ــی جوزج ــدند. وال ــته ش ــان کش ــت جوزج در والی
ــراد در منطقــه ی  ــن اف ــه اســت کــه ای ــه رســانه ها گفت ب
ــی  ــا گروه ــرد ی ــون ف ــده اند. تاکن ــته ش ــه کش قوش تپ
مســئولیت ایــن حادثــه را بــه عهــده نگرفتــه اســت. امــا 
والــی جوزجــان گفتــه اســت کــه مســئول ایــن حادثــه 

جنگجویــان گــروه داعــش هســتند. 
تاکنــون از سرنوشــت دو کارمنــد دیگــر ایــن گــروه کــه 
گمــام مــی رود از ســوی ایــن گــروه ربــوده شــده باشــند، 

اطالعــی در دســت نیســت.

ــه اســت  ــرخ گفت ــب س ــه ی صلی ــات کمیت ــر عملی مدی
ــند  ــم اســت و می کوش ــا مه ــرای آن ه ــتان ب ــه افغانس ک
ــده  ــه مــردم جنگ دی ــرای کمــک ب فعالیت های شــان را ب

از ســر بگیرنــد.
ایــن ســازمان 30 ســال اســت کــه بی وقفــه در افغانســتان 
فعالیــت دارد. پــس از وقــوع ایــن رویــداد، ایــن ســازمان 
ــدان  ــه کارمن ــه ب ــر حمل ــه از خب ــت ک ــی نوش در توییت

خــود »بــه شــدت تــکان و ضربــه خــورده اســت.«
بــه گــزارش بی بی ســی فارســی، براســاس بیانیــه 
ــردان  ــه ی »م ــدف حمل ــه ه ــی ک ــرخ، تیم ــب س صلی
مســلح ناشــناس« قــرار گرفــت شــامل ســه راننــده و پنج 

ــود. ــی ب ــور میدان مام
ــال  ــغول انتق ــا مش ــه آن ه ــد ک ــی گفتن ــای دولت مقام ه
ــاران  ــرف و ب ــیب دیده در ب ــی آس ــه نواح ــدارکات ب ت

ــد. ــرار گرفتن ــدف ق ــه ه ــد ک ــر بودن اخی
ــک  ــیاری از نزدی ــه بس ــر - ک ــش نف ــن ش ــاد ای اجس
ــت و از  ــز والی ــه مرک ــد - ب ــر خــورده بودن ــن تی چندی
آن جــا بــه مــزار شــریف منتقــل شــد. جســت وجو بــرای 
ــان  ــرخ در جری ــب س ــود صلی ــد مفق ــن دو کارمن یافت

اســت.

اطالعــات روز: ارگ ریاســت جمهــوری می گویــد 
یکــی از قومانــدادان برجســته ی داعــش در یــک عملیات 
ــی  ــی و دفاع ــای امنیت ضــد تروریســتی مشــترک نیروه
افغــان و نیروهــای حمایــت قاطــع کشــته شــده اســت.
ــه  ــی گفت ــر خبرنامه ی ــا نش ــوری ب ــت جمه ارگ ریاس
اســت کــه قــاری منیــب، قومانــدان برجســته ی داعــش 

ــو کشــته شــده اســت.  ــخ 13 دل ــه تاری ب
ــات  ــاری منیــت ضمــن جنای ــه، ق براســاس ایــن اعالمی
گســترده علیــه مــردم در ولســوالی اچیــن والیــت 
ننگرهــار و ســایر نقاط کشــور، از ســازماندهندگان اصلی 
ــجد  ــگ و مس ــه ی دهمزن ــتی حادث ــالت تروریس حم
ــدان  ــاالی کارمن ــه ب ــل و حمل ــهر کاب ــوم در ش باقرالعل
ــد. ــل می باش ــی در کاب ــرکت خصوص ــک ش ــی ی نیپال
در حادثــه ی دهمزنــگ چندیــن انفجار تظاهــرات جنبش 
روشــنایی را هــدف قــرار داد کــه در آن 85 فــرد ملکــی 
کشــته و 413 تــن دیگــر زخمــی شــدند. در آن زمــان نیز 

داعــش مســئولیت ایــن حملــه را بــر عهــده گرفــت.
در حملــه ی انتحــاری در مســجد جامــع باقرالعلــوم 

ــن دیگــر  ــن کشــته و 64 ت ــل 27 ت در غــرب شــهر کاب
زخمــی شــدند. ایــن حملــه در هنــگام برگــزاری مراســم 
ــا  ــالمی ی ــت اس ــروه دول ــت. گ ــوع پیوس ــن به وق اربعی
ــن  ــان مســئولیت ای ــی در آن زم ــا نشــر بیانیه ی داعــش ب

ــر دوشــت گرفــت. ــه را ب حمل
خبرنامــه بــه نقــل از رییس جمهــور غنــی نوشــته اســت: 
»آنانی کــه علیــه ملــت مــا دســت بــه جنایــت می زننــد، 
از پنجــه ی عدالــت فــرار کــرده نمی تواننــد، یــا در 
محکمــه ی عادالنــه و یــا هــم در اثــر حمــالت نیروهــای 
شــجاع امنیتــی و دفاعــی کشــور بــه ســزای اعمال شــان 

خواهنــد رســید.«
ــات از  ــن عملی ــه ای ــت ک ــده اس ــه آم ــن اعالمی در ای
سلســله اقداماتــی اســت کــه بــه دســتور رییس جمهــور 
ــه  ــارکت ب ــی و در مش ــت مل ــورای امنی ــه ی ش و فیصل
نیروهــای حمایــت قاطــع به منظــور تشــخیص، تعقیــب 
گروه هــای  ارشــد  قوماندانــان  قــراردادن  هــدف  و 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــتی ص تروریس



بخش اولجارد دایموند

معرفی 
هرکه ناموخت از گذشت روزگار

ــس اســت  ــد اســتاد دانشــگاه الس انجل جــارد دایمون
فیزیولــوژی  از  را  پژوهش هایــش  سلســله ی  کــه 
آغــاز کــرد وتــا زیست شناســی تکاملــی و جغرافیــای 
ــی  ــات تجرب ــا مطالع ــه ب ــه داد؛ کســی ک ــی ادام حیات
ــی عضویــت جامعــه ی فلســفی  و پژوهش هــای میدان

ــز دارد. ــکا را نی امری
ــار، پژوهش هــا و مقاله هــای بســیار   جــارد  ــان آث از می
ــر او به لحــاظ طــرح پرســش های  ــار اث ــد، چه دایمون
اصلــی دربــاره ی سرشــت و سرنوشــت جوامــع 
ــخ های درســت و  ــن پاس ــرای یافت ــالش ب ــانی، ت انس
ــای  ــردن دیدگاه ه ــران ک ــانیدن و وی ــش کش ــه چال ب
مــروج و ذهنیت هــای غالــب، از اهمیــت بزرگــی 
ــب از  ــه ترتی ــه ب ــار اثرک ــن چه ــد. ای ــوردار ان برخ
ــا  ــی ی ــکل، فروپاش ــان، تش ــل انس ــی تکام چگونگ
تــداوم جوامــع انســانی وآینــده ی ایــن جوامــع بحــث 
ــل  ــامپانزه: تکام ــومین ش ــد از»س ــد، عبارت ان می کنن
انســان«، »اســلحه، مکــروب وآهــن«، »فروپاشــی« 
ــتر روی  ــا بیش ــن ام ــز م ــروز«. تمرک ــا دی ــان ت و»جه
ســه  از  پاره هایــی  وگزینــش  گــزارش  ترجمــه، 
ــی از تاریــخ  ــر جذاب ــاب آخــری اســت کــه تصوی کت
ــه هــدف  13 هزارســاله ی جوامــع مختلــف انســانی ب
فراگیــری درس هایــی از فروپاشــی یا دوام وشــگوفایی 
آن، دالیــل و انگیزه هــای واقعــی فروپاشــی کــه کمتــر 
ــه  ــری ب ــی و واقع نگ ــن حــد از ژرف بین ــا ای کســی ب

ــد. ــت می ده ــت، به دس ــه اس ــا پرداخت آن ه
ــا  ــد ب ــن«، دایمون ــروب وآه ــلحه، مک ــاب »اس درکت
اســتفاده از شــواهد بوم شناســی، باستان شناســی، علــم 
ــف  ــوردی مختل ــات م ــی ومطالع ــک، زبان شناس ژنتی
ــدرت  ــکاف درق ــه ش ــد ک ــتدالل می کن ــی، اس تاریخ
ــی از  ــری بازتاب ــف بش ــع مختل ــن جوام ــاوری بی وفن
ــه  ــه ریش ــه، بلک ــی ن ــا فرهنگ ــژادی ی ــای ن تفاوت ه
درتفاوت هــا وویژگی هــای محیط زیســتی دارد کــه 
ــردد.  ــت می گ ــت تقوی ــورد مثب ــد بازخ ــک رون در ی
ــکل گیری  ــه های ش ــه ریش ــن ب ــا پرداخت ــد ب دایمون
انــواع  و  نباتــات  ادبیــات،  ادیــان،   امپراتوری هــا،  
ســالح ها، در قاره هــای مختلــف و در درازای بیشــتراز 
13 هزارســال، شــرح مســتدل وقابــل پذیرشــی از 
ــد.  ــع انســانی به دســت می ده ــاوت جوام ــل متف تکام
ــه ی  ــای نژادباوران ــتر نظریه ه ــع بس ــر در واق ــن اث ای
تاریــخ را ویــران می کنــد و یافته هایــش در مــورد 
ــت از  ــر اس ــدرن پُ ــان م ــکل گیری جه ــی ش چگونگ
ــد  ــان می ده ــا. »او نش ــده ی م ــرای آین ــی ب درس های
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــخ و زیست شناس ــه تاری ــه چگون ک
ــد  ــت انســانی، می توانن ــر از وضعی ــم عمیق ت ــک فه ی

ــن(. ــند«)ادوارد ویلس ــا ببخش ــر را غن یکدیگ
پرســش اصلــی دایمونــد در»فروپاشــی« ایــن اســت که 
چگونــه جوامــع انســانی شکســت یــا پیروزی شــان را 
خودشــان انتخــاب می کننــد. درپاســخ هایی کــه او بــه 
ایــن پرســش ارایــه می کنــد، جغرافیــا ومحیــط زیســت 
نقــش مهمــی در فروپاشــی جوامــع و تمدن هــای 
ــان  ــیاری ها پنه ــر بس ــه از نظ ــزی ک ــانی دارد. چی انس
ــع  ــد. در واق ــا آن برخــورد ســطحی دارن ــا ب ــده ی مان
ــع و تمدن هــا  ــا شکســت جوام ــروزی ی از نظــر او پی
برابــر  در  تمدن هــا  ایــن  واکنــش  بــه  بســتگی 
دگرگونی هــای آنــی وتدریجــی محیــط زیســت دارد.
»جهــان تادیــروز« نشــان می دهــد کــه جغرافیــا تــا چــه 
ــد  ــد می کن ــان تاکی ــا هم چن ــت، ام ــم اس ــدی مه ح
کــه تاریــخ و فرهنــگ نیــز مهم انــد وچگونــه برخــی 
از مفاهیــم بنیــادی کــه به واســطه ی تمــدن مــا شــکل 
از مســئولیت های فــردی،  گرفته انــد – فهــم مــا 

ــا  ــش م ــه و بین ــان، فاصل ــاره ی زب ــا درب ــای م پنداره
دربــاره ی کشــتار و حیثیــت فــردی. ایــن اثــر نیــروی 
بازبینــی مــا را نســبت بــه روش هایــی کــه مــا 
آن هــا را به نــام مدرنیتــه تــرک کرده ایــم، تقویــت 
می کنــد. بدیــن معنــا کــه مــا چیزهــای زیــادی 
ــظ  ــرای حف ــم. ب ــود بیاموزی ــد ازخ ــه بای ــم ک داری
ــواهد  ــناد و ش ــته اس ــان، گذش ــداوم موفقیت های م وت
ــا  ــم ازآن ه ــه می توانی ــرده ک ــم ک ــمندی را فراه ارزش

ــم. بیاموزی

پیشگفتار

داستان دو مزرعه
چنــد تابســتان پیشــتر از دو مزرعــه ی تولیــد لبنیــات، 
ــزاران  ــود ه ــا وج ــه ب ــز وگارَدر ک ــای هول مزرعه ه
ــل  ــه ی قاب ــم به گون ــر، بازه ــه از همدیگ ــل فاصل مای
ــان  ــوت وآسیب پذیری های ش ــاط ق ــی در نق مالحظه ی
ــد، بازدیــد کــردم. هــردو مزرعــه  باهــم مشــابه بوده ان
ــن  ــن، مرفه تری ــان از بزرگتری ــوزه ی مربوطه ش در ح
و به لحــاظ به کارگیــری فنــاوری از پیشــترفته ترین 
از  هرکــدام  کــه  مخصوصــاً  بوده انــد.  مزرعه هــا 
و  اســطبل ها  خــود  حواشــی  در  مزرعه هــا  ایــن 
دوشــیدن  و  نگهــداری  بــرای  خوبــی  انبارهــای 
ــن  ــاز ای ــد. ساخت وس ــرده بودن ــا ک ــیرگاوها، بن ش

اســطبل ها وانبارهــا در ردیف هــای منظــم مقابــل 
ــی در آن نواحــی  ــر از هــر مزرعه ی ــب بهت هــم به مرات
ــتان دارای  ــه در تابس ــردو مزرع ــت. ه ــمار می رف به ش
ــتان  ــان تابس ــد و در پای ــبزی بودن ــای سرس چراگاه ه
هــم خوراکــه ی زمســتان گاوهــای خــود را از همیــن 
را  آبیــاری  سیســتم  می کردنــد؛  تهیــه  چراگاه هــا 
بــرای افزایــش علوفــه ی تابســتان و یونجــه ی زمســتان 
ــر  ــا براب ــن مزرعه ه ــاحت ای ــتند. مس ــد می دانس مفی
وانبارهای شــان باهــم مشــابه بودنــد. بــا ایــن تفــاوت 
کــه شــمارگاوهای مزرعــه ی هولــز بیشــتر از مزرعــه ی 
گارَدر بــود )200راس /165 راس(. صاحبــان ایــن 
ــز  ــی نی ــدیداً مذهب ــال ش ــن ح ــه درعی ــا ک مزرعه ه
ــی  ــران اجتماع ــوان رهب ــان به عن ــد، در نواحی ش بودن
شــناخته می شــدند. هــر دو مزرعــه در یــک موقعیــت 
ــا پس منظــری از  ــع شــده، ب ــا واق ــی زیب ــی خیل طبیع
ــر  ــاِن پ ــای خروش ــه دریاچه ه ــر ک ــای برف گی کوه ه
ــی  ــای منته ــوی رودخانه ه ــه س ــا ب ــی از آن ه از ماه
بــه مزرعه هــای هولــز وگاردر ســرازیر می شــدند، 
گردشــگران زیــادی را از نواحــی دور و نزدیــک 
به خــود جلــب می کردنــد. اینهــا، نقــاط مشــترک 
ــًا  ــد، دقیق ــاب می رون ــه به حس ــردو مزرع ــوت ه ق
ــردو  ــه ه ــان ک ــترک آسیب پذیرش ــاط مش ــون نق چ
ــرای  ــیه یی ب ــادی حاش ــاظ اقتص ــی از لح در نواحی ی
ــه  ــل اینک ــتند. و به دلی ــت داش ــات موقعی ــد لبنی تولی

