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در روستای شاشان  مراسم عروسی  در یک  درگیری  
ولسوالی ده صالح والیت بغالن، 21 کشته و 6 زخمی 

برجا گذاشت.
درگیری  این  بغالن،  گفتۀ مسووالن محلی والیت  به 
شب  یازده  ساعت  غیرمسوول  مسلح  گروه  دو  میان 
یک  و  داده  رخ  عروسی  مراسم  جریان  در  گذشته 

ساعت ادامه داشته است.
سلطان محمد عبادی، والی بغالن گفت که این درگیری 
بر سریک  اثر دعوای دو گروه مسلح غیرمسوول  در 

بچه صورت گرفته است.
به گفتۀ مسؤوالن، در میان کشته شده های این رویداد، 

کودکان نیز شامل اند.
شفاخانۀ  به  که  رویداد  این  زخمیان  از  شماري  اما 
والیتي بغالن انتقال یافته، می گویند که حدود 40 تن 

در این درگیری کشته و زخمي شده اند.
به گفتۀ شاهدان عیني، در این عروسي بیش از 500 

نفر اشتراك کرده بودند.

این  گفت  صالح  ده  ولسوال  محقق،  محب اهلل 
درگیري میان جمعه خان و ایوب، از فرماندهان مسلح 

غیرمسوول رخ داده است.
زخمیان این رویداد شمار کشته و زخمی های آن را 

حدود 40 نفر می دانند
ولسوال ده صالح می گوید که این دو فرمانده محلی 

از گذشته با هم »خصومت هاي شخصی« داشته اند.
این  به  پیوند  در  کنون  تا  که  می افزاید  محقق  آقای 

رویداد کسی بازداشت نشده،...          ادامه صفحه 6
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كسي كه امانت در او نباشد،  ايمان ندارد و كسي كه وفای
 به عهـد ندارد، دين ندارد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

اشرف غنی در مراسم معرفی رییس دادگاه عالی:

تطبیق قانون بـدون دادگاه با هیبت ممکن نیست

هارون مجیدی
رتبۀ  عالی  مقامات  مسوولیت پذیری  عدم  بی توجهی، 
نظامی، فساد گسترده، ندانم کاری ها و عدم موجودیت 
مرکز واحد سوق و اداره در نهادهای امنیتی از عواملی 
نهادهای  میان  ناهنجاری  و  ناهم آهنگی  سبب  که  اند 

امنیتی کشور شده است.
شماری از آگاهان و اعضای...              ادامه صفحه 6

ناجیه نوری
پوشش 9 والیت شمالی توسط یک قول اردو یکی از دالیل 
کاهش  عدم  و  اخیر  ناامنی های  افزایش  اساسی  و  اصلی 

ناامنی های والیات شمالی است.
پیشنهادات  وجود  با  می گوید:  نماینده گان  مجلس  عضو  یک 
مکرر به حکومت و وزارت امور دفاع مبنی براینکه یک قول 
اردو برای نه والیت کافی نیست، این مشکل همچنان الینحل 

باقی مانده است.
او تاکید کرد: امنیت سه والیت کندز، تخار و بغالن تنها توسط 

یک لوا تامین می گردد که به هیچ صورت کافی نیست.
محمدعظیم محسنی عضو مجلس نماینده گان می گوید: کمبود 
گسترش  اساسی  عوامل  از  یکی  شمال  در  نظامی  تشکیالت 
ناامنی های اخیر در شمال است....               ادامه صفحه 6

بند  آبگیری  آغاز  که  می گوید  کشور  اجرایی  رییس 
مردم  اقتصاد  بر  مهمی  تاثیر  هرات  والیت  در  سلما 

خواهد گذاشت.
داکتر عبداهلل عبداهلل که روز گذشته در نشست شورای 
وزیران در کابل سخن می گفت، ضمن استقبال از آغاز 
آبگیری بند سلما اظهار داشت که بند سلما یک پروژۀ 

بزرگ ملی و مفید برای مردم افغانستان می باشد.
وی تصریح نمود: »روز گذشته آبگیری بند سلما باالی 
هریرود آغاز شد و با فعال شدن این بند برق در زراعت 
مهمی  تاثیر  و  آمد  خواهد  مثبت  تغییر  برق  تولید  و 

باالی اقتصاد و زنده گی مردم خواهد گذاشت«.
در همین حال، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب 
باال  زراعت،  بهبود  در  را  سلما  بند  آبگیری  آغاز  نیز 

اقتصاد دهاقین، کاهش وابستگی واردات  رفتن سطح 
زراعتی در کشور، مصونیت غذایی، کاهش فقر، ایجاد 

اشتغال و... مفید می خواند.