ــده  ــع ش ــمالی واق ــد ش ــوط عرض البل ــردو در خط ه
بودنــد، تابســتانی کوتــاه بــرای تهیــه ی علوفــه و 
ــا در ســال های  ــم حت ــوع اقلی ــن ن یونجــه داشــتند. ای
ــده  ــای واقع ش ــا مزرعه ه ــه ب ــم در مقایس ــوب ه خ
در عرض البلــد جنوبــی کمتــر از حــد مطلــوب 

می رفــت. به حســاب 
هــردو مزرعــه در برابــر تغییــرات اقلیمی آســیب پذیربو 
دنــد؛ ســردی هــوا و خشکســالی در حوزه هــای مربوط 
ــر دو  ــود؛ ه ــی ب ــای اصل ــز و گارَدر از نگرانی ه هول
ــل  ــاده و به دلی ــت دورافت ــه از محــالت پرجمعی مزرع
محصوالت شــان  انتقــال  ترانســپورتی  مشــکالت 
ــا ســایر  گــران تمــام می شــد و آن هــا را در مقایســه ب
مزرعه هایــی کــه نزدیــک بــه مراکــز شــهری بودنــد در 
یــک موقعیــت دشــوار قــرار داده بــود. اقتصــاد هــردو 
فــارم در گــرو تغییــر درکمیــت وکیفیت تولیدات شــان 
ــه تقاضــای مصرف کننده هــا وهمســایه ها  ــا توجــه ب ب
ــر  ــا فرات ــن مزرعه ه ــان ای ــرل صاحب ــه از کنت ــود ک ب
می رفــت. دریــک چشــم انداز وســیع تر، وضعیــت 
ــا رشــد  ــارم در آن ه ــه هــردو ف اقتصــادی مناطقــی ک
َجــزر  و  َمــد  بــه  می شــد  مربــوط  می کردنــد، 

ــا. ــک آن ه ــه ی دشــمنان دور ونزدی مداخل
ــز وگاردر  ــای هول ــان مزرعه ه ــاوت می ــن تف  بزرگتری
ــز کــه  در وضعیــت کنونی شــان اســت. مزرعــه ی هول
ــرادر و همسران شــان  ــج خواهــر و ب ــه وا ســطه ی پن ب
اداره می شــود، در ناحیــه ی بیتــروت از نواحــی غربــی 
ایالــت مونتانــای امریــکا قــرار دارد. ایــن ناحیــه 
در حالــی دوران شــگوفایی اش را ســپری می کنــد 
ــت  ــز در آن موقعی ــه هول ــی ک ــتان راویل ــه شهرس ک
ــد  ــزان رش ــن می ــِق دارای بلندتری ــی از مناط دارد، یک
ــم،  ــت. تی ــق امریکاس ــایر مناط ــان س ــت در می جمعی
تــوردی وَدن هولــز از مالــکان ایــن مزرعــه ی پیشــرفته 
ــان  ــد از مزرعه ی ش ــه بازدی ــرا ب ــاوری، م ــاظ فن به لح
مــورد  در  حوصله منــدی  بــا  و  کردنــد  دعــوت 
ــا  ــات در مونتان ــد لبنی ــیب تولی ــرا ونش ــت و ف جذابی
برایــم توضیحــات دادنــد. امــکان نــدارد ایــاالت 
متحــده در کل و مزرعــه ی هولــز به خصــوص، در 
آینــده ی قابــل پیش بینــی از هــم بپاشــد. امــا مزرعــه ی 
ــی  ــوب غرب ــورس در جن ــقف ن ــه ی اس گارَدر، مزرع
ــروک  ــروز مت ــش از ام ــال پی ــد س ــد، پنجص گرینلن
به طورکامــل  گرینلنــد  نــورس  جامعــه ی  شــده. 
فروپاشــیده، هــزاران باشــنده ی آن یــا در اثرگرســنگی 
ــمنان از  ــا دش ــا ب ــا وجنگ ه ــر ناآرامی ه ــا در اث و ی
بیــن رفتــه و یــا هــم مهاجرشــدند تــا اینکــه کســی از 
ــنگی  ــای س ــه دیواره ــد. در حالی ک ــی نمان ــا باق آن ه
ــک گارَدر  ــای نزدی ــا وکلیس ــطبل ها، انباره ــتبِر اس س
ــداد  ــا تع ــق شــدم ت ــن موف ــوز پابرجــا هســتند. م هن
ــی از  ــا کس ــم. ام ــاب کن ــا را حس ــطبل های گاوه اس
صاحبــان فــارم وجــود نداشــت تــا داســتان جذابیــت 
و فرازونشــیب آن را برایــم روایــت کنــد. هنگامــی کــه 
ــود،  فــارم نــورس گرینلنــد دراوج شــگوفایی خــود ب
ــروز  ــکای ام ــا امری ــز وی ــارم هول ــد ف ــقوطش مانن س

ــید. ــه نظرمی رس ــن ب ناممک
ــن  ــیم ای ــا ترس ــم: ب ــح بده ــی توضی ــد کم بگذاری
وگارَدر  هولــز  فارم هــای  میــان  مشــابهت ها 
نمی خواهــم ادعــا کنــم کــه جامعــه ی امریــکا در 
ــت  ــر، حقیق ــال حاض ــت. در ح ــی اس ــال فروپاش ح
مخالــف ایــن ادعــا ســت. فــارم هولــز در حال توســعه 
ــدش  ــاوری جدی ــتفاده از فن ــری و اس اســت، به کارگی
ــایه در  ــای همس ــو در فارم ه ــک الگ ــوان ی ــز به عن نی
ــز در  ــاالت متحــده نی ــرار دارد و ای ــه ق دســت مطالع
ــت،  ــان اس ــور جه ــن کش ــر پرقدرت تری ــال حاض ح
و نــه هــم ادعــا می کنــم کــه فارم هــا و جوامــع 
در کل متمایــل بــه فروپاشــی اند: برخــی از آن هــا 
فروپاشــیدند، ماننــد گارَدر، در حالی کــه دیگــران 
بــدون وقفــه بــرای هــزاران ســال باقــی ماندنــد: هنگام 
برگشــت از ســفر بــه هولــز وگارَدر کــه هــزاران مایــل 
ــه  ــیدم ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــد، ب ــه دارن ــم فاصل از ه
پیشــرفته ترین  دارای  جوامــِع  ثروتمندتریــن  حتــا 
ــتی  ــده ی محیط زیس ــای فزاین ــا چالش ه ــاوری، ب فن
واقتصــادی روبــه رو انــد کــه نبایــد آن را دســت کــم 
گرفــت. بســیاری از مشــکالت مــا امــروز به طــورکل 
ــه ی  ــارم گارَدر و جامع ــه ف ــت ک ــکالتی اس شبه مش
نــورس گرینلنــد را تضعیــف کــرده بــود و مشــکالتی 
کــه بســیاری از جوامــع گذشــته تــالش کــرده بودنــد 
ــاکام  ــع ن ــی از آن جوام ــد. برخ ــل کنن ــا آن را ح ت
ماندنــد )ماننــد نــورس گرینلنــد( و برخــی هــم پیــروز 

شــدند ماننــد )جاپانی هــا وتیکوپین هــا(.
ادامه دارد...
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دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور ایــاالت متحــده، 
ــت های  ــع ورود تروریس ــوان »من ــر عن ــی را زی قانون
ــت از  ــت محافظ ــده جه ــاالت متح ــه ای ــی ب خارج
ملــت امریــکا« به تاریــخ 8 دلــو 1395 بــه امضــا 
ــا  ــهروندان 7 کشــور عمدت ــون، ش ــن قان ــانید. ای رس
ــا،  ــن،  لیبی ــوریه،عراق، یم ــران، س ــر ای ــلمان نظی مس
ســودان و ســومالیا را از ســفر بــه امریــکا باز مــی دارد. 
وضــع ایــن قانــون شــهروندان ایــن کشــور هــا را بــا 
مشــکالت گســترده یی مواجــه نمــوده و بســیاری از 
آنــان در فرودگاه هــای کشــورهای مختلــف، از ســفر 
ــزای  ــودن وی ــم دارا ب ــده علی رغ ــاالت متح ــه ای ب
ــته  ــاز داش ــور ب ــه آن کش ــفر ب ــت س ــی جه قانون
شــده اند. در همیــن حــال بســیاری از ســازمان ها 
ــکا  ــن حقــوق بشــر در داخــل و خــارج امری و فعالی
دســت بــه تظاهــرات زده انــد و بــر ظالمانــه و 
نژادپرســتانه بــودن ایــن قانــون انگشــت گذارده انــد. 
ــان  ــه حقوق دان ــه ک ــش رفت ــی پی ــا جای ــر ت ــن ام ای
ــون تابعیــت و مهاجــرت  ــا تاســی از قان ــی ب امریکای
امریــکا مصــوب ســال  1965 کــه »هرگونــه تبعیــض 
ــد و  ــت، محــل تول ــس، ملی ــژاد، جن ــه ن ــا توجــه ب ب
ســکونت« را نکوهــش کــرده، علیــه اداره و شــخص 
ــای  ــوده و دادگاه ه ــوا نم ــه ی دع ــپ اقام ــای ترام آق
چنــد ایالــت را مجبــور کــرده اســت، هرچنــد 
ــره  ــت جمهوری طف ــم ریاس ــت از حک ــور موق به ط
ــری  ــه و پیگی ــورد این گون ــد برخ ــد دی ــد. بای برون
ــه گفتمــان تبعیــض  ــی برگشــت ب ــات این چنین اقدام
ــان  ــل دشــمنی می ــر طب ــاد تمــدن نیســت و ب ــر بنی ب

ــد؟ ــد کوبی ــا نخواه ــل دنی ــا و مل تمدن ه
ــید و  ــان رس ــه پای ــی ب ــان دوقطب ــه جه ــی ک زمان
فردگرایــی ایــاالت متحــده بــه ظهــور خــود نزدیــک 
می شــد، فرانســیس فوکویامــا از پایــان تاریــخ ســخن 
رانــد و بــا حتمــی خوانــدن پایــان جنــگ ایدولــوژی، 
لیبرالیســم را پیــروز تاریــخ خوانــد. در اواســط دهه ی 
ــز دیگــری را  ــون ت ــاموئل هانتینگت ــالدی، س ــود می ن
ــرف زد.  ــا« ح ــورد تمدن ه ــود و از »برخ ــرح نم مط
او بــا تقســیم بندی دنیــا بــه حوزه هــای تمدنــی 
ــام  ــدن ن ــت تم ــاال هش ــت و احتم ــاص، از هف خ
بــرد. هانتینگتــون، تمــدن اســالمی  را دارای پتانســیل 

خشــونت خوانــد و بــا ترســیم مرزهــای ایــن تمــدن 
را  برخــورد  گســل های  دیگــر،  تمدن هــای  بــا 
ــاال  ــا احتم ــزاع و ی ــاموئل ن ــرد. س ــان ک ــن بی خونی
جنــگ ســوم بــا مقیــاس جهانــی را برخــالف جنــگ 
ــی  ــگ تمدن ــی( جن ــی اول و دوم )ایدولوژیک جهان
خوانــد. بــا اقتبــاس از ایــن نظریــه، بســیاری از 
رخدادهــای جهــان، قرائــت تمدنــی شــد تاجایی کــه 
حملــه ی تروریســتی بــه امریــکا و لشکرکشــی بعــدی 
آن کشــور بــه قلمروهــای اســالمی ماننــد افغانســتان 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــد م ــن دی ــز از ای ــراق نی و ع
گرفــت. بایــد دیــد کــه سیاســت خارجــی و امنیتــی 
رییس جمهــور ترامــپ کــه بــر اساســات ذیــل اســتوار 
ــی  ــت ایدولوژیک ــت؟ مخالف ــای چیس ــد گوی می باش
امریــکا )تمــدن غربــی یهودی-مســیحیت( بــا اســالم 
ــاد  کــه از آن به عنــوان »تروریســم اســالم افراطــی« ی
می کنــد، نزدیکــی بــا روســیه )حــوزه ی تمدنــی 
مســحیت ارتدوکــس( و مخالفــت همه جانبــه بــا 
ــده ی  ــیوس( بیان کنن ــی کنفوس ــدن چین ــن ) تم چی
ــتالژی  ــه نوس ــدی اســت ک ــی سیاســت جدی رونمای
برخــورد تمدن هــای هانتیگتــون را در اذهــان تداعــی 

می کنــد.
بایــد اذعــان نمــود کــه آقــای ترامــپ بــا شــعارهای 
ــک،  ــکا و مکزی ــان امری ــوار می ــاد دی ــی ایج انتخابات
مقابلــه بــا اســالم افراطــی، تقابــل بــا چیــن و مقابلــه 
بــا کشــورهای دارای رژیــم اســالمی، وارد کارزار 
ــر  ــی فک ــد  و کس ــت جمهوری ش ــات ریاس انتخاب
ــد  ــه بتوان ــگاه تندروان ــن ن ــا ای ــردی ب ــرد ف نمی ک
ــا را در  ــور دنی ــن کش ــری قدرتمندتری ــکان رهب س
اختیــار بگیــرد. آقــای ترامــپ بــا طــرح چنیــن 
شــعارها و تاکیــد و پافشــاری بــر آن هــا بعــد از 
روی کار آمــدن، دو بعــد شــخصیتی و بنیــاد فکــری 
خــود را به نمایــش گذاشــت: اول، دیــد تجــاری 
ــا و  ــای دنی ــه ملل ه ــبت ب ــتن نس ــتان( داش )بده وبس
نادیــده گرفتــن مفاهیمــی چــون تقویــت دموکراســی، 
حقــوق بشــر و رشــد بــازار آزاد کــه دهه هــا سیاســت 
خارجــی امریــکا  را بــه خــود اختصــاص داده بــود. 
ــراری  ــی و برق ــد ایدولوژیک ــپ دی ــای ترام دوم، آق
ارتبــاط بــا ملــل دنیــا از ایــن دریچــه را، در خطرنــاک 

ــژه  ــا و به وی ــی دنی ــرای یکپارچگ ــالم ب ــتن اس دانس
تمــدن یهودی-مســیحی به نمایــش گذاشــت. برآینــد 
ــدم  ــی، در ق ــت خارج ــه سیاس ــا ب ــوع نگاه ه ــن ن ای
ــا کشــورهایی را به دنبــال  ــا همراهــی ب نخســت همان
ــرای  ــادی را ب ــه بیشــترین نفــع م خواهــد داشــت ک
ــا  ــالف ب ــاد ائت ــا، ایج ــند و ثانی ــته باش ــکا داش امری
ــایر  ــا اســالم و س ــه ب ــان در مقابل کشــورهای هم پیم
تمدن هــای غیرمســیحی و غیرغربــی کــه ترامــپ 
آنــان را ممکــن نیروهــای اهریمنــی بنامنــد را در پــی 