نصب  که  می گوید  افغانستان  آب  و  انرژی  وزیر 
توربین های بند سلما هم اکنون زیر کار است و پس 
آب گیری کامل این بند فعال...           ادامه صفحه 6

آگاهان و اعضای مجلس:

پروژۀ وزیرستان سازی شمال را 

متوقف سازید

عامل اصلی نا امنی های شمال

نبرد بر سر »بچه« 21 قربانی گرفت
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واحدی  سیاسِت  است  مدعی  افغانستان  دولت 
را در همۀ زمینه ها و به ویژه در رابطه با طالبان 

تعقیب می کند. 
مسلح  مخالفاِن  قبال  در  را  دولت  سیاسِت  اگر 
کشور جست وجو  رییس جمهوری  در سخنان 
قباًل  که  را  طالبان  مأموریتش،  آغاز  از  او  کنیم، 
از سوی دولت پیشین »برادران ناراضی« خطاب 
می شدند، به »مخالفان سیاسی« تغییر داد. رییس 
در  را  نام گذاری یی  چنین  دلیِل  غنی  جمهور 
رویکرد طالبان می بیند که در پی کسِب قدرت 
اند و این مسأله او را به این نتیجه رسانده که 
طالبان در کنار مخالفت مسلحانه، اهداف سیاسی 

دارند.
 اما پُرواضح است که این نوع خطاب در خود 
نشان  گروه  این  قباِل  در  را  تسامح  و  اجحاف 
دلیِل  به  غنی،  جمهور  رییس  دلیل  می دهد. 
به  را  آن  که  طالبان  گروه  مسلحانۀ  مخالفِت 
گروهی تروریستی بدل کرده، نمی تواند مرزهای 
روشن داشته باشد. این نوع رده بندی، به خودی 
خود از موضع سیاسی و به هدف هویت بخشی 

به طالبان صورت می گیرد. 
سیاسی«  »مخالفان  و  ناراضی«  »برادران  میان 
اگر طالبان  مرز روشنی را نمی توان سراغ کرد. 
در  که  آنانی  به  باید  پس  سیاسی اند،  مخالفان 
می پردازند،  سیاسی  مخالفت  به  نظام  داخل 
رییس  کمیت  که  این جاست  کرد؟  خطاب  چه 
استدالِل  نوع  با  نمی شود  و  می لنگد  جمهوری 
او در مورد مخالفان مسلح، همدلی اختیار کرد. 
افغانستان سیاستی واحد  از سوی دیگر، دولت 
نگاه های  دولت  سران  و  ندارد  طالبان  قبال  در 
می دهند.  تبارز  خود  از  گروه  این  به  متفاوتی 
ریاست  اول  معاون  دوستم  عبدالرشید  جنرال 
جمهوری که این روزها در شمال کشور مشغول 
پیکار با گروه طالبان است، در یک گفت وگوی 
را  »طالبان  که  کرد  اعالم  به صراحت  رسانه یی 
برادر خطاب کرده نمی تواند.« او گفت »کسانی 
برادراِن  صورت  هیچ  به  می کشند،  را  مردم  که 

من نیستند.« آقای دوستم حتا از به زبان آوردِن 
به  و  ورزید  ابا  نیز  سیاسی«  »مخالفان  اصطالح 
با  او  مواضِع  که  داد  نشان  عماًل  صورت  این 

رییس جمهوری همسان و همگن نیست. 
با  اجرایی  ریاست  مواضع  در  همین حال،  در   
ریاست جمهوری در مورد طالبان اختالف هایی 
را می توان شاهد بود. ریاست اجرایی نیز تا به 
حال چنان همدلی یی را که در سیاست های ارگ 
می بینیم، در قبال طالبان نشان نداده است. داکتر 
این موضوع  به  نسبت  به گونۀ سنجیده  عبداهلل 
برخورد کرده و هرگز در مورد طالبان سخاوِت 

زبانی به خرج نداده است. 
از  افغانستان  در  سیاسی  بحث های  در  همواره 
شده  انتقاد  دشمن  و  دوست  ناروشِن  مرزهای 
است. بسیاری از تحلیل گراِن سیاسی باور دارند 
نمی داند  که  همان گونه  افغانستان  دولت  که 
مخالفان مسلح را چه بنامد، در مورد هویت و 
موقِف آن ها نیز دچار سردرگمی و تناقض گویی 
است. به همین دلیل، هرگز سیاسِت واحدی را 
در برابر گروه های مسلِح مخالف شاهد نیستیم. 
جامعه  سطح  در  مشکالتی  سبب  رویکرد  این 
شده است. به دلیل همین سیاست های ناروشن، 
همدلی  به  متهم  را  جمهوری  رییس  عده یی 
از  تالش هایی  می گویند  و  می کنند  طالبان  با 
جانِب او جریان دارد که طالبان به گونه یی وارد 