ــد داشــت. خواه
بعــد  گمانه زنی هــا  کــه  اســت  یــادآوری  قابــل 
ــتوار  ــه اس ــه پای ــر س ــپ ب ــای ترام ــروزی آق از پی
بــود: نخســت، ترامــپ بــر طبــل ناسیونالیســم 
امریکایــی )سفیدپوســت خواه( نخواهــد کوبیــد و 
ــد  ــان خواه ــود نش ــه از خ ــی ک ــا انعطاف پذیری ی ب
ــان  ــد همتای ــش را همانن ــت جمهوری خوی داد، ریاس
ــا  ــه ب ــا اینک ــرد و ی ــد ب ــان خواه ــه پای پیشــین اش ب
سیاســت ریاضتــی بــه پیــش خواهــد رفــت و 
رویکــرد ملی گرایــی در مقابــل پدیــده ی جهانــی 
ــرانجام آن  ــه س ــود ک ــد نم ــری خواه ــدن  را رهب ش
ــد  ــی خواه ــدن اش را در پ ــار ش ــتیضاح و برکن اس
داشــت. در نهایــت  بــا روی دســت گرفتــن راهبــرد 
نرمــش و کرنــش، دوران ریاســت جمهوری خــود را، 
بــدون بــر جــا گذاشــتن میــراث ارزشــمند بــه اتمــام 
خواهــد رســاند. امــا از ظواهــر پیداســت کــه آقــای 
ترامــپ بــر همــان شــعارهای انتخاباتــی خــود محکم 
ــل  ــم تبدی ــعارها را کم ک ــال ش ــت و عم ــتاده اس ایس
ــع  ــی من ــورت عین ــه به ص ــد ک ــی می کن ــه پالیس ب
ورود مهاجــران از 7 کشــور عمدتــا مســلمان، دســتور 
ســاخت دیــوار در امتــداد مــرز مکزیــک، لغو قــرارداد 
تجــاری فراپاســیفیک، صحبــت بــا مقامــات تایــوان و 
تحریــک نمــودن چیــن و وضــع تحریم هــای بیشــتر 
بــر ایــران آن هــم خــالف مــواد توافق نامــه ی برجــام 

ــد. ــام خوان ــق آن ن ــوان از مصادی را می ت
ــکا  ــور امری ــپ رییس جمه ــای ترام ــه آق ــال این ک ح
ــن  ــکا تعیی ــردم امری ــر را م ــا خی ــد و ی ــد مان خواه
خواهنــد کــرد امــا آنچــه کــه حایــز اهمیــت می باشــد 
ــود  ــای ترامــپ خواهــد ب ــم اداره ی آق ــد تصامی براین

ــت  ــان را تح ــه ی جه ــه هم ــکا بلک ــا امری ــه نه تنه ک
ــای  ــه آق ــد داد. اول، همان طــور ک ــرار خواه ــر ق تاثی
رنــاس جانــو عضــو کمیتــه ی روابــط خارجــی 
ــبب  ــن کار س ــه »ای ــت ک ــه اس ــراق گفت ــان ع پارلم
ــکا  ــهروندان امری ــه ش ــز ب ــراق نی ــد ع ــد ش خواه
ــان کشــورها را بیــش  ــل می ــد« تقاب ــزا صــادر نکن وی
از پیــش رقــم خواهــد زد و اتحــاد نامیمونــی را میــان 
قدرت هــای اهریمنــی کشــورها بــرای تخریــب 
همدیگــر به وجــود خواهــد آورد و در یــک کالم 
سیاســت تخریبــی جایگزیــن سیاســت همــکاری در 
ســطح بین الملــل خواهــد شــد. دوم، مطابــق گفتــه ی 
ــن کار  ــران، »ای ــه ی ای ــر خارج ــف، وزی ــواد ظری ج
)منــع ورود مهاجــران از 7 کشــور مســلمان( به عنــوان 
بهتریــن هدیــه بــه تندروهــا در تاریــخ ثبــت خواهــد 
ــر اینکــه  ــی ب ــه ی مســلمانان افراطــی مبن شــد«، داعی
امریــکا دشــمن اســالم می باشــد را بــه حقیقــت 
مبــدل خواهــد کــرد و بــه آن هــا اجــازه خواهــد داد 
ــان  ــی را در می ــکار رادیکال ــری اف ــا دســت بازت ــا ب ت
جوامع شــان بســط و گســترش داده و بــرای دفــاع از 
حقانیــت ایــن ادعــا شــروع بــه جلب وجــذب افــراد 
ــان  ــپ آزاداندیش ــای ترام ــم آق ــوم، تصمی ــد. س کنن
ــیاری از  ــه رو را در بس ــای میان ــواه و نیروه آزادی خ
کشــورها بــه حاشــیه خواهــد رانــد و موجــب خواهد 
ــوس کار را در  ــه کار رئ ــای محافظ ــا افراطی ه ــد ت ش
دســت بگیرنــد کــه نمونــه ی آن اصالح طلبــان ایرانــی 
ــی و  ــال ها دیپلماس ــه ی س ــک نتیج ــه این ــت ک اس
ــد.  ــر می بینن ــن راه حــل خــود را ضــرب در صف یافت
چهــارم، تاثیــر ایــن تصامیــم بــر پدیــده ی مهاجــرت، 
مخرب تــر از آن اســت کــه بــه نظــر می رســد، زیــرا 
ــر  ــورهای دیگ ــی از کش ــکا، خیل ــروی از امری ــا پی ب
نیــز دنبالــه رو ایــن سیاســت خواهنــد شــد کــه بــدون 
شــک جــان انســان های زیــادی را کــه تــالش دارنــد 
خــود را از مهلکــه ی جنــگ نجــات دهنــد بــه مخاطره 
ــیم  ــا تقس ــه ب ــر این ک ــت. و در اخی ــد انداخ خواه
ــدن  ــی خوان ــف و اهریمن ــای مختل ــه تمدن ه ــا ب دنی
ــا  ــت دنی ــر دانســتن دیگــری، امنی یــک تمــدن و برت
ــی در  ــرت و بدبین ــاد و نف ــد افت ــره خواه ــه مخاط ب

ــم اشــاعه خواهــد یافــت. سراســر عال

سیاست در نگاه ترامپ و نوستالژی برخورد تمدن ها
رشیف حضوری - دانشجوی دکرتای دیپلامسی و خلع سالح

انتخاباتی ایجاد دیوار  با شعارهای  باید اذعان منود که آقای ترامپ 
میان امریکا و مکزیک، مقابله با اسالم افراطی، تقابل با چین و مقابله با 
کشورهای دارای رژیم اسالمی، وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری 
بتواند سکان  تندروانه  نگاه  این  با  فردی  فکر منی کرد  و کسی  شد  
رهربی قدرمتندترین کشور دنیا را در اختیار بگیرد. آقای ترامپ با 
طرح چنین شعارها و تاکید و پافشاری بر آن ها بعد از روی کار آمدن، 
دو بعد شخصیتی و بنیاد فکری خود را به منایش گذاشت: اول، دید 
تجاری )بده وبستان( داشنت نسبت به ملل های دنیا و نادیده گرفنت 
آزاد که  بازار  و رشد  تقویت دموکراسی، حقوق برش  مفاهیمی چون 
دهه ها سیاست خارجی امریکا  را به خود اختصاص داده بود. دوم، 
این  از  دنیا  ملل  با  ارتباط  برقراری  و  ایدولوژیکی  دید  ترامپ  آقای 
دریچه را، در خطرناک دانسنت اسالم برای یکپارچگی دنیا و به ویژه 
نگاه ها  نوع  این  برآیند  گذاشت.  به منایش  یهودی-مسیحی  متدن 
به سیاست خارجی، در قدم نخست هامنا همراهی با کشورهایی را 
به دنبال خواهد داشت که بیشرتین نفع مادی را برای امریکا داشته 
باشند و ثانیا، ایجاد ائتالف با کشورهای هم پیامن در مقابله با اسالم 
را ممکن  آنان  ترامپ  و غیرغربی که  و سایر متدن های غیرمسیحی 

نیروهای اهریمنی بنامند را در پی خواهد داشت.
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زمستان بود. آسمان به قول مردم محل یکی-دو 
ما طبق  نمی بارید.  برف  بود و  داده  روز مهلت 
معمول روزهای آفتابی پیش خانه ی بزرگ محله 
جمع شده بودیم. آن وقت تلویزیون نبود. مردم 
یا از رادیو بی بی سی می شنیدند یا از  خبرها را 
رادیو صدای امریکا. یکی از قول بی بی سی گفت 
منطقه ی  در  و  شده  سختی  جنگ  کابل  در  که 
افشار تعداد زیادی از مردم کشته شده اند، خانه ها 
غارت شده اند و بر زنان و دختران تجاوز شده...
راوی که این قسمت ِ تجاوز بر زنان و دختران 
را نقل کرد، یکی از مردان جوان دهکده )که به 
بدماشی و خون گرمی مشهور بود( لبخندی زد 

و گفت:
خوب  افشار  زن های  جان شان،  نوش  »واهلل 

مقبول هم هستند«.
یا  دلیل  هیچ  و  بود  دهکده  همان  از  جوان  آن 
سخن  چنان  که  نبود  کار  در  سیاسی یی  علت 
دیگر  نفر  سه  دو  و  من  براند.  زبان  بر  ناروایی 
تکان خوردیم و اعتراض کردیم. اما آن وقت ما 
بسیار جوان بودیم و کسی به اعتراض ما وقعی 

نمی نهاد.
از آن زمان، من همیشه من به آن سخن اهانت بار 
به نظرم، در آن جمله یی  و زشت فکر می کنم. 
فهم  برای  زیادی  سررشته های  گفت   او  که 
نظر  از  مرد  آن  هست.  ما  اجتماعی  بحران های 
در  اجتماعی  و  قومی  سیاسی،  دسته بندی های 
جبهه ی مخالف فاتحان افشار قرار داشت و باید 
با قربانیان فاجعه بیشتر احساس همدلی می کرد. 
اما  همان شخص از نظر روانی و فرهنگی در 
بود. حتا عصبیت های شدید  متجاوزان  جبهه ی 
فانتزی  بر  بود  نتوانسته  هم  مذهبی  و  قومی 

تجاوز بر زنان در ذهن و روان او غلبه کند.
است  این  هم  امروز  حتا  وضعیت  این  معنای 
چارچوب  در  تنها  نباید  را  افشار  فاجعه ی  که 
و  قومی  نفرت  یا  سیاسی-حزبی  تعامالت 
کرد  ویران  را  افشار  آنچه  کرد.  تحلیل  مذهبی 
و آن همه تصویر دلخراش از وحشت و بربریت 
گسترده تر  و  بزرگ تر  ریشه های  گذاشت،  برجا 
داشت. گسترده تا عمق روان قربانی. فقط کافی 
برای  مغلوب عوض شود.   و  غالب  بود جای 
از  فراتر  به چیزی  باید  فاجعه  آن  نشدن  تکرار 
ترمیم مناسبات حزبی-سیاسی یا قومی اندیشید.

کابــل در اســتقبال از ریاســت جمهوری دونالــد 
ــد پایتخــت  ــو و چن ــل آوی ــه مســکو، ت ــپ ب ترام
ــپ  ــد ترام ــت. هرچن ــته اس ــر پیوس ــدود دیگ مح
هنــوز سیاســت اش در قبــال افغانســتان را بــه 
ــد و  ــادات تن ــت، انتق ــداده اس ــرح ن ــل ش تفصی
بی پــرده ی او از مشــکالِت واشــنگتن، متحــدان 
فرصت طلــب و دوروی ایــاالت متحــده و ناکامــی 
ایــاالت متحــده در پیــروزی در جنگ هــا، بســیاری 

می ســازد. امیــدوار  را  افغان هــا  از 
ــه  ــت ک ــور امریکاس ــن رییس جمه ــپ پنجمی ترام
ــزی  ــأله ی مرک ــک مس ــوان ی ــتان به عن ــا افغانس ب
سیاســت خارجــی و نگرانــی امنیــت ملــی ســروکار 
دارد. افغانســتان بــرای چهــار رییس جمهــور پیــش 
ــورج  ــگان، ج ــد ری ــر، رونال ــی کارت از او – جیم
بــوش و بــاراک اوبامــا – یــک بحــران گریزناپذیــر 

و یــک چالــش میراثــی بــود.
حمــالت  و  افغانســتان  بــه  شــوروی  تهاجــم 
تروریســتی یازدهــم ســپتامبر، ایــن کشــور را بــرای 
نزدیــک بــه چهــار دهــه بــه یکــی از اولویت هــای 
سیاســت خارجــی واشــنگتن تبدیــل کــرد. ترامــپ 
اکنــون یــک جنــگ 16 ســاله بــا دخالــت مســتقیم 
ــی  ــالق سیاس ــک بات ــده و ی ــاالت متح ــی ای نظام
ــب آن  ــور در نص ــن کش ــه ای ــی ک در درون رژیم

ــرده اســت. ــه ارث ب کمــک کــرد، را ب
کابــل بــا یــک فراینــد سیاســی متوقف شــده، فســاد 
ــر و  ــتی انعطاف پذی ــروه تروریس ــک گ ــایع، ی ش
وســواس لجــوج و سرســخت پاکســتان بــه تبدیــل 
اســتراتژیک اش  عمیــق  بــه  افغانســتان  کــردن 
فلــج شــده اســت. ترامــپ، در نخســتین روز 
ــی مســتقر  ــربازان امریکای ریاســت جمهوری اش س
در افغانســتان را تشــویق کــرد و گفــت: »بــه جنــگ 
ادامــه بدهنــد. مــا پیــروز خواهیــم شــد. مــا پیــروز 
ــا  ــری ب ــوان تاج ــپ، به عن ــد«. ترام ــم ش خواهی
ــارت  ــتن مه ــد و داش ــش از ح ــس بی اعتمادبه نف
ــتان،  ــدن در افغانس ــده ش ــرای برن ــازماندهی، ب س
ــه  ــد ک ــد بدان ــد، بای ــاکام مان ــا ن ــه اوبام ــی ک جای

ــد. ــل کن ــول عم ــور معم ــد به ط نمی توان

اشتباهات گذشته
امنیــت  تیــم  و  ترامــپ  آینــده،  هفته هــای  در 
در  زیــادی  پیشــنهادات  و  ارزیابی هــا  او  ملــی 
ــد داشــت  مــورد ادامــه ی راه در افغانســتان خواهن
ــت  ــپرد. حکوم ــد س ــوش خواهن ــا گ ــه آن ه و ب
جدیــد ایــاالت متحــده بایــد بــا ارزیابــی انتقــادی 
در  ]اش[  شــریکان  و  رویکردهــا  فرض هــا، 
افغانســتان در یــک چارچــوب کالن منطقه یــی 
ــب  ــرض غال ــک ف ــد. ی ــاز کن ــی کار را آغ و جهان
در واشــنگتن، درک اولویــت نابه جــای ایــاالت 
متحــده در ترویــج »ملت ســازی« در افغانســتان 
اســت کــه بــا فســاد شــایع در افغانســتان ترکیــب 

ــت. ــده اس ش
ایــاالت  دخالــت  هــردو،  ترامــپ،  و  اوبامــا 
را  افغانســتان  در  »ملت ســازی«  در  متحــده 
ــان  ــه آن پای ــد ب ــده داده ان ــد و وع ــاد کرده ان انتق
آن هــا  از  هیچ یــک  این حــال،  بــا  بدهنــد. 
درکِ شــان از »ملت ســازی« را تعریــف نکــرده 

ــا درک  ــردرگمی ب ــن س ــاخته اند. ای ــن نس و روش
ســاده لوحانه و قســمِی علــل ریشــه  یــی فســاد در 
افغانســتان توســط واشــنگتن و انــکار واشــنگتن از 
نقــش نهادهــای غربــی در آن، بیشــتر شــده اســت. 
اتــالف، بی کفایتــی، فســاد، دورویــی و عــدم 
ــع  ــی در واق پاســخگویی در داخــل نهادهــای غرب
بــه انــدازه ی قابــل توجهــی کمتــر گــزارش شــده 
اســت. گــزارش تــازه در مــورد اتــالف عظیــم 125 
میلیــارد دالــری در پنتاگــون یــا معلوماتــی کــه در 
ــط  ــر توس ــه 150000 دال ــت ماهان ــورد پرداخ م
ــر  ــرای تحــت تاثی ــی ب ــی اشــرف غن ــم انتخابات تی
ــب در  ــه تقل ــبت ب ــنگتن نس ــد واش ــراردادن دی ق
ــرون  ــال 2014 بی ــت جمهوری س ــات ریاس انتخاب
درز کــرده اســت، نشــان می دهنــد کــه فســاد 

ــت. ــرقی نیس ــاه ش ــک گن ــرا ی منحص
افغانســتان جایــی اســت کــه در آن انتقــاد ترامــپ 
از ناتــو و عملکــرد اروپــا به جاســت. ایــاالت 
متحــده در افغانســتان دو نــوع شــریک اروپایــی و 
ناتــو دارد: شــریکان بی میــل و شــریکان مشــکوک. 
ــه  ــتند ک ــی هس ــدادی از متحــدان اروپای ــی تع اول
بــا توجــه بــه محدودیــت نقــش جنگی شــان 
به معنــای واقعــی کلمــه پــس از زمــان چــای 
ــه  ــتند ک ــی هس ــی آن های ــد؛ دوم ــد جنگی نخواهن
پوشــش  در  طالبــان  بــه  دادن  مشــروعیت  بــا 
گفت وگوهــای صلــح و محافظــت از سیاســت 
به صــورت  افغانســتان،  در  پاکســتان  زیــان آور 
نظام منــد اهــداف ایــاالت متحــده را تضعیــف 
ــاع  ــر دف ــفلد، وزی ــد رامس ــول دونال ــد. به ق می کنن
ــت  ــن ماموری ــر ای ــده، دیگ ــاالت متح ــین ای پیش
ــازد؛ در  ــم نمی س ــتان مصم ــالف را در افغانس ائت
ــت  ــالف ماموری ــای ائت ــیاری از اعض ــوض، بس ع
عــدم  بــه  کــه  چیــزی  می ســازد،  مصمــم  را 
انســجام و تناقضــات منجــر شــده اســت. سیاســت 
ــای  ــی ج ــریکان منطقه ی ــاب ش ــی و انتخ منطقه ی
ــتباه  ــنگتن در آن اش ــه در واش ــت ک ــری اس دیگ
ــاالت  ــت های ای ــد. سیاس ــب ش ــی را مرتک کالن

ــد. ــتان-محور ان ــا پاکس ــده عمدت متح
نهادهــای  توســط  پاکســتان  دوگانــه ی  نقــش 
اســتخباراتی و دیپلماتیکــی ایــاالت متحــده در 
ــخیص داده  ــال 2003 تش ــه زودی در س ــه ب منطق
شــد، امــا واشــنگتن تصمیــم بــه چشم پوشــی 
شــواهد  باوجــود  گرفــت.  هشــدارها  ایــن  از 
فزاینــده در مــورد حمایــت نظام منــد پاکســتان 
تکثیــر  و  تروریســتی  مختلــف  گروه هــای  از 
تســلیحات هســته یی آن، پاکســتان در ســال 2004 
ــاالت  ــوی ای ــارج از نات ــد کالن خ ــوان متح به عن
ــون  ــال 2002 تاکن ــد و از س ــناخته ش ــده ش متح
و  نظامــی  کمــک  دالــر  میلیــارد   30 از  بیــش 
اقتصــادی دریافــت کــرده اســت. از ســوی دیگــر، 
ــه،  ــاالت متحــده در منطق ــی ای ــد، متحــد طبیع هن
ــن  ــال در تامی ــش فع ــک نق ــای ی ــواره از ایف هم

ــت. ــده اس ــرد ش ــتان دلس ــات در افغانس ثب
ــتان  ــورد افغانس ــنگتن در م ــط واش ــای غل فرض ه
ــا دیگــر  ــان آن ب ــاد افغ ــل اعتم و شــریکان غیرقاب
ــر  ــه تفک ــنگتن ب ــدند. واش ــب ش ــی ترکی بداقبال
هژمونیــک  دســتورکار  بریتانیــا،  اســتعماری 

جاه طلبی هــای  از  تعــداد  یــک  و  پاکســتان 
امریکایی هــا   – افغان هــا  قومــی  و  شــخصی 
اجــازه داد تــا طــرز فکــر واشــنگتن را دســتکاری 
ایــاالت  اســتراتژی های  و  سیاســت ها  و  کننــد 

متحــده در افغانســتان را شــکل بدهنــد.
ــه  ــوءتفاهم ها ب ــری و س ــتکاری های فک ــن دس ای
ســه خطــای سیاســی و نهــادی عمــده منجــر شــد. 
یکــی از آن هــا تحمیــل یکــی از متمرکزتریــن 
نظام هــای سیاســی جهــان بــر یکــی از متنوع تریــن 
جوامــع جهــان اســت. به دنبــال آن، سیاســِت 
ــده  ــدگان خودخوان ــه شــد و نماین ــی نهادین حمایت
ــم  ــت تحکی ــه قیم ــی ب ــای قوم ــی از گروه ه یک
سیاســت دموکراتیــک بــه ســلطه ی سیاســی دســت 
یافتنــد. روابــط مبهــم واشــنگتن بــا طالبــان اشــتباه 
ســوم بــود. باوجــود اقدامــات نامتناقــض طالبــان و 
ــش  ــا بخ ــد آن ه ــد می کردن ــه تایی ــی ک لفاظی های
بنیادگــرای  جنبش هــای  از  جدایی ناپذیــری 
اســالمی هســتند، دیپلمات هــای ایــاالت متحــده و 
حکومــت اوبامــا بــا طالبــان به عنــوان یــک گــروه 
گمــراه روســتایی و بومــی پشــتون رفتــار کردنــد.

راه به جلو
برخــالف ســوریه کــه بــه ســرزمین بــدون گزینــه 
ــس از  ــی پ ــاختار سیاس ــت، س ــده اس ــل ش تبدی
ــی،  ــت داخل ــوز از حمای ــان در افغانســتان هن طالب
جملــه  از  گســترده،  بین المللــی  و  منطقه یــی 
متحــده،  ایــاالت  در  حــزب  هــردو  حمایــت 
ــاالت  ــد در ای ــت جدی ــت. حکوم ــوردار اس برخ
متحــده بایــد بنیــان اصلــی ایــن معمــاری را تقویت 
ــاع  ــر، اجم ــک و فراگی ــت دموکراتی ــد: سیاس کن
منطقه یــی و حمایــت بین المللــی درازمــدت، از 
ــه ی  ــا موافقت نام ــده ب ــاالت متح ــد ای ــه تعه جمل
ــاالت متحــده.  ــی افغانســتان – ای ــه ی امنیت دوجانب
ــتباه  ــای اش ــه فرض ه ــن ب ــا پرداخت ــد ب ــن، بای ای
حکومت هــای قبلــی، مواجهــه بــا اخالل گــران 
در افغانســتان و منطقــه و حــل ناکارایی هــا در 
واشــنگتن و در درون ائتــالف، تقویــت شــود. 
ــر مفکــوره ی »صلــح  سیاســت افغانســتاِن اوبامــا ب
ــرف  ــا ص ــود. ام ــتوار ب ــات« اس ــق مماش از طری
ــگ  ــی« جن ــق توانای ــح از طری ــا »صل ــوان ب می ت
ــق  ــوان از طری ــا می ت ــه تنه ــرد ک ــتان را بُ افغانس
یــک نظــم سیاســی دموکراتیــک و مســتقِل کارا در 

ــت. ــه آن دســت یاف ــل ب کاب
ــی  ــه در آن بنیادگرای ــت ک ــی اس ــتان جای افغانس
اســالمی توســط غــرب، عربســتان ســعودی، 
پاکســتان و حتــا چیــن مائوئیســت در رقابــت 
ایدیولوژیــک و جیواستراتژیک شــان بــا اتحــاد 
ــت.  ــرورش یاف ــد و پ ــوروی زاده ش ــر ش جماهی
هرچنــد ایــاالت متحــده موفــق شــد رقیــب کالن 
ــتان  ــه ی 1980 در افغانس ــت اش را در ده کمونیس
ــت دادن  ــور در شکس ــن کش ــد، ای ــت بده شکس
ــی  ــمن جهان ــوان دش ــتی به عن ــای تروریس گروه ه
جدیــدش تقــال کــرده اســت. پیــروزی ایــن کشــور 
در افغانســتان بــر تقــالی جهانــی علیــه ایــن 
ــاظ  ــم به لح ــن و ه ــاظ نمادی ــم به لح ــد، ه تهدی

ــت. ــد گذاش ــر خواه ــتراتژیک، تاثی اس

دشنه های سایه نشین
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اشتباهاتی که ترامپ نباید در افغانستان تکرار کند
حکومت ترامپ باید فرض های کلیدی در مورد رویکرد واشنگتن در قبال افغانستان را اصالح کند

ترجمه: حمید مهدوی الجزیره/داوود مرادیان



یک زن مکزیکی پس از ۲۲ سال اقامت غیرقانونی در امریکا به کشورش بازگردانده شد

تلف شدن صدها نهنگ سرگردان در سواحل نیوزیلند

ترامپ سیاست »چین واحد« را پذیرفت

روحانی: تازه کاران در برابر ایران با احترام و تکریم سخن بگویند 

ــورت  ــه ص ــالگی ب ــه از 14 س ــی ک ــک زن مکزیک ی
غیرقانونــی در امریــکا زندگــی می کــرد، بــه کشــورش 

ــده شــده اســت. بازگردان
شوهر و دو بچه او در امریکا مانده اند.

ــت  ــری از حرک ــرای جلوگی ــی ب ــان اعتراضات در جری
ــه قصــد داشــت او را از اداره مهاجــرت  ــی ک خودروی
ــد، 7  ــارج کن ــا خ ــت آریزون ــهر فنیکــس در ایال در ش

ــر دســتگیر شــدند. نف
گوادلــوپ گارســیا دی رایــوس 36 ســاله دو بچــه دارد 

ــد شــده اند. ــکا متول کــه هــر دوی آن هــا در امری
دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری امریــکا در جریــان 

مبــازرات انتخاباتــی اش وعــده داده بــود کــه بــا 
مهاجــران غیرقانونــی ســاکن کشــور کــه دارای ســابقه 

ــد. ــه می کن ــتند، مقابل ــری هس کیف
ــه کار  ــکا ب ــی در امری ــدارک جعل ــا م ــم گارســیا ب خان

ــود. مشــغول ب
او در سال 2009 مجرم شناخته شد.

گوادلــوپ گارســیا دی رایــوس در ســال 2013 دســتگیر 
شــد و براســاس حکــم صــادره از او خواســته شــد تــا 

امریــکا را تــرک کنــد.
ــس  ــا، رئی ــاراک اوبام ــت ب ــاس سیاس ــدا براس ــا بع ام
ــدرک  ــد م ــران فاق ــورد مهاج ــت، در م ــور وق جمه

ــد، او  ــده بودن ــکا ش ــی وارد امری ــه در دوران کودک ک
ــد. ــور بمان ــن کش ــت در ای توانس

خانــم گارســیا از چهارشــنبه گذشــته زمانــی کــه بــرای 
چــک ســالیانه بــه اداره مهاجــرت رفتــه بــود، بازداشــت 

. شد
ــد  ــه دونال ــس از آن ک ــد روز پ ــیا چن ــوپ گارس گوادل
ــری از ورود  ــورد جلوگی ــی در م ــان اجرای ترامــپ فرم
مهاجــران غیرقانونــی بــه امریــکا را امضــا کــرد، 

ــد. ــت ش بازداش
)بی بی سی فارسی(
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ــگ ســرگردان در یکــی از ســواحل  حــدود 300 نهن
ــن  ــن بدتری ــده ای ــه ش ــدند. گفت ــف ش ــد تل نیوزیلن

ــد اســت. ــوع در نیوزیلن ــن ن ــاق از ای اتف
ایــن گــروه از نهنگ هــا در فیرویــل اســپیت، ســاحلی 
دورافتــاده در دماغــه جزیــره جنوبــی نیوزیلنــد پیــدا 

شــده اند.
ــظ  ــان حف ــی و کارکن ــان محل ــر از داوطلب ــا نف صده

محیــط زیســت در تالشــند تــا حــدود یکصــد نهنگ 
دیگــر را کــه همچنــان زنــده هســتند، نجــات دهنــد.
امــا یکــی از ســخنگویان بخــش حفــظ محیــط 
زیســت گفتــه کــه انتظــار نمــی رود ایــن نهنگ هــا در 

ــند. ــی باش ــت خوب وضعی
آمــدن  علــت  دقیقــا  کــه  گفته انــد  دانشــمندان 

نمی داننــد. ســاحل  بــه  را  نهنگ هــا 

امــا ایــن مســأله گاهــی بــه ایــن دلیــل کــه نهنگ هــا 
پیــر، مریــض و زخمــی هســتند و یــا در جهت یابــی 

ــد. ــاق می افت ــد، اتف ــتباه می کنن اش
ــه ســاحل  گاهــی هــم ممکــن اســت نهنگــی کــه ب
آمــده، بــا فرســتادن ســیگنال اضطــراری بقیــه 

نهنگ هــا را بــه ســمت خــود جلــب کنــد.
)بی بی سی فارسی(

ــک  ــکا در ی ــوری امری ــس جمه ــپ، رئی ــد ترام دونال
ــی  ــود ش ــی خ ــای چین ــا همت ــی ب ــوی تلفن گفت وگ
را  پکــن  واحــد«  »چیــن  سیاســت  جین پینــگ، 
ــدند. ــر ش ــدار یکدیگ ــان دی ــا خواه ــت. آن ه پذیرف
دونالــد ترامــپ به رغــم اظهــارات قبلــی خــود در 

ــت. ــن را گرف ــرف چی ــوان ط ــأله تای ــورد مس م
کاخ ســفید، جمعــه 10 فوریــه / 22 بهمن اطــالع داد که 
ترامــپ در یــک مکالمــه تلفنــی بــا رئیــس جمهــوری 
چیــن گفتــه اســت بــه اصــل سیاســت »چیــن واحــد« 
ــق  ــتانی متعل ــوان اس ــوان به عن ــاس آن تای ــر اس ــه ب ک
بــه چیــن در نظــر گرفتــه شــده، احتــرام قائــل اســت.
به گفتــه کاخ ســفید مکالمــه ترامــپ و شــی جین پینــگ 

»بســیار گــرم« بــود و دو طــرف یکدیگــر را بــه دیــدار 
در کشــورهای خــود دعــوت کردنــد.