ساختارهای سیاسی کشور شوند. 
از جانب دیگر، سیاست همدالنۀ ارگ با طالبان 
در میدان های نبرد نیز تأثیرگذار بوده است. این 
موضوع را حداقل جنرال دوستم که خود مردی 
عماًل  طالبان  با  حاضر  حال  در  و  است  نظامی 
درگیری نظامی دارد، به خوبی درك کرده است. 
برادر  نمی تواند  را  طالبان  که  می گوید  او  وقتی 
خطاب کند، عماًل حساسیِت قضیه را لمس کرده 
می شد  مجبور  روزی  هم  غنی  اگرآقای  است. 
احساس  شک  بدون  کند،  تن  به  رزم  لباس 
مسلح  مخالفان  به  خطابش  نوع  که  می کرد 
چه قدر می تواند صحنۀ نظامی را دگرگون سازد. 

جنرال دوستم این مسأله را فهمیده و به همین 
با طالبان، راه  به جای همدلی نشان دادن  دلیل 
همدلی نشان دادن با نیروهای امنیتی را در پیش 
میدان  که  می داند  دوستم  جنرال  است.  گرفته 
نبرد جای دیپلماسی و تعارف نیست و بر اساس 
آن ضرب المثل معروف، در جنگ حلوا تقسیم 
نمی کنند. میدان نبرد، میدان موقف گیری روشن 
باید  جنگ  صحنۀ  در  است.  تناقض  بدون  و 
رزمید، همان گونه که طرِف مقابل چنین می کند. 
اگر روزی طالبان و یا هر گروه مسلِح دیگری 
روز  همان  کنند،  خطاب  برادر  را  دولت  سران 
مخالفان  اما  می یابد.  پایان  افغانستان  در  جنگ 
مسلح از همۀ ابزارهایی که بتواند چهرۀ نظام را 
جنگ  میدان  تا  می برند  استفاده  کند،  مخدوش 

گرم باشد. 
طالبان در سخنان خود به شکل روشن، دولت 
افغانستان را دولتی دست نشانده، نامشروع و حتا 
غیراسالمی معرفی می کنند. آن ها به صفوِف خود 
چون  است،  مقدس  آن ها  جنگ  که  می گویند 
برای دین و آزادی کشور صورت می گیرد. آیا 
میان این سخنان و خطاب های رییس جمهوری 

می توان وجه تشابه پیدا کرد؟! 
نفع  به  را  طالبان جنگ  خیر، چون  بدون شک 
خود می دانند و به همین دلیل از همۀ ابزارهای 

دشمنی سود می برند. 
دورِ  می شود  آماده  که  حاال  افغانستان  دولت 
دیگری از گفت وگوها را با طالبان آغاز کند، باید 
سیاسِت روشن و یک دستی را در قباِل این گروه 
چندگانه  و  متناقض  سیاست های  با  دهد.  بروز 
به هیچ صورت نمی توان به نتیجه رسید. آن چه 
برابِر  در  را  ملی  وحدت  دولت  موفقیت  که 
گروه های مسلِح مخالف می تواند ضمانت کند، 
سیاست های روشن است که باعث اعتماد مردم 
و بلند رفتِن روحیۀ سربازان در میدان های جنگ 

می شود. 
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گزارش ها حاکی از آن است که پاکستان اجازۀ برگزارِی 
قرار  و  نداده  چین  به  را  صلح  گفت وگوهای  دومِ  دور 

است این گفت وگوها نیز در پاکستان برگزار شود. 
شاید برگزارِی دور دومِ این گفت وگوها در چین، برای 

پاکستانی ها بی حد نگران کننده بوده است.
اگرچه دولت افغانستان در این زمینه تا کنون چیزی نگفته، 
اما مسلمًا نیِت پاکستانی ها این نیست که گفت وگوهای 
صلح را بیرون از دایرۀ خود برگزار کنند. اصاًل به همین 
دلیل بوده که همۀ گفت وگوها و مذاکرات با طالبان زیر 
سایۀ پاکستانی ها صورت گرفته و هیچ گفت وگویی در 
هیچ گوشۀ جهان با طالبان، بیرون از دایرۀ نفوذ این کشور 

نبوده است. 
متأسفانه هنوز نشانه یی از تغییر سیاسِت پاکستان در قبال 
افغانستان و طالبان دیده نمی شود و طالبان همچنان در 

چنگاِل پاکستان قرار دارند. 
قطر  در  گفت وگوها  که  ندادند  اجازه  حتا  پاکستانی ها 
برگزار شود و همۀ آن دیدارهایی هم که میان نماینده گان 
در  طالبان  با  حکومتی  مقام های  و  صلح  عالی  شورای 
قبوِل  مورد  هیچ کدام  گرفته،  دنیا صورت  آن بِر  و  این بر 