تلویزیــون دولتــی چیــن نیــز گفتــه کــه رئیــس 
ــتقبال  ــپ اس ــخنان ترام ــور از س ــن کش ــوری ای جمه
ــه اســت سیاســت  کــرده اســت. شــی جین پینــگ گفت
»چیــن واحــد«، »اســاس روابــط را تشــکیل می دهــد«.
بــر اســاس سیاســت »چیــن واحــد« مــورد قبــول پکــن 
ــک و  ــط دیپلماتی ــدارد رواب ــازه ن ــوری اج ــچ کش هی
ــن آن را از  ــه چی ــد ک ــته باش ــوان داش ــا تای ــمی ب رس
پایــان جنــگ داخلــی 1949 بخــش جداشــده از خــود 

می دانــد.
ــوری  ــس جمه ــت رئی ــن از دخال ــن چی ــش از ای پی

امریــکا در سیاســت »چیــن واحــد« انتقــاد کــرده بــود.
ــه  ــود ک ــه ب ــه )دی( گفت ــاه ژانوی ــپ در م ــد ترام دونال
ــال  ــن واحــد« در قب ــه  سیاســت »چی ــکا ب ــد امری تعه
ــه  ــرا او تعهــد کامــل ب ــد بررســی شــود زی ــوان بای تای

ــدارد. ــن سیاســت ن ای
ــال«  ــه »وال اســتریت ژورن ــا روزنام ــو ب او در گفت وگ
ــد  ــن واحــد« بای ــود کــه سیاســت »چی ــد کــرده ب تأکی

ــاره بررســی شــود. دوب
ترامــپ در دســامبر ســال 2016 نیــز اعــالم کــرده بــود 
کــه بــه سیاســت »چیــن واحــد« در رابطــه امریــکا بــا 

تایــوان پایبنــد نخواهــد بــود.
)رادیو زمانه(

حســن روحانــی، رئیس جمهــور ایــران در ســخنرانی 
ــه در  ــت ک ــن گف ــی روز 22 بهم ــه راهپیمای اختتامی
ــت  ــدرت را در دس ــازه کاران« ق ــکا »ت ــه و امری منطق
ــت  ــر مل ــه »در براب ــد ک ــد بدانن ــا بای ــد، ام گرفته ان
ــد«. ــم ســخن بگوین ــرام و تکری ــا احت ــد ب ــران بای ای

حســن روحانــی در ســالگرد پیــروزی انقــالب بهمــن 
ــام  ــروی از مق ــا پی ــه »ب ــرد ک ــن اعــالم ک 57 همچنی
ــجام  ــتی و انس ــاع، آش ــی اجم ــری در پ ــم رهب معظ

ملــی هســتیم«.
شــاهد  جمعــه  روز  ایــران  مختلــف  شــهرهای 
ــود و در  ــن ب ــی 22 بهم ــی دولت ــزاری راهپیمای برگ
تهــران هــم همچــون هــر ســال رئیس جمهــور ایــران 

ــود. ــم ب ــن مراس ــخنران ای س
او اضافــه کــرد: »کســی کــه ملــت و نیروهــای مســلح 
ــد ملــت مــا یکپارچــه و  مــا را تهدیــد می کنــد، بدان
آگاه اســت و در برابــر بدخواهــان ایســتادگی خواهــد 

کــرد«.
ــز  ــران پیــش از ســخنرانی خــود نی رئیس جمهــور ای
ــی  ــگاران، راهپیمای ــا خبرن ــی ب ــه کوتاه در مصاحب
ــی« و  ــدار مل ــش اقت ــه او »نمای ــه گفت ــن را ب 22 بهم
ــد  ــردمداران جدی ــت س ــای نادرس ــخ حرف ه »پاس

ــت. ــفید« دانس کاخ س
ــرد:  ــه ک ــنا، او اضاف ــزاری ایس ــزارش خبرگ ــه گ ب
»مــردم بــا حضــور خــود بــه جهــان بــه دنیــا اعــالم 
می کننــد کــه بایــد بــه ملــت ایــران بــا زبــان احتــرام 
و تکریــم ســخن بگوینــد و زبــان قلــدری و تهدیــد 

ــد«. ــه کار نبرن را ب
آقــای روحانــی تأکیــد کــرد: »ملــت ایــران در طــول 
ــا  ــس ب ــر ک ــه ه ــد ک ــان دادن ــته نش ــال گذش 38 س
ــد، ملــت  ــن ملــت ســخن بگوی ــا ای ــد ب ــان تهدی زب

ــرد«. ــد ک ــیمان خواه ــران او را پش ای
آیــت اهلل علــی خامنــه ای، رهبــر جمهــوری اســالمی، 
ــه  ــود ک ــه ب ــن، گفت ــنبه 19 بهم ــه ش ــز روز س نی
مــردم ایــران روز 22 بهمــن »پاســخ تهدیدهــای 

رئیس جمهــور امریــکا را خواهنــد داد«.
ــپ در  ــد ترام ــیدن دونال ــدرت رس ــه ق ــان ب از زم
ــم  ــران روز ده ــه ای ــس از آنک ــژه پ ــه وی ــکا، ب امری
ــه آزمایــش موشــکی بالیســتیک زد،  بهمــن دســت ب
جنــگ لفظــی میــان دو طــرف تشــدید شــده اســت.

ــه ایــران  آقــای ترامــپ در ایــن زمینــه بــه دفعــات ب
ــازی نکنــد«. ــا آتــش ب هشــدار داده اســت کــه »ب

ــه  ــن در مصاحب ــکا روز 17 بهم ــور امری رئیس  جمه
بــا بــا شــبکه خبــری »فاکــس«، ضمــن انتقــاد مجــدد 
از توافــق اتمــی بــا تهــران، گفتــه بــود کــه حکومــت 
ــه  ــه بعــد »گســتاخ تر« شــده و ب ــان ب ــران از آن زم ای

ــد. ــی« می کن ــاًل بی احترام ــده »کام ــاالت متح ای
مشــاور امنیــت ملــی آقــای ترامــپ نیــز هفتــه پیــش 
ــکا  ــت امری ــه دول ــود ک ــرده ب ــد ک ــه ای تأکی در بیانی
دیگــر اقدامــات تحریک آمیــز ایــران را کــه تهدیــدی 
بــرای منافــع امریــکا هســتند، تحمــل نخواهــد کــرد، 
ــه  ــات خصمان ــر اقدام ــی ب ــای چشم پوش و »روزه
جامعــه  و  امریــکا  قبــال  در  ایــران  وتهاجمــی 

ــت«. ــیده اس ــان رس ــه پای ــی ب بین الملل
»ایران به دنبال دخالت در امور دیگران نیست«

ــن،  ــنبه 21 بهم ــامگاه پنجش ــران ش ــور ای رئیس جمه
ــفرای کشــورهای خارجــی در  ــا س ــدار ب ــز در دی نی
تهــران گفــت کــه جمهــوری اســالمی »قصــد مداخله 
در امــور داخلــی ســایر کشــورها را نــدارد« و قــدرت 
نظامــی ایــران »صرفــًا  بــرای دفــاع از کشــور اســت«.
او تأکیــد کــرد کــه »ایران هراســی هیــچ پایــه و 
ــن  ــه ای ــرد ک ــات ک ــخ اثب ــته و تاری ــی نداش اساس

اســت«. بی اســاس  کامــاًل  توهمــات 
ــی  ــی از موضوعات ــی، یک ــای روحان ــه آق ــه گفت ب
ــان  ــه و جه ــی« در منطق ــدف »ایران هراس ــا ه ــه ب ک
تبلیــغ شــده، ایــن بــوده کــه »ایرانی هــا قصــد دارنــد، 
انقــالب خــود را بــه ســایر کشــورها صــادر کننــد تــا 
ــزل  رژیم هــای مســتقر در کشــورهای منطقــه را متزل

کننــد«.
او اضافــه کــرد: »بــا گذشــت زمــان مشــخص شــد که 
ایــن موضــوع دروغ اســت و ایــران قصــد مداخلــه در 

امــور داخلی دیگــران را نــدارد«.
ــود  ــان می ش ــی بی ــی در حال ــن روحان ــخنان حس س
کــه آیــت اهلل خمینــی بنیانگــذار جمهوری اســالمی و 
برخــی از مقامــات ایــران بــه شــدت در مــورد صدور 
انقــالب اســالمی تاکیــد کردنــد. آیــت اهلل خمینــی در 
ایــن مــورد گفتــه بــود »مــا بایــد در صــدور انقالبمــان 
بــه جهــان کوشــش کنیــم و تفکــر اینکــه مــا انقــالب 
مــان را صــادر نمی کنیــم کنــار بگذاریــم؛... اگــر 

ــا شکســت  مــا در محیطــی دربســته بمانیــم قطعــاً ب
مواجــه خواهیــم شــد.«

ــژه  ــه وی ــر جمهــوری اســالمی ب ــه اخی ــد ده در چن
ــج  ــه خلی ــی اش در منطق از ســوی همســایگان جنوب
فــارس، متهــم اســت کــه بــه دنبــال صــدور انقــالب 
ــور  ــت در ام ــه کشــورهای دیگــر و دخال اســالمی ب
ــب  ــران ترغی ــا ای ــا باره ــت، و آن ه ــی آن هاس داخل
ــد. ــد نظــر کن ــد کــه در رویکــرد خــود تجدی کرده ان
ــاور  ــر مش ــاش، وزی ــور قرق ــورد ن ــن م در تازه تری
دولــت امــارات در امــور خارجــی، از جمهــوری 
اســالمی خواســته بــود کــه »رویکــرد خــود را تغییــر 
ــور  ــه در ام ــالب و مداخل ــرای صــدور انق ــد و ب ده

ــد«. ــالش نکن ــه ت ــرب منطق کشــورهای ع
ــرام قاســمی، ســخنگوی  ــه از ســوی به ــی ک انتقادات
ــا«  ــاس و نابج ــران، »بی اس ــه ای ــور خارج وزارت ام

توصیــف شــد.
جمهــوری اســالمی ایــران از ســال های اولیــه انقــالب 
ــی  ــالب« از برخ ــدور انق ــون »ص ــعارهایی چ ــا ش ب
ــد  ــت می کن ــه حمای ــلح در خاورمیان ــای مس گروه ه
کــه مشــهورترین آن هــا، گــروه حــزب اهلل لبنــان و در 

ــت. ــن اس ــا در یم ــر، حوثی ه ــال های اخی س
امنیتــی  نیروهــای  فعالیــت  اخیــر  در ســال های 
ــه از  ــران در کشــورهای منطق ــوری اســالمی ای جمه
جملــه ســوریه، عــراق و یمــن افزایــش یافتــه اســت.
در همیــن حــال منصوبــان رهبــر جمهــوری اســالمی 
ــده کل ســپاه پاســداران در ســال های  از جملــه فرمان
گذشــته بارهــا از »صــدور انقــالب اســالمی« ســخن 

گفتــه انــد.
محمدعلــی جعفــری روز شــنبه چهــارم دی »صــدور 
ــداری اســالمی در منطقــه و  انقــالب اســالمی« و »بی
ــالب  ــتاوردهای انق ــر »دس ــه دیگ ــان« را از جمل جه

اســالمی« دانســته بــود.
او روز 14 اردیبهشــت 94 بــا ذکــر ایــن کــه »در حــال 
ــالمی  ــزرگ اس ــدن ب ــک تم ــوی ی ــه س ــت ب حرک
ــالمی در  ــالب اس ــدور انق ــت ص ــتیم«، وضعی هس
خــارج از ایــران را »بســیار مطلــوب« دانســته و گفتــه 
بــود کــه انقــالب »احتــااج بــه پیشــرفت ســریع تر« در 

ــران دارد. داخــل ای
)رادیو فردا(

ــه  ــی ارگ ب ــا ناخدای ــپیدار ب ــا کشــتی س آی
مقصــد می رســد؟

ــت  ــی، مدیری ــت اجرای ــه ریاس ــم ک ــور کنی ــی تص ــر لحظه ی اگ
برنامه هــای اقتصــاد ملــی و هم آهنگــی کابینــه را در دولــت 
افغانســتان عهده منــد اســت پــس چــرا ســاختارهای امــور 
برنامه ریــزی  بانــک داری،  تــدارکات،  تجــارت،  اقتصــادی، 
ــات در  ــت داری والی ــاف، حکوم ــعه و انکش ــتراتژی های توس اس
تحــت ریاســت، رهبــری و نظــارت مســتقیم رییــس جمهــور کار 
جمهــور  رییــس  ســّمت های  دارای  نظام هایی کــه  می کننــد. 
و رییــس شــورای وزرا هســتند، رییــس جمهــور، سیاســت  
خارجــی و امنیــت ملــی را هم آهنــگ می ســازد در حالی کــه 
ــاختار  ــی را در س ــاد مل ــای اقتص ــورای وزرا برنامه ه ــس ش ریی
هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی نظــام ســازگاری و 
ــت  ــکل گیری ریاس ــرد ش ــال ّخ ــا ح ــن ت ــد. م ــت می کن مدیری
ــم  ــت می فهم ــن درس ــا م ــم. آی ــته ام درک کن ــی را نتوانس اجرای
ــه را  ــت کابین ــداهلل مدیری ــر عب ــا دکت ــود ت ــن ب ــر ای ــرار ب ــه ق ک
ــن و  ــاور م ــه ب ــرد. ب ــده گی ــی به عه ــاد مل ــعهء اقتص ــرای توس ب
ــری  ــان ک ــخهء ج ــی، نس ــوم سیاس ــران عل ــادی از پژوهش گ زی
ــکل گیری  ــا ش ــّمت، ت ــر دو س ــرای ه ــت ب ــاختار مؤق ــاد س ایج
لویه جرگــه و تغییــر احتمالــی در قانــون اساســی و ســاختار 
نظــام سیاســی بــود. امــا اندیشــه تغییــر قانــون اساســی و ســاختار 
نظــام سیاســی بــه نظــام صدارتــی، روز بــه روز از واقعیــت 
سیاســی افغانســتان فاصلــه می گیــرد. در واقــع ریاســت اجرایــی 
ــی  ــداهلل و گروه ــر عب ــور دکت ــرای حض ــن ب ــّمت نمادی ــک س ی
پذیــرش  اســت.  مبــدل شــده  قــدرت  در  از طرف دارانــش 
ایــن واقعیــت توســط دکتــر عبــداهلل، وی و طرف دارانــش را 
ــا در  ــر نقــش و جــای گاه آن ه ــدرت کشــانیده و ب در حاشــیهء ق
تعامــالت سیاســی به شــدت تاثیــر ناگــوار گذاشــته اســت. مــن دو 
ســال پیــش، در نخســتین روزهــای شــکل گیری دولــت وحــدت 
ــه خواهــد  ــب آبرومندان ــداهلل به مرات ــر عب ــی نوشــتم:»برای دکت مل
بــود تــا اپوزســیون مشــروع و جاگزیــن ســازنده را مدیریــت کنــد 
ــام  ــی به ن ــت وانه  حقوق ــدون پش ــکننده و ب ــه ادارهء ش ــبت ب نس
ــتم.  ــیمان نیس ــه ام پش ــن گفت ــوز از ای ــا هن ــی.« ت ــت اجرای ریاس
ــش  ــداهلل و طرف داران ــر عب ــه دکت ــان داد ک ــر نش ــات اخی انتخاب
ــس از آن روز،  ــد. حــاال، دوســال پ ــد بودن ــدی بهره من از آرای بلن
ــود کار  ــت رفتهء خ ــت از دس ــر محبوبی ــد ب ــداهلل بای ــر عب دکت
ــس  ــدهء ریی ــای حساب ش ــی برنامه ه ــه قربان ــی ک ــد. محبوبیت کن
ــر  ــان دکت ــی از حامی ــی کالن ــه گروه ــد. دوم این ک ــور ش جمه
ــارهء  ــجام دوب ــت. انس ــه اس ــار رفت ــی اش کن ــداهلل از هم راه عب
ــداهلل به حســاب  ــر عب ــرای دکت ــروه، کاری بســا دشــوار ب ــن گ ای
ــا  ــان عط ــود به س ــان خ ــن حامی ــداهلل کالن تری ــر عب ــد. دکت می آی
ــالش  ــور ت ــس جمه ــت. ریی ــت داده اس ــور را از دس ــد ن محم
ــان  ــه، از می ــن لویه جرگ ــق  انداخت ــه تعوی ــا ب ــرد ت ــد ک خواه
ــس  ــد. ریی ــربازگیری کن ــداهلل س ــر عب ــنگران دکت ــن هم س بهتری
جمهــور کــه قــدرت انحصــاری را در ارگ به دســت دارد و 
کادر هــای نزدیکــش را به گونــه ء اســتراتژیک در ســّمت های 
مهــم جابه جــا می کنــد، بــه شــیوه انحصــاری، نســخه جــان کــری 
را بــه نفــع ارگ مدیریــت و رهبــری می کنــد. دکتــر اشــرف غنــی 
ــور  ــس جمه ــا ریی ــدن ب ــا نزدیک ش ــا ب ــرد ت ــد ک ــالش خواه ت
ــاند.  ــیه کش ــه حاش ــداهلل را ب ــر عب ــر دکت ــک گام دیگ ــپ ی ترام
ــا ترامــپ رابطــه ایجــاد  به نظــر می رســد کــه عبــداهلل تــا هنــوز ب
به حــدی در  نکــرده اســت. حــاال عبــداهلل و طرف دارانــش 
ــا حضــور انفعالــی خــود در قــدرت  ــا ب حاشــیه رفته انــد کــه حت
و پیمــان سیاســی بــا اشــرف غنــی، اجتماعــات شــکل  می دهنــد و 
ــح  ــراهلل صال ــرا ام ــمارند. اخی ــت آورد می ش ــن دس آن را بزرگ تری
یکــی از حامیــان نزدیــک رییــس اجرایــی گفتــه اســت کــه اگــر 
عبــداهلل در دوســال گذشــته هیــچ دســت آوردی نداشــته، حضــور 
طرف دارانــش در پیمــان بادولــت وحــدت ملــی یــک دســت آورد 
ــن حضــور یــک دســت آورد  ــاور مــن ای ــه ب شــمرده می شــود. ب
ــه  ــداهلل را ب ــر عب ــرف داران دکت ــی ط ــی مدیریت ــل ناتوان ــه، ب ن
ــه وضاحــت  ــی، ب ــت وحــدت مل ــم دول ــک طــرف مه ــهء ی مثاب
آشــکار می ســازد. حــاال مجاهدیــن خــود را چنــد پارچــه 
ــا عطــا  ــا مســعود و گروهــی ب ــا احمــد ضی ــد. گروهــی ب می بینن
ــور پیوســته اند. هــر دو گــروه دلبســته گی و مشــارکت سیاســی  ن
ــا اشــرف غنــی،  ــار ب ــد. پیوســتن حکمت ی ــا اشــرف غنــی دارن ب
درز دیگــری را میــان مجاهدیــن ایجــاد کــرده اســت. در حقیقــت 
ــا  ــته، ب ــا هم پیوس ــی ب ــوان قدرت ــه عن ــوان ب ــن را نمی ت مجاهدی
ــایی  ــی شناس ــدرت سیاس ــتراتژیک در ق ــترک اس ــر مش پس منظ
ــرط  ــه پیش ش ــی ب ــناس نامه ء  الکترونیک ــر ش ــرد. از ســوی دیگ ک
مهــم و »هویــت سیاســی« طــرف داران عبــداهلل تبدیل شــده اســت. 
ــل کاری  ــبب جع ــزم س ــن میکانی ــود ای ــا، نب ــاور آن ه ــه ب ــه، ب چ
ــاال  ــا ح ــت. ام ــده اس ــی ش ــرف غن ــروزی اش ــات و پی در انتخاب
چنیــن می نمایــد کــه توزیــع تذکــرهء الکترونیکــی از دســتور کار 
رییــس جمهــور و طرف دارانــش بــرون شــده اســت. اگــر چنیــن 
رونــدی بــا زیره کــی حامیــان ارگ ادامــه پیــدا کنــد، تــا دوســال 
ــدت  ــت وح ــای حکوم ــی هواپیم ــوت اصل ــه پیل ــر ارگ ب دیگ
ــافرین  ــه مس ــپیدار ب ــران س ــد و مدی ــد ش ــدل خواه ــی مب مل
ــه  ــا را ب ــان ارگ آن ه ــه خله بان ــد ک ــد مان ــت خواهن بی سرنوش
ســر منــزل مقصــود خویــش خواهــد رســاند. بدین ترتیــب، 
ــا  ــدارد و ب ــی ن ــی کــه پشــت وانه حقوق جــای گاه ریاســت اجرای
ــه  ــش  ب ــن  بی ــد از ای ــند سیاســی عمــل می کن ــک س ــر ی ــه ب تکی
ــد فرامــوش کــرد کــه  ــز را نبای حاشــیه خواهــد رفــت. یــک چی
جــان کــری و دکتریــن اوبامــا از قــدرت سیاســی کنــار رفتــه انــد 
و نســخه جــان کــری نیــز می توانــد فرســوده شــده و یــا عــوض 
ــپ  ــد ترام ــان دونال ــوری به س ــس جمه ــه از ریی ــردد. چیزی ک گ
ــوی ادارهء  ــن کاری از س ــر چنی ــت. اگ ــال نیس ــه دور از احتم ب
ترامــپ عملــی شــود، جای گاهــی بــرای ریاســت اجرایــی باقــی 

ــد. ــد مان نخواه

بگو مگو از
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پــاری ســن ژرمــن هفتــه آینــده میزبان 
بارســلونا در بــازی رفــت یــک هشــتم 

نهایــی لیــگ قهرمانان اســت. 
ــت  ــدوار اس ــن امی ــن ژرم ــاری س پ
ــا  بــا مربــی جدیــد خــود »امــری« و ب
ــا،  ــون دی ماری ــی چ ــان بزرگ بازیکن
ــم را  ــد طلس ــی بتوان ــی و ورات کاوان
ــد بارســلونا را از دور  شکســته و بتوان
رقابت هــا حــذف کنــد. پاریســی ها 
ــار توســط  ــر دو ب ــال اخی ــد س در چن
بارســا از گردونــه رقابت هــا کنــار 

رفته انــد. 
دی ماریــا در مــورد کیفیــت پــاری 
ســن ژرمــن گفــت: »معتقــدم بــه 
ــا  ــال و بارس ــا رئ ــم ب ــی می توانی راحت
ــی  ــان بزرگ ــا بازیکن ــم. م ــت کنی رقاب
مثــل وراتــی داریــم کــه وقتی نیســت، 
ــا  ــود ی ــس می ش ــم ح ــودش در تی نب
ــان توانســته  ــی کــه پــس از زالت کاوان
ــدا  ــان در ابت ــی زالت ــرد. جدای اوج بگی
ــود امــا حــاال توانســته ایم  تاثیرگــذار ب
ــق  ــد وف ــا شــرایط جدی ــان را ب خودم

ــم.  دهی
ــازی  ــال دو ب ــر رئ ــته براب ــال گذش س
پایاپــای انجــام دادیــم ولــی تنهــا یــک 
ــت  ــازی برگش ــم. در ب ــاز گرفتی امتی
کامــال برتــر بودیــم امــا تیم هایــی 
مثــل رئــال، در روزهایــی کــه بــه نظــر 
هیــچ کاری انجــام نمی دهنــد نیــز 
ــد.  ــوب کنن ــما را مغل ــد ش می توانن

واضــح اســت کــه در رختکــن در 
بارســلونا حــرف می زنیــم؛  مــورد 
ولــی شــرایط دو تیــم نســبت بــه 

گذشــته فــرق کــرده اســت. بازیکنانــی 
ــد و  ــم آمده ان ــر دو تی ــه ه ــد ب جدی
بایــد گذشــته را کنــار گذاشــت. حــاال 
فرصتــی جدیــد پیــش روی مــا قــرار 
ــن  ــا ای ــم. ب ــازی کنی ــا تاریخ س دارد ت
کیفیتــی کــه داریــم می توانیــم بــه 

ــیم.« ــدوار باش ــا امی ــذف بارس ح
ــار مســی: »بســیار ســخت اســت.  مه
مســی تاثیــری انــکار نشــدنی چــه در 
بارســا و چــه در تیــم ملــی ارجنتایــن 

دارد. 
در تیــم ملــی وقتی او را نداریم شــرایط 
ــود.  ــاوت می ش ــی متف ــور کل ــه ط ب
ــل  ــی عم ــد تیم ــو بای ــار لئ ــرای مه ب
ــد  ــی می توان ــه راحت ــم چــون او ب کنی
ــش رو  ــن را از پی ــا دو بازیک ــک ی ی
ــی  ــای مرب ــه حرف ه ــر ب ــردارد. اگ ب
ــد  ــم و 100 درص ــوش کنی ــوب گ خ
می توانیــم  بگذاریــم،  را  توان مــان 

ــم.  ــار کنی ــم مه ــی را ه مس
ــد،  ــر روز خــوب مســی باش ــه اگ البت
ــا  ــان بارس ــر بازیکن ــوب دیگ روز خ
ــان  ــود. معتقــدم بازیکن هــم خواهــد ب
ــور  ــلونا حض ــادی در بارس ــزرگ زی ب
دارنــد. آن هــا MSN را دارنــد کــه در 
حــال حاضــر بهتریــن مثلــث هجومــی 

دنیاســت. 
حاضــر  حــال  در  بارســا  معتقــدم 
ــه  ــر س ــی دارد و در ه ــرایط خوب ش
ــه  ــم ک ــت. می دانی ــی اس ــام مدع ج
باشــد،  خوبــش  روز  بارســا  اگــر 
ممکــن اســت یــک فاجعــه رقــم 

بخــورد.«

الرگــروی  ال  برنامــه  در  دیــروز 
ــا ســر، ادعــای جالبــی در مــورد  کادن
ورزشــگاه میزبــان فینــال کوپــا دل ری 

ــد.  ــرح ش مط
بارســلونا و آالوس، بهــار آینــده بایــد 
ــد  ــا دل ری را برگــزار کنن ــال کوپ فین
ــل  ــگاه مح ــورد ورزش ــث در م و بح
ــورت  ــه ص ــازی ب ــن ب ــزاری ای برگ

ــود.  ــری می ش ــدی پیگی ج
ــو  ــگاه برنابئ ــروز دو ورزش ــه ام ــا ب ت
و ســن مامــس از میــان گزینه هــا 
حــذف شــده اند و چانــس ورزشــگاه 
از  بیشــتر  نیــز  کالــدرون  ویســنته 
در  کــه  هرچنــد  اســت.  نوکمــپ 
هــواداران  اجتماعــی  شــبکه های 
ــراض  ــن موضــوع اعت ــه ای اتلتیکــو ب
کرده انــد؛ چراکــه دوســت ندارنــد 

ــه در ویســنته  ــداری ک ــن دی در آخری
تیــم  می شــود،  برگــزار  کالــدرون 
محبوب شــان یــک طــرف ماجــرا 

ــد.  نباش
ــه  ــرد ک ــا ک ــروز ادع ــر دی ــا س کادن
فدراســیون  بــه  اتلتیکــو  مدیــران 
داده انــد  پیشــنهاد  اســپانیا  فوتبــال 
ــان  ــیس ش ــازه تاس ــگاه ت ــا ورزش ت
یعنــی وانــدا متروپولیتانــو، میزبــان 
همیشــگی فینــال کوپــا دل ری باشــد 
و فینــال پیــش رو نیــز در همیــن 
مشــابه  شــود.  برگــزار  ورزشــگاه 
ــد و  ــاق می افت ــس اتف ــه در انگلی آنچ
ورزشــگاه ومبلــی، میزبــان همیشــگی 
ــت.  ــره اس ــی جزی ــام حذف ــال ج فین
بایــد دیــد در نهایــت بــا این پیشــنهاد 

ــر.  ــا خی ــد ی ــد ش ــت خواه موافق

ــی  ــک رم مدع ــوالن، هافب ــا ناینگ راج
ــت  ــزار اس ــوس بی ــه از یوونت ــد ک ش
ــه  ــول داد ک ــش ق ــواداران تیم ــه ه و ب
ــه  ــی را ب ــا جــام حذف ــا اســکودتو ی ی

ــد آورد.  ــت خواهن دس
ــده  ــر ش ــوالن منتش ــی از ناینگ ویدیوی
ــدا  ــووه، ج ــش از ی ــه در آن از نفرت ک
از رقابتــی کــه بیــن باشــگاهش بــا ایــن 
تیــم وجــود دارد صحبــت می کنــد. 
ــان  ــی قهرم ــار پیاپ ــا 5 ب بیانکونری ه
فصــل  دو  در  و  شــده اند  ســری – 
اخیــر در جــام حذفــی را نیــز بــه 
ــت  ــن در حالیس ــد. ای ــت آورده ان دس
ــگ  ــان لی ــال 2008 قهرم ــه رم از س ک

ــت.  ــده اس نش
ــن از  ــد: »م ــو می گوی ــن ویدی او در ای

آن دســته افــرادی هســتم کــه همیشــه 
دشــمن یــووه بــوده ام. همیشــه از یــووه 
متنفــر بــوده ام. در کالیــاری تمام تالشــم 
را می کــردم کــه یــووه را شکســت 
دهیــم. در زمــان حضــورم در کالیــاری، 
همیشــه در ورزشــگاه یوونتــوس آره نــا 

ــم.  ــا مســاوی می کردی ــا آن ه ب
ــکودتو  ــان اس ــا قهرم ــل م ــا مقاب آن ه
ــرا  ــرم زی ــا متنف ــن از آن ه ــدند. م ش
همیشــه بــا پنالتــی یــا ضربه ایســتگاهی 
پیــروز می شــوند. بــه رم آمــدم تــا 
ــم.  ــب کنی ــی کس ــووه جام ــل ی مقاب
اگــر اســکودتو را نبریــم در کوپــا ایتالیا 
قهرمــان خواهیــم شــد. مقابــل التزیــو 
در هــر دو بــازی پیــروز خواهیــم شــد. 