پاکستانی ها نبوده و به همین دلیل بی نتیجه مانده اند.
اصرار پاکستان بر بیرون نشدِن دایره و مکاِن گفت وگوهای 
صلح از این کشور، به معنای آن است که این تالش ها 
هرگز نمی توانند برای دولِت افغانستان مفید تمام شوند. 
چنان که شورای علی صلح نیز تا کنون نتوانسته موثریِت 
خود را در میداِن عمل ثابت کند، به همین دلیل در این پنج 
سال، همواره مورد انتقادهای شدیِد جریان های سیاسی و 
مدنِی کشور قرار گرفته و حتا بسیاری ها خواهاِن لغو و 

انحالِل آن شده اند. 
عالی  شورای  و  افغانستان  حکومت  دیگر،  جانب  از 
صلح نیز مدعی اند که نمی دانند دور دومِ گفت وگوهای 
صلح در کجا آغاز می شود، به خصوص نماینده هایی که 
و  مکان  از  شده اند،  فرستاده  اسالم آباد  به  شورا  این  از 
این که  یعنی  این  بی اطالع اند.  صلح  گفت وگوهای  زماِن 
دولت افغانستان خود ابتکاری در این زمینه ندارد و همۀ 

صالحیت ها به پاکستان واگذار شده است. 
برای  همواره  گذشته،  سال  در چهارده  افغانستان  دولت 
بوده  پاکستان  دست بیِن  طالبان،  با  صلح  به  دست یابی 
با غروری که دارند و برنامه هایی  اما پاکستانی ها  است، 
که در سر می پرورانند، همۀ امید مردمِ افغانستان به صلح 
را به یأس مبدل کرده اند. اما دولت افغانستان این بار باید 
پاکستان  به  فقط  را  افغانستان  در  جنگ  و  صلح  بحث 
مربوط بداند و وقتش را به اقناِع طالبان هدر ندهد. تجربه 
ثابت کرده که طالبان بی چون و چرا ابزارِ دسِت پاکستان 
صلح  و  جنگ  میدان  در  مستقلی  ارادۀ  هیچ  و  هستند 
ندارند؛ پس مادامی که پاکستان بخواهد، اسلحۀ آن ها به 
سمت مردمِ افغانستان نشانه می رود و هیچ گریزی از آن 

نیست. 
پیشنهاد  ملی  وحدت  دولت  سران  به  دیگر  بارِ  بنابراین 
می شود که به جای اتالِف وقت در میز گفت وگوی صلح، 
نبرد  میدان های  در  امنیتی  نیروهای  تمویِل  و  تجهیز  به 
گفت وگوی  به جای  و  گمارند  همت  هراس افکنان  علیه 
بی حاصل با طالبان، به دیپلماسی موثر با پاکستان بپردازند.
با  صلح  گفت وگوهای  نمی دهند  اجازه  پاکستانی ها 
و  برود  پیش  خودشان  میِل  و  خواست  خالف  طالبان، 
مسلمًا خواست و میِل آن ها نیز گرم بودِن میدان جنگ 
است.  این رهگذر  از  باج گیری  و  افغانستان  در  ترور  و 
دولت وحدت ملی می باید به گونۀ دقیق به عامل اصلی 
بپردازد.  آن  آتش افروزِی  نیاِت  و  پاکستان  یعنی  جنگ، 
دولِت جدید باید بر سِر مشکالِت ریشه یی پاکستان با ما، 
به بحث و تفاهم و توافِق نظر بنشیند. در غیر آن، صلحی 
در کار نیست، در نهایت جاِی طالب را داعش پُر می کند 

و خالص! 

دور دوِم گفت وگوهای صلح 

بازهم در پاکستان

طالبان در سخنان خود به شکل 

روشن، دولت افغانستان را دولتی 

دست نشانده، نامشروع و حتا 

غیراسالمی معرفی می كنند. آن ها 

به صفوِف خود می گويند كه جنگ 

آن ها مقدس است، چون برای دين 

و آزادی كشور صورت می گیرد. 

آيا میان اين سخنان و خطاب های 

ريیس جمهوری می توان وجه تشابه 

پیدا كرد؟!

 
بدون شک خیر، چون طالبان جنگ 

را به نفع خود می دانند و به همین 

دلیل از همۀ ابزارهای دشمنی 

سود می برند

ACKU
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یک نهاد تحقیقی تازه به نام  »مرکز تحقیقی- تحلیلی ولس« 
در کابل آغاز به کار کرد.

جوان  تحلیلگران  از  شماری  سوی  از  تحقیقی  نهاد  این 
راه اندازی شده و روز گذشته افتتاح شد. 

عبدالحفیظ منصور از مؤسسان این نهاد می گوید: یکی از مراکز 
و نهادهایی که کمبود آن احساس می شد، یک نهاد تحقیقاتی و 
تحلیلی بود که به صورت حرفه یی بتواند رویدادهای جاری را 

به صورت کارشناسانه ریشه یابی و تحلیل کند.
آقای منصور می ا فزاید: ما رسانه ها و مراکز خبری بسیار خوبی 
جامع،  به صورت  بتواند  که  نهادی  اما  داریم،  افغانستان  در 
ارزیابی  و  تحلیل  را  شاخص  رویدادهای  و  مهم  خبرهای 
نهاد  یک  باید  که  می شد  احساس  لذا  و  ایم  داشته  کم  کند 
با بهره مندی از محققین حرفه یی برای تحلیل و واکاوی این 

رویدادها ایجاد شود.
از  محدودی  شمار  گزینش  با  ولس،  تحلیل  تحقیقی-  مرکز 
تحلیل گران، آغاز به کار کرده و گفته می شود که به مرور زمان 
ُگسترش خواهد یافت. آقای منصور می گوید که تحلیل گران 
می باشند  تحلیل گری  و  نویسنده گی  سوابق  دارای  نهاد،  این 
که در رشته های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصاد و مسایل 

دفاعی دارای تجارب ارزش مندی هستند.

سنت عصر جاهلیت 
خانواده یی دختر نوزادش را در دشت رها کرد

مسووالن محلی والیت غور می گویند که خانواده یی 
این والیت، دختر نوزادش را در منطقۀ علم در  در 
شهر فیروزکوه مرکز غور داخل یک کارتن در دشت 

رها کرده است.
از  حمایت  شبکۀ  مسوول  رسولی،  محی الدین 
 48 کودك  این  که  گفت  غور  والیت  در  کودکان 
در  خانواده اش  سوی  از  تولدش  از  پس  ساعت 

دشت رها شده است.
خانواده  این  اقدام  انگیزۀ  کنون  تا  که  می گوید  او 
کودك  خانوادۀ  یافتن  برای  و  نیست  مشخص 

رهاشده، در رسانه ها اعالم نشر کرده اند.
مسوولیت  دیگر  خانوادۀ  یک  که  افزود  رسولی 
آقای  به دوش گرفته است.  را  نوزاد  این  نگه داری 
رسولی می گوید که این نخستین بار است که یک 

خانواده در غور نوزادش را در خیابان رها می کند.
کمیسیون  مسؤول  مقدم،  فرشید  حال  همین  در 
حقوق بشر غور گفت که نوزاد رهاشده دختر است 
و فعاًل زیر سرپرستی یک خانواده قرار گرفته است.

کارتن حامل  ابتدا  مردم محل  مقدم،  آقای  گفتۀ  به 
اشتباه  منفجره  مواد  حاوی  جعبۀ  با  را  کودك  این 
گرفته بودند و پس از اطالع دادن به پولیس، متوجه 

کودك داخل کارتن شدند.
مسوول کمیسیون حقوق بشر غور گفت که هر چند 
تا حال انگیزۀ این اقدام معلوم نیست، ولی ممکن به 

دلیل فقر اقتصادی یا از روی عمد این نوزاد را روی 
خیابان رها کرده باشند.

غور،  بشر  حقوق  کمیسیون  مسوول  حال  این  با 
نگران کننده  را  والیت  این  در  کودکان  وضعیت 
می خواند و می گوید که فقر اقتصادی، خشک سالی، 
والیت  کودکان  خانواده گی،  اختالف های  و  ناامنی 

غور را با مشکل روبه رو کرده است.
ناامنی  و  خشک سالی  فقر،  مقدم،  آقای  گفتۀ  به 
شماری از خانواده ها را در والیت غور به والیت های 
این  کودکان  موضوع  این  و  کرده  آواره  هم جوار 

خانواده ها را با مشکل روبه رو کرده است.

مرکز تحقیقاتی ولس راه اندازی 
شــــــد

مرمت یا تخریب؛ بررسی آسیب پذیری 
بناهای تاریخی هرات آغاز شد

نامۀ وارده

به مقام محترم عالی دولت جمهوری اسالمی افغانستان!
والی پکتیکا:

از ساخت وساز مراکز نظامی پاکستان
 در خط مرزی دیورند جلوگیری کنید

چهارده  همسرم  که  هستم  خانمی  بنده 
سال قبل در راه دفاع از وطن منحیث یک 
جنرال اسبق این خاك مردانه جام شهادت 
فعاًل  شتافت.  باقی  دیار  به  و  نوشید 
مانده  باقی  من  برایم  صغیرش  فرزندان 
اند. اینک با هزاران مشکالت و خون دل 
خوردن و رنج و محنت روزگار و با ترك 
وطن، هجرت به سرزمین های  بیگانه گان 
فرزندان دل بندم را تا جای سروسامان داده  