ــد.« ــه مــن اعتمــاد کنی ب

راه حل دی ماریا برای چگونگی مهار مسی

پیشنهاد جالب برای ورزشگاه فینال کوپا دل ری

ناینگوالن: از یوونتوس متنفرم

آرســنال  ســرمربی  ونگــر،  آرســن 
تیمــش  هــدف  کــه  مدعــی شــد 
ــگ  ــر لی ــم برت ــن 4 تی ــور در بی حض
گوشــه  در  همچنــان  ولــی  اســت 
بــرای قهرمانــی تــالش  ذهن شــان 

 . می کننــد
ــل چلســی و  ــی مقاب دو شکســت پیاپ
ــارم  ــه رده چه ــنال را ب ــورد، آرس واتف
ســقوط داد. بــا ایــن حــال آن هــا 
فقــط دو امتیــاز بــا منچســتریونایتد 
ــن در  ــد و ای ــه دارن رده ششــمی فاصل
ــی  ــا چلس ــاز ب ــه 12 امتی ــت ک حالیس
صدرنشــین اختــالف دارنــد. حــال 
ونگــر مدعــی شــد کــه تیمــش نبایــد 
اجــازه دهــد بــرای اولیــن بــار پــس از 

ــم  فصــل 96-1995 در خــارج از 4 تی
ــد.  ــرار بگیرن ق

ــب  ــما رقابت طل ــی ش ــت: »وقت او گف
ــه  ــی ک ــا جای ــد. ت ــتید، می جنگی هس
دو  در  مــا  و  می جنگیــد  می توانیــد 
ــتیم. از  ــگ هس ــال جن ــت در ح جه
یــک جهــت بــرای مانــدن در جمــع 4 
ــرای رســیدن  ــم و از یــک جهــت ب تی
ــویم.  ــلیم ش ــد تس ــی. نبای ــه چلس ب
ــرا  ــت زی ــی اس ــوب و جذاب ــه خ هفت
بــازی خوبــی در مقطــع مهمــی از 
فرصــت  همچنیــن  اســت.  فصــل 
ــم در  ــرای اینکــه نشــان دهی ــی ب خوب
ــز  ــه چی ــتیم و چ ــرایطی هس ــه ش چ

ــت.« ــم اس ــا مه ــرای م ب

مائوریســیو پوچتینــو، ســرمربی تاتنهــام 
مدعــی شــد کــه دلــه آلــی می توانــد در 
آینــده بهتریــن رهبــر لیــگ برتــر باشــد. 
ــود  ــریع خ ــی س ــاله خیل ــی 20 س آل
را بــه عنــوان یکــی از کلیدی تریــن 
بازیکنــان تاتنهــام معرفــی کــرده اســت. 
او ســال 2015 از ام کــی دونــز بــه 
تاتنهــام پیوســت و فصــل گذشــته 
ــگ  ــن بازیکــن جــوان لی ــوان بهتری عن
را از آن خــود کــرد. بــا ایــن حــال 
پوچتینــو مدعــی شــد کــه آلــی آینــده 

ــت.  ــس اس ــال انگلی فوتب
ــو  ــور هوگ ــه حض ــه ک ــت: »البت او گف
لوریــس بــه عنــوان کاپیتــان تیــم ملــی 
فرانســه در تیــم مــا خیلــی مهــم اســت. 

او بــا تجربــه اســت و توصیه هــای 
ــا دارد.  ــوان م ــان ج ــه بازیکن ــی ب خوب
ولــی مــا دلــه آلــی را داریــم کــه 
شــخصیت و کاراکتــرش طــوری اســت 
ــل  ــر تبدی ــک رهب ــه ی ــه زودی ب ــه ب ک

ــد.  ــد ش خواه
هــر بازیکنــی در ترکیــب تیــم کیفیــت 
ــاز  ــه زمــان نی رهبــری را دارد و تنهــا ب
دارد تــا ایــن کیفیــت را گســترش دهــد. 
ــخصیت  ــه ش ــت ک ــم اس ــی مه خیل
خوبــی داشــته باشــید و همیشــه بــرای 
پیــروزی بجنگیــد نــه اینکــه فقــط 
بگوییــد می خواهــم پیــروز شــوم. بایــد 
ــور و  ــد و ش ــود جنگی ــام وج ــا تم ب

ــان داد.« ــزه نش انگی

رائــول، اســطوره رئــال مادریــد مدعی 
ــال  ــه فین ــا ب ــود بارس ــه صع ــد ک ش

ــد.  ــت می کن ــه او را ناراح همیش
ــاف  ــه مص ــا دل ری ب ــال در کوپ رئ
ســلتا رفــت و در مجموع دو بــازی از 
ایــن تیــم شکســت خــورد و حــذف 
شــد. در ســوی دیگــر بارســا موفــق 
ــال  ــه فین ــا ب ــت رقب ــا شکس ــد ب ش
ــاف  ــه مص ــال ب ــرده و ح ــود ک صع

ــت.  ــد رف آالوز خواه
ــر  ــت: »ه ــه گف ــن رابط ــول در ای رائ
گاه کــه از رقابتــی حــذف می شــوید، 
مثــل اتفاقــی کــه بــرای رئــال در 
کوپــا افتــاد باعــث ناراحتــی اســت و 
ــه فینــال  ــان ب اینکــه بزرگتریــن رقیبت

می رســد ایــن ناراحتــی را بیشــتر 
می کنــد. ولــی مــا وارد مقطــع مهمــی 
ــب  ــرای کس ــت ب ــل در رقاب از فص
اللیــگا و چمپیونزلیــگ می شــویم. 
موضــوع ایــن نیســت کــه کوپــا 
مهــم نیســت، بلکــه ایــن دو جــام از 
اهمیــت بیشــتری برخوردار هســتند و 
ــه تیــم را تغییــر خواهــد  دیدگاه هــا ب

داد.«
رائــول ســپس دربــاره اهمیــت بارســا 
ــو  ــور لئ ــت: »حض ــال گف ــرای رئ ب
مســی و بارســلونا بــرای اللیــگا خیلی 
خوب اســت. واقعــا خوشــحال کننده 
ــدون  ــال ب ــم رئ ــر نمی کن ــت. فک اس
ــس.« ــد و باالعک ــال می ش ــا رئ بارس

ســوارز در دیــدار برگشــت مرحله نیمه 
نهایــی کوپــا دل ری مقابــل اتلتیکــو، به 
دلیــل خطــا روی کوکــه، اخــراج شــد و 
ــرای  ــال اســپانیا او را ب فدراســیون فوتب
دو جلســه از همراهــی تیمــش محــروم 

 . د کر
کمیتــه انضباطــی اعــالم کــرد کــه یــک 
جلســه از محرومیــت او بــه دلیــل 
ــک جلســه  ــرخ و ی ــت کارت س دریاف
هــم بــه دلیــل امتنــاع از تــرک محــدوده 
ــب، او  ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــازی ب ــی ب فن
عــالوه بــر دیــدار فینــال، اولیــن دیــدار 
فصــل بعــد بارســا در کوپــا دل ری را از 

ــد داد.  دســت خواه

انتشــار  بــا  بارســلونا  امــا باشــگاه 
علیــه  کــه  کــرد  اعــالم  بیانیه یــی، 
ایــن حکــم فرجام خواهــی خواهــد 
مــا  فرجام خواهــی  »اســاس  کــرد: 
ــه حرکــت بازیکــن  ــن اســت ک ــر ای ب
»شــیوه  آنچــه  بــا  تطابقــی  بارســا 
غیرمحتاطانه یــی« کــه در گــزارش داور 

آمــده، نــدارد.«
پیــش از ایــن، بارســا بــه خاطــر کارت 
ــه دلیــل وقــت  زردی کــه بوســکتس ب
ــام  ــرد، فرج ــت ک ــردن دریاف ــف ک تل
ــرار  ــول ق ــورد قب ــه م ــرد ک ــی ک خواه
گرفــت و او می توانــد در دیــدار نهایــی 

ــد.  ــازی کن ــل آالوس ب مقاب

لیورپــول تنهــا 1 پیــروزی در ســال 
ــل  ــه مقاب ــد ک ــه دســت آورده ان 2017 ب
تیــم دســته ســومی پالمــوث بوده اســت. 
آن هــا در لیــگ برتــر نتایــج ضعیفــی بــه 
بــا  اختالف شــان  و  آوردنــد  دســت 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــدول افزای ــدر ج ص
حــال هــدف آن هــا حضــور در جمــع 4  
تیــم برتــر اســت و هوملــس بــه حمایت 

ــت.  ــود پرداخ ــابق خ ــرمربی س از س

ــم  ــته باش ــت داش ــر وق ــت: »اگ او گف
می کنــم.  تماشــا  را  بازی هــا  همــه 
البتــه کــه ناراحتــم کــه کلــوپ روزهــای 
ســختی را تجربــه می کنــد. آن هــا از 
ــذف  ــه ح ــام اتحادی ــی و ج ــام حذف ج
ــم  شــدند. مــن از آن هــا حمایــت می کن
دارم.  موفقیــت  آرزوی  برای شــان  و 
ــای ســختی را پشــت ســر  ــا روزه آن ه

می گذارنــد.«

ونگر: در دو جبهه می جنگیم

پوچتینو: آلی به زودی رهبر تیم ما خواهد شد

رائول: از صعود بارسا به فینال ناراحت شدم

فرجام خواهی بارسلونا برای محرومیت سوارز

هوملس: ناراحتم که کلوپ تحت فشار است

رئــال مادریــد ایــن هفتــه در برنابئــو میزبــان ناپولــی 
در یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان اســت. 

ــی  ــارم نهای ــک چه ــال را از حــاال در ی ــا رئ خیلی ه
می بیننــد؛ ولــی نگاهــی بــه کیفیــت بازی هــای 
ــن  ــی ای ــای هجوم ــری A و بازی ه ــی در س ناپول
ــن  ــد ای ــانی ها نبای ــه کهکش ــد ک ــان می ده ــم نش تی

ــد.  ــاده بگیرن ــازی را س ب
ــی  ــال و فعل ــابق رئ ــی س ــی ایتالیای ــی، مرب آنچلوت
ــره  ــه کوری ــازی ب ــن ب ــورد ای ــخ، در م ــرن مونی بای
ــازی  ــه ب ــم ک ــد بگوی ــت: »بای ــپورت گف ــو اس دل
ــر تیمــی ســخت  ــرای ه ــال، همــواره و ب ــل رئ مقاب
ــا  ــه ب ــه مقابل ــت ک ــد گف ــن بای ــا همچنی ــت؛ ام اس
ــان  ــود. اطمین ــد ب ــاده نخواه ــم س ــی ه ــی فعل ناپول
ــخت  ــی س ــذف ناپول ــرای ح ــال ب ــه کار رئ دارم ک

ــود.  ــد ب خواه
مــن  و  می کنــد  بــازی  خــوب  بســیار  ناپولــی 
ــب  ــم را تعقی ــن تی ــای ای ــه بازی ه ــت ک مدت هاس
می کنــم. البتــه ســبک بــازی ناپولــی نیســت کــه مــرا 
ــای  ــد بازی ه ــه رون ــه ادام ــرده؛ بلک ــگفت زده ک ش
هجومــی ایــن تیــم حتــی در غیــاب مهاجمــی چــون 

ــه تعجــب وا داشــت.  ــرا ب ــه م ــود ک ــک ب میلی
ــد.  ــت دادن ــش شکس ــا را در زمین ــا 1-7 بولونی آنه
ــط  ــف، فق ــن حری ــول در زمی ــد زدن 7 گ ــاور کنی ب
ــزرگ  ــت و ب ــم باکیفی ــک تی ــده ی ــد از عه می توان

ــد.« ــر بیای ب

زیــدان در نشســت خبــری دیــروز خــود بــه احتمــال 
میزبانــی برنابئــو از فینــال کوپــا دل ری بیــن بارســا و 

آالوس واکنــش نشــان داد. 
ــه ســبب تعویــق  ــال پــس از 15 روز اســتراحت ب رئ
ــه  ــب ب ــلتا، امش ــر س ــته اش براب ــه گذش ــازی هفت ب
ــدان  ــه می ــونا ب ــن اوساس ــته و در زمی ــگا بازگش اللی

ــت.  ــد رف خواه
زیــدان در مــورد تعویــق بــازی ســلتا و 15 روز 
از بازی هــا گفــت: »مــا همیشــه دوســت  دوری 
داریــم بــازی کنیــم. 15 روز دوری از مســابقات خیلی 
ســخت اســت. بازیکنــان مــن همــواره مشــتاق بــازی 
کــردن هســتند؛ امــا در هــر صــورت تصمیمــی بــود 
ــه آن احتــرام گذاشــتیم. واضــح  کــه گرفتــه شــد و ب
ــر  ــم، بهت ــازی می کردی ــل ب ــه قب ــه اگــر هفت اســت ک
بــود ولــی در هــر صــورت گذشــت و بــه بــازی فــردا 
ــتیم.« ــاده هس ــم آم ــر لحــاظ ه ــم. از ه ــر می کنی فک

پیغــام بــه بازیکنــان: »بــه آن هــا گفتــه ام کــه بــه فاصله 
ــازی عقــب  ــا دو ب ــد. م ــا فکــر نکنن ــا رقب ــازی ب امتی
ــا 6  ــم حتم ــت بتوانی ــخص نیس ــم و مش ــاده داری افت
ــاز از آن دو مســابقه کســب کنیــم. هنــوز تاریــخ  امتی
ــه  ــد ب ــس بای ــم؛ پ ــم نمی دانی ــلتا را ه ــا س ــازی ب ب
ــی  ــچ قضاوت ــرده و هی ــر ک ــش رو فک ــای پی بازی ه

ــه آینــده نداشــته باشــیم.« هــم نســبت ب
ــر اوساســونا: »مــا شــرایط خوبــی داریــم.  ــازی براب ب
خــوب اســتراحت کــرده و از لحــاظ بدنــی و ذهنــی 
ــم  ــی می دانی ــتیم؛ ول ــابقه هس ــن مس ــاده ی ای ــم آم ه
ــوار  ــال دش ــرای رئ ــواره ب ــونا هم ــن اوساس ــه زمی ک
ــرای  ــر ب ــم اول و آخ ــن تی ــازی بی ــت. ب ــوده اس ب
ــالف  ــونا برخ ــون اوساس ــدارد؛ چ ــی ن ــن مفهوم م
جایگاهــش، فوتبــال خوبــی بــازی می کنــد. اطمینــان 
ــه  ــی ک ــم. زمان ــش رو داری ــختی پی ــازی س دارم ب
خــودم بــازی می کــردم نیــز همیشــه بــازی در زمیــن 

ــود.« ــوار ب ــونا دش اوساس
میزبانــی برنابئــو از فینــال کوپــا دل ری: »کافــی اســت 
از هــواداران بارســلونا در مــورد میزبانــی نوکمــپ از 
رئــال در فینــال کوپــا دل ری ســوال کنیــد. هیچکــدام 
از هــواداران رئــال دوســت ندارنــد بارســا در برنابئــو 
قهرمــان شــده و جــام بگیــرد و خــالف همیــن مســاله 
ــرز(  ــس باشــگاه )پ ــروز رئی ــد. دی ــز صــدق می کن نی
گفــت کــه ورزشــگاه هنــگام بــازی فینــال در دســت 
ــت  ــد، درس ــه او بگوی ــود و هرچ ــد ب ــر خواه تعمی

اســت. پــس فینــال در برنابئــو نخواهــد بــود.«

آنچلوتی: کار رئال مقابل ناپولی 
سخت است

زیدان: دوست نداریم بارسا در 
برنابئو جام بگیرد
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از هشتادوششــمین ســالگرد وفــات عالمــه فیــض 
ــا  ــتان ب ــدار افغانس ــورخ نام ــزاره، م ــب ه ــد کات محم
ــور،  ــاون رییس جمه ــی، مع ــور غن ــور رییس جمه حض
اعضــای بلندپایــه ی حکومتــی، رؤســای نهادهــای 
و  شــخصیت های  محققــان،  و  اســتادان  مســتقل، 

فرهنگــی کشــور در کابــل گرامیداشــت شــد.
رییس جمهــور غنــی بــه روز پنج شــنبه در ســمینار 
علمــی گرامیداشــت از هشتادوششــمین ســالگرد کاتــب 
هــزاره گفــت فیــض محمــد کاتــب درد مشــترک مــردم 

افغانســتان را ثبــت و تدویــن کــرده اســت.
ــاون  ــوری، مع ــت جمه ــوی ریاس ــم از س ــن مراس ای
ــی  ــاد تحقیقات ــه )نه ــاد اندیش ــور و بنی دوم رییس جمه
ــی( در ارگ ریاســت جمهــوری برگــزار شــده  غیردولت

ــود. ب
ــب را در  ــاهکار کات ــه ش ــی ک ــه ی او، هنگام ــه گفت ب
ــد از او  ــا بع ــل ی ــه قب ــانی ک ــر کس ــا دیگ ــه ب مقایس
ــای  ــم و مزای ــد، مقاســیه کنی ــن کار زده ان ــه ای دســت ب
ــه  ــن نتیج ــه ای ــویم، ب ــه ش ــته ی کار او را متوج برجس
ــدر تاریخ نویســی معاصــر  ــه حــق پ ــه او ب می رســیم ک
افغانســتان  اســت و آثــار او بــاری نســل ها قابــل 

ــد. ــد مان ــتفاده خواه ــه و اس مطالع
کمتــر  گفــت  خــود  ســخنرانی  در  رییس جمهــور 
ــم خــود شــاهد بیشــتر  ــه ه ــدا می شــود ک مورخــی پی
ــت اول  ــناد دس ــع و اس ــه مناب ــم ب ــد، ه ــوالت باش تح
ــدرت را از  ــان ق ــم صاحب ــد، ه ــته باش ــی داش دسترس
ــه  ــبت ب ــیعی نس ــدگاه وس ــم دی ــد و ه ــک بشناس نزدی
تحــوالت سیاســی، اجتماعــی و تاریخــی داشــته باشــد.