و آن ها را به سن تکلیف رسانیدم. 
محنت  مادر  این  جمهور!  رییس  جناب 
قبل  سال  آرزو  و  امید  صد  با  کشیده 
اشرف  محمد  قاری  فرزندم  عروسی 
از  بعد  روز  چهارده  که  گرفتم  جشن  را 
عروسی به تاریخ 11 سنبله 1۳9۳ فرزندم 
را چند دزد جانی مسلح و آدم کشان ماهر، 
و  زیورات  ربودن  قصد  به  هنگام  شب 
حمله  مورد  خانه  در  عروس اش  جهیزیۀ 
گلوله  به  رحمانه  بی  را  او  داده،  قرار  
می بندند که در نتیجه بعد از گذشت یک 
روز در یکی از شفاخانه های والیت تخار 

جام شهادت نوشید.
این که فرزندم محمد اشرف در  از   قبل 
کابل  در  که  من  و  بدهد  جان  شفاخانه 
موضوع  جریان  از  شدن  خبر  با  بودم، 
رسانیدم.  تخار  والیت  به  عاجل  را  خود 
فرزندم محمد اشرف در آخرین لحظات 
را  مجرمین  این  تک  تک  نام   زندگی اش، 
در حادثۀ  که   برایم گفت وهمسر شهید 
این  نیز  بود  دیده  صدمه  شدیداً  آن شب 
مجرمین را چهره شناخت و آن ها را در 
والیتی،  رسانه های  نفر،  صدها  حضور 
پولیس  و  کرد  معرفی  پولیس  به  مرکزی 
به  را  تن  پنج  این  و  دستگیر  را  متهمین 
اتهام قتل وغارت مسلحانه به پنجۀ قانون 
امنیت  علیه  جرایم  محکمۀ  که  سپرد 
داخلی و خارجی حوزه چهارم شهرکابل 
و  داشت شواهد  نظر  در  با  را  محکومین 
مدارك موجوده محکوم به اعدام نمودند 
که فیصلۀ محکمه اول ضمیمه این عریضه 

می باشد.
بتاریخ  دوم  محکمۀ  که  شد  قرار  بنًا   
بنابر  ولی  گردد،  دایر   1۳9۳ حوت   10
بهانه های مختلف و نا معلوم وکیل مدافع 
کابل،  شهر  استیناف  محکمۀ  قاضیان  و 

افتاده  تعویق  به  محکمه  برگزاری  زمان 
به والیت تخار برگشت  و دوسیۀ نسبتی 
گردید.  مراحل  طی  دیگر  بار  کرده، 
محکمۀ  که  است  رسیده  آن  زمان  اکنون 
و  نماید  متهمین حکم  مورد  در  استیناف 
قابل تذکر می دانم که محکمۀ جرایم علیه 
چهارم  حوزه  خارجی  و  داخلی  امنیت 
شهرکابل، متهمین را برعالوۀ قتل فرزندم 
چون  جرایمی  در  اشرف،  محمد  قاری 
غیرمسوول مسلح بودن و اخالل در امنیت 
شاهرا والیت تخار و کندز دخیل دانسته  
مسلحانه  سرقت های  در  برآن،  عالوه  و 
نیز از سوی محکمۀ مربوطه مجرم قلم داد 
گردیده اند که ورق 95 دوسیه نسبتی قابل 

دقت است. 
آمده  نیز  نامه  فیصله  همین  نهم  ماده  در 
امنیه  قوماندانی  استخبارات  مدیریت  که 
متهمین  رسمی  مکتوب  با  تخار  والیت 
فوق الذکر را افرادی بی بندو بار و ولگرد 
که در سرقت های مسلحانه دخیل بوده اند 
معرفی نموده و در مادۀ یازده آمده است 
جانب  از  قباًل  حسن  محمد  متهم  که 
شرق  شمال  زون  نظامی  محترم  محکمۀ 
به مجازات گردیده  والیت کندز محکوم 

بود. 
با در نظرداشت این همه دالیل و شواهد 
که در دسترس مراجع عدلی وقضایی در 
مورد متهمین قرار دارد، از جناب فضیلت 
جمهور  صاحب  رییس  محترم  مأب 
خواهش مندیم که  از هرگونه اعمال نفوذ 
بر  خون خوار  جالدان  این  وتأثیرگذاری 
جلوگیری  کشور  وقضایی  عدلی  مراجع 
نموده، از وکالی مدافع بخواهند که چهرۀ 
و  نکنند  کتمان  پول  برابر  در  را  حقیقت 
از هرگونه مصلحت های قومی، شخصی، 
سمتی و حزبی در راستای کتمان حقیقت 
بپرهیزند و خدا را حاضر دانسته، مصدع 
تطبیق قانون و عدالت نشده از ضیاع وقت 