»تاریخ نویس دولت داری در افغانستان«
ــب  ــت کات ــمینار گف ــن س ــی در ای ــور غن رییس جمه
تاریخ نویــس دولتــداری در افغانســتان اســت و اهمیــت 
کار او را وقتــی بیشــتر درک می کنیــم کــه بدانیــم او در 
نگــرش تاریخــی خــود تحــت تاثیــر ابــن خلــدون قــرار 

داشــت.
رییس جمهــور غنــی گفــت: »اهمیــت کار کاتــب در ایــن 
اســت کــه هرچنــد او مامــور دربــار بــوده و در دســتگاه 
دولتــی کار می کــرد، امــا تصویــر او از رویدادهــای 
تاریخــی تصویــر یک طرفــه نیســت کــه تنهــا کارنامــه ی 
ــان  ــه همزم ــد، بلک ــانده باش ــت رس ــه ثب ــان را ب حاکم
ــه  ــز ب ــه را نی ــدرت مطلق ــل ق ــردم در مقاب ــت م مقاوم

ــر کشــیده اســت.« تصوی
ــار  ــب در درب ــور کات ــور حض ــه ی رییس جمه ــه گفت ب
ــی  ــادی دسترس ــای زی ــه کتاب ه ــا او ب ــد ت ــث ش باع

ــد. ــش ده ــش را افزای ــد و معلومات ــدا کن پی
ــردم  ــت م ــم مقاوم ــب ه ــت: »کات ــور گف رییس جمه
هــزاره را در تاریــخ خــود بــه تصویــر می کشــد و هــم 
ــه را در  ــدرت مطلق ــر ق ــر در براب ــوام دیگ ــت اق مقاوم
ســایر نقــاط کشــور. او در حقیقــت درد مشــترک مــردم 

را ثبــت و تدویــن کــرده اســت.«
ــان  ــی از تاریخ نویس ــزاره، یک ــب ه ــد کات ــض محم فی
نامــدار معاصــر افغانســتان اســت کــه آثــار متعــددی در 
زمینــه ی تاریــخ افغانســتان نوشــته اســت. کاتــب در آثار 
ــراج التواریخ  ــهور س ــاب مش ــًا در کت ــود، مخصوص خ
خــود رویدادهــای افغانســتان را از روز تاســیس آن بــه 
رهبــری احمدشــاه ابدالــی تــا آغــاز دوره ی نــادر خــان 
ــًا  ــرن و مخصوص ــه دو ق ــک ب ــا 1929(، نزدی )1747 ت
چهــل ســال ســلطنت امیــر عبدالرحمــان خــان و امیــر 

حبیــب اهلل خــان را بــه تصویــر کشــیده اســت.

رهایی از اسارت گذشته
رییس جمهــور در ســخنرانی خــود در ایــن ســمینار 
ــته ی  ــه گذش ــم ک ــن داری ــه ای ــرم ب ــاز مب ــا نی ــت م گف
تاریخــی خــود را بیشــتر و بهتــر درک کنیــم و ایــن درک 
ــته  ــارت گذش ــا در اس ــک ت ــا را کم ــد م ــی بای تاریخ

اســتوار بــه مطالعــه ی تاریــخ خــود روی بیاورنــد و ایــن 
آگاهــی را در ســطح جامعــه گســترش بدهنــد.

اعمار بنای یادبود و ضرب مدال
ــر ســخنرانی خــود  ــی در بخــش اخی رییس جمهــور غن
به خاطــر قدردانــی بیشــتر از خدمــات ارزشــمند عالمــه 
کاتــب هــزاره، هدایــت داد تــا بنــای یادبــود بــر آرامــگاه 
عالمــه کاتــب اعمــار گــردد و همچنــان وزارت عدلیــه 
ــه فیــض  ــام عالم ــه ن ــدال ب ــی ضــرب م مراحــل قانون
محمــد کاتــب هــزاره را روی دســت گرفتــه و جهــت 

تصویــب بــه کابینــه ارایــه نمایــد. 

اگر کاتب نمی بود!
ســرور دانــش، معــاون دوم رییس جمهــور در ایــن 
ســمینار گفــت یکــی از دالیــل و انگیزه هــای برگــزاری 
ــر  ــگ ه ــخ و فرهن ــه تاری ــت ک ــن اس ــمینار ای ــن س ای
کشــور، نمــاد وحــدت ملــی مردمــان آن کشــور اســت 
ــن  ــب یکــی از برازنده تری ــه کات ــن جهــت عالم و از ای
ــای  ــظ و احی ــن، حف ــه در تدوی ــت ک ــی اس چهره های

ــا ســهم اول را داشــته اســت. ــن نهــاد وحــدت م ای
ــای دانــش در ســخنرانی در مراســم گرامــی داشــت  آق
از عالمــه فیــض محمــد کاتــب هــزاره گفــت: »عالمــه 
ــت  ــتان اس ــر افغانس ــگاری معاص ــدر تاریخ ن ــب پ کات
ــت  ــگاه کیفی ــم از ن ــم کار و ه ــگاه حج ــم از ن ــه ه ک
ــق و  ــا و موث ــن و عمــق و غن ــت و شــیوه ی تدوی روای
معتبــر بــودن محتــوا، ســرآمد همــه ی مؤرخــان پیشــین 
و پســین افغانســتان بــه شــمار مــی رود و همــه کســانی 
کــه در دوره ی معاصــر دربــاره ی تاریــخ افغانســتان 
ــترخوان  ــر دس ــوده و ب ــب ب ــون کات ــد، مدی ــم زده ان قل
ــره  ــت او به ــوان پرنعم ــته اند و از خ ــت او نشس پربرک

برده انــد.«
بــه گفتــه ی او، اگــر کاتــب و کار ســترگ وی نمی بــود، 

ــم.  ــار نمانی گرفت
ــم  ــی تاریخــی می توانی ــا داشــتن آگاه ــا ب ــت: »م او گف
ــدرت مطلقــه چاره ســاز  ــن نتیجــه برســیم کــه ق ــه ای ب
نیســت، و دولت ســازی بــدون ملت ســازی راه بــه 

ــرد.« ــی نمی ب جای
بــه گفتــه ی وی، درک مــا از تاریــخ و جغرافیــای 
ــن  ــه ای ــا را ب ــازی، م ــتر ملت س ــه ی بس ــور به مثاب کش
بــاور می رســاند کــه بــدون مشــارکت همگانــی و درک 
ــترک  ــته های مش ــا و خواس ــا، آرزوه ــی از درده همگان

ــرد. ــور ک ــت عب ــا موفقی ــا ب ــوان از بحران ه نمی ت

ــون  ــه اکن ــی ک ــی و جنگ ــی تاریخ ــدان آگاه »فق
ــت« ــا اس ــور م ــر کش گریبانگی

ــت،  ــور اس ــون در کش ــه اکن ــی ک ــت جنگ ــی گف غن
معــرض  در  را  انکشــاف  و  بازســای  فرصت هــای 
ــرار می دهــد، یــک عامــل آن فقــدان آگاهــی  ــد ق تهدی

ــت. ــی اس تاریخ
ــود  ــی خ ــه ی تمدن ــه رگ و ریش ــانی ک ــزود کس او اف
ــه  ــی ک ــا نقش ــته اند، تنه ــرده و از آن گسس ــاد ب را از ی
ــد تبهــکاری و ویرانگــری  ــه عهــده بگیرن توانســته اند ب
ــن جهــل و  ــت موجــود برخاســته از ای اســت و افراطی

ناآگاهــی تاریخــی اســت.
ــار  ــه  یآث ــق مطالع ــا از طری ــت: »م ــور گف رییس جمه
ــروز خــود  ــن شــخصیت های علمــی خــود، دی این چنی
می کنیــم.  درک  را  خــود  ماضــی  و  می شناســیم  را 
ــد  ــان می ده ــن را نش ــا ای ــه م ــن دانشــمندان ب ــار ای آث
کــه ماضــی مــا تنهــا، ماضــی جنــگ و قــدرت مطلقــه 
ــارزه، مقاومــت،  ــزرگ مب ــود، بلکــه ماضــی تمــدن ب نب

ــود.« ــر ب ــگ، تفکــر و هن فرهن
ــه  ــن ب ــه پرداخت ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــی اب ــای غن آق
ــد  ــض محم ــداری چــون فی ــدگار و نام ــای مان چهره ه
کاتــب، انگیزه یــی شــود تــا جوانــان بــا همــت بلنــد و 

اکنــون مــا از یــک بخشــی از گنجینــه ی عظیــم فرهنــگ 
و تاریــخ معاصــر خــود بی خبــر بودیــم.

نــو  ادبیــات  رییس جمهــور،  معــاون  گفتــه ی  بــه 
در  فارســی دری  زبــان  احیــای  و  تاریخ نــگاری  در 
ابتــکارات عالمــه  تاریخ نویســی افغانســتان نیــز از 

ــت.  ــب اس کات
آقــای دانــش یــادآور شــد کــه  یکــی دیگــر از 
ویژگی هــای عالمــه کاتــب، نــوع تفکــر سیاســی 
ایشــان اســت. نوگرایــی، عدالت طلبــی و آزادی خواهــی 
شــاخصه ی اصلــی تفکــر سیاســی کاتــب اســت. کاتــب 
ــا  ــود و ی ــب ب ــک عنصــر اصالح طل ــود ی در عصــر خ
ــد  ــه ی جل ــه ی تتم ــی در مقدم ــر موالی ــر داکت ــه تعبی ب
ســوم ســراج التواریخ، یــک دیگراندیــش محســوب 

ــد. می ش
معــاون رییس جمهــور گفــت تقدیــر از کاتــب بــه 
معنــای تمجیــد و ســتایش لظفــی او نیســت بلکــه 
ــر واقعــی از کاتــب آن اســت کــه اندیشــه های او  تقدی
ــه  ــف واکاوی، تجزی ــات مختل ــا و موضوع در عرصه ه
و تحلیــل شــود و از طریــق برگــزاری ســمینارها و 
پنهــان  زوایــای  پژوهشــی،  و  علمــی  نشســت های 

ــردد.  ــی گ ــی و بازشناس ــب بازبین ــکار کات اف
ــده و از  ــع آوری ش ــدگار او جم ــار مان ــت: »آث او گف
نــو بــا شــیوه ی مــدرن صنعــت چــاپ، بــه نشــر 
ســپرده شــود. در ایــن رابطــه مســئولیت اصلــی متوجــه 
ــای  ــل وزارت ه ــا مث ــی م ــی و فرهنگ ــای علم نهاده
ــت  ــگ و ریاس ــات و فرهن ــی، اطالع ــالت عال تحصی
آکادمــی علــوم و مخصوصــا دانشــمندان و نســل جــوان 
ــه  ــت ک ــا اس ــر م ــت معاص ــه و قلم به دس تحصیل یافت
هــم از کاتــب تجلیــل کننــد و هــم بــا حرکــت در مســیر 
پژوهــش و آمــوزش، نهضــت علمــی و فرهنگــی کشــور 

ــند.« ــق ببخش را رون

قطع نامه ی پایانی سمینار
ــزاره از  ــب ه ــه کات ــت از عالم ــش دوم گرامیداش بخ
ــزار  ــال برگ ــل انترکانتنینت ــاد اندیشــه در هوت ــوی بنی س
ــک  ــان ی ــیمینار در پای ــن س ــرکت کنندگان ای ــد. ش ش

قطع نامــه ی نُــه ماده یــی را صــادر کردنــد.
ــه ی  ــان ادام ــا خواه ــده اســت: »م ــه آم ــن قطع نام در ای
کار علمــی روی معرفــی، تفســیر و شــرح آثــار عالمــه 
فیــض محمــد کاتــب و نیــز تجلیــل از مقــام علمــی او 
ــل های  ــروز و نس ــوان ام ــل ج ــه نس ــی اش ب و معرف

ــتیم.« ــرزمین هس ــن س ــای ای ــوی فرداه حقیقت ج
ــت و  ــی دول ــات عال ــان از مقام ــه همچن ــن قطع نام ای
نهادهــای علمــی و اکادمیــک کشــور خواســته تــا آثــار 
عالمــه فیــض محمــد کاتــب هــزاره از طــرق مختلــف 
ــی در  ــن درس ــوان مت ــه عن ــود و ب ــج ش ــر و تروی تکثی
مقاطــع تعلیمــات عمومــی و تحصیــالت عالــی از آن هــا 

اســتفاده گــردد.
ــر  ــان نش ــا خواه ــت: »م ــده اس ــه آم ــن قطع نام در ای
مفــاد کنفرانس هــا، ســمینارها و یادبودهــا کــه بــه 
تجلیــل از عالمــه در سراســر جهــان صــورت می گیــرد 
ــه  ــه ب ــار عالم ــه آث ــم ک ــع داری ــز توق ــیم و نی می باش
ــرای  ــا ب ــردد ت ــه گ ــر ترجم ــده و معتب ــای زن زبان ه
محققیــن دنیــا منبــع مفیــدی از تاریــخ کشــور در 
دســترس باشــد و همچنیــن آثــاری کــه در مــورد 
عالمــه وآثــارش بــه زبان هــای دیگــر نشــر شــده و یــا 
ــر  ــه و نش ــور ترجم ــی کش ــای مل ــه زبان ه ــود ب می ش

ــردد.« گ
گرامیداشــت  علمــی  ســمینار  خانــه ی  دبیــر 
هشتادوششــمین ســالگرد وفــات کاتــب هــزاره از مقــام 
ــدور  ــا ص ــه ب ــت ک ــته اس ــوری خواس ــت جمه ریاس
فرمانــی لقــب به جــا و شایســته ی »پــدر تاریــخ نــگاری 
ــب  ــد کات ــض محم ــال فی ــه م ــتان« را ب ــر افغانس معاص

ــد. ــا کن ــزاره اعط ه

تجلیل از 88مین سالگرد وفات پدر تاریخ معاصر
الیاس نواندیش
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