امتناع ورزند.
حاکمیت  و  تطبیق  مایان  خواست  تنها   
قانون، بدون در نظرگیری منافع شخصی 

خودمان می باشد.
با احترام

مادر داغ دار وفرزند از دست داده
شهناز بنت حاجی سکندر از والیت تخار

به دنبال فروریختن مرگبار یک دیوار باستانی در هرات، 
مطالعه  هدف  با  را  کمیسیونی  والیت  این  محلی  اداره 

آسیب پذیری بناهای باستانی تعیین کرده است.
که  دادند  خبر  هرات  والیت  مقام های  گذشته  شنبه  روز 
این دیوار دو هزار ساله در منطقه ›پایان آب‹ فروریخت و 

باعث مرگ شش نفر شد.
احسان اهلل حیات، سخنگوی والی هرات به بی بی سی گفت 
که به ادارات مربوط دولتی دستور داده شده که بناهایی 
تهدیدی  عنوان  به  و  هستند  آسیب پذیر  شدت  به  که  را 
برای مردم شناخته می شوند، در صورت امکان مرمت و 

یا تخریب شوند.
او افزود: »اولویت بر این است که باید مرمت شوند، اما 
بود،  بناها گذشته  آن  بر  زیادی  بود و زمان  ناممکن  اگر 
ما  دارد،  اهمیت  ما  برای  مردم  زندگی  که  این  دلیل  به 
مجبوریم اگر امکاناتی نداشتیم که آنها را حفظ کنیم، این 
بناها را تخریب کنیم تا زندگی بقیه مردم را توانسته باشیم 

نجات دهیم.«
معروف کبیری، از فرهنگیان هرات گفت که انتظار دارد 
که این کمیسیون گزارش کار خود را بر اساس تخصص 
کافی تهیه کند و با اهل نظر و کارشناسان مشورت کنند.

او افزود که این هیات بناهای تاریخی را بررسی خواهد 
کرد و از وضعیت آنها به والی هرات گزارش خواهد داد 
و تصمیم نهایی را اداره اطالعات و فرهنگ و والی هرات 
در مشورت با وزارت اطالعات و فرهنگ و سازمان علمی 

فرهنگی سازمان ملل، یونسکو، خواهند گرفت.
تصمیم گیری  و  بررسی  روند  اگر  که  افزود  کبیری  آقای 
نهایی با کارشناسی کافی و مورد تایید یونسکو و نهادهای 

حامی آثار تاریخی نباشد، مایه نگرانی خواهد بود.
در هرات حدود ۷00 بنا و محل تاریخی و باستانی ثبت 
شده که هفتاد درصد آنها به گفته مقامات نیاز به مرمت 

دارند.
سخنگوی والی هرات می گوید که بناهای معدودی وجود 
مناطق  در  دارند که هم آسیب پذیر و خطرناك اند و هم 

مسکونی موقعیت دارند.
احسان اهلل حیات تاکید کرد که در هر حال اولویت اصلی 

اداره هرات محلی حفظ جان مردم است.

در پی درگیری های مرزبانان پاکستان و افغانستان، والی پکتیکا از رهبری دولت 
خواست تا از ساخت تاسیسات و مراکز نظامی پاکستان در امتداد خط مرزی 

دیورند جلوگیری کند.
امین اهلل شارق والی پکتیکا از دولت خواست که به توقف ساخت مراکز نظامی 
پاکستان در منطقه »انگور اده« والیت پکتیکا، )منطقه یی در نزدیکی خط دیورند( 

توسط پاکستان کمک کند.
وی به پژواك گفته که مقامات عالی رتبه در مورد ساخت مراکز نظامی نیروهای 

پاکستایی در منطقه انگور اده از دو ماه گذشته تاکنون آگاه بوده اند.
پیش از این مسأله ساخت تاسیسات نظامی پاکستان در منطقه مرزی افغانستان 
منجر به درگیری مسلحانه پولیس مرزی دو کشور شده بود که در این درگیری 

هفت پولیس پاکستانی و یک پولیس مرزی افغانستان کشته شدند.
شارق افزود: ما مالحظاتی را در خصوص ساخت و ساز نیروهای پاکستانی به 

دولت مرکزی افغانستان ارسال کردیم تا در مورد آن اقدام شود.
حمایت  از  برخورداری  دلیل  به  افغانستان  نظامی  نیروهای  داشت:  اظهار  وی 

مردم محلی، قادر به تأمین امنیت در این والیت هستند.
بهبود  فساد،  با  مبارزه  که  گفت  خود  اولویت های  خصوص  در  پکتیکا  والی 
جمله  از  دولت  و  مردم  میان  فاصله  کردن  کم  و  تحصیل  بهداشتی،  امکانات 

مهمترین اولویت هایش هست.
شارق گفت: مردم اعتماد بسیار باالیی به نیروهای امنیتی افغانستان برای تأمین 

امنیت در این والیت دارد.
والی پکتیکا از جوامع محلی این والیت خواست که از کنترل فساد در اداره های 

دولتی حمایت کنند.
چندی قبل، سخنگوی وزارت داخله با اشاره به درگیری در والیت پکتیکا گفت 

که تبادل آتش بین مرزبانان افغانستان و پاکستان 9 کشته برجا گذاشته است.
سال گذشته نیز درگیری مرزی بین مرزبانان افغانستان و پاکستان به دلیل تعرض 

مرزی با کشته شدن یک نظامی افغان پایان یافت.
همچنین در والیت ننگرهار نیز این درگیری مرزی در سال های گذشته تکرار 

شد که با واکنش تند مردم افغانستان روبرو شده بود.
خط جنجالی دیورند نقطه مرزی افغانستان و پاکستان است که همواره عامل 

تنش بین دوکشور بوده است.
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بخشبیستوششـم
بخش چهـارم

عبدالحفیظ منصور
آتش بس 1362ش

جنگ نُه ماهۀ 1۳61 در پنجشیر، بعد از فراز و نشیِب زیاد، شوروی ها را به این 
طرح  بنابراین  آمد؛  غالب  مجاهدین  بر  زور  طریق  از  نمی توان  که  رساند  نتیجه 
آتش بس را ریختند تا از آن طریق، جبهۀ پنجشیر را در میان سایر جبهات، بدنام و 
منزوی سازند. برای مجاهدین نیز این نکته ثابت شده بود که اگر به قول مسعود، 
ارتش  برابر  در  مدیدی  مدت  تنهایی  به  هرگز  باشد،  هم  فوالدی  پنجشیر  جبهۀ 
شوروی توان مقاومت را نخواهد داشت. لذا مجاهدین پس از فیصلۀ شرعی علما، 

آتش بِس موقت و محدود در داخل پنجشیر را پذیرفتند.
جانب روس به دو دلیل پیشنهاد آتش بس را نمود:

توسل به جنگ را بیهوده نه، بلکه زیان بار می دانستند.  .1
رهبری مسکو تغییر نموده و قیادت به »اندره پوف« رسیده بود. وی بنا   .2
به سوابقش، به کارهای مخفی عالقه مند بود؛ بنابراین ترجیح می داد که برای غلبه 

بر مجاهدین، از این طریق استفاده نماید.
میان  هماهنگی  ایجاد  و  نظم  توسعۀ  برای  فرصت  یافتِن  در صدد  مجاهدین  اما 
جبهات هم جوار پنجشیر بودند تا ساحۀ جنگ را گسترش دهند و این عمده ترین 

هدف شان در برقراری آتش بس بود.
دلو  برج  اواخر  در  اول  بار  برای  مسعود،  احمدشاه  دستیار  بسم اهلل خان  گفتۀ  به 
جانب  از  پنجشیر  جنگلگ  قریۀ  از  داوود  محمد  جگرن  توسط  نامه یی   ،1۳61
پنجشیر  آمریت جبهۀ  افغانستان، عنوانی  قوای شوروی در  امور سیاسی  مسوول 
رسید، که در آن روس ها آماده گِی خویش را برای مذاکرات مستقیم با مجاهدین 
ابراز کرده بودند. در این نامه تذکر یافته بود که جانب شوروی دربارۀ حل مسألۀ 

پنجشیر آمادۀ گذشت می باشد.
بعد از دیدار و مذاکرات مستقیم میان مجاهدین و هیأت شوروی در منطقۀ بازارك 
پنجشیر، طرفین با آتش بس موافقه نمودند. در این گفت وگو، هیأت شوروی شامل 
دو نفر یکی به نام »اناتولی« کمیسار امور سیاسی لشکر چهل، حامل پیام شخص 
از  مقابل هیأت مجاهدین، مرکب  تاجکی، و در  نفر ترجمان  اندره پوف و یک 

احمدشاه مسعود و دو همکارش بود.
ظرف یک ماه اول که مقدمات مذاکرات جریان داشت و حالت نه جنگ و نه صلح 
در پنجشیر حکم فرما بود، پایگاه شوروی ها در رخه عقب نشینی نموده و در آخرین 
مرکزشان در اعنابه جابه جا شدند و طی همین مدت، مجاهدین پنجشیر در یک 
تهاجم بدون خون ریزی، راه اکماالتی جبهۀ پنجشیر را که در اندراب توسط »جمعه 
خان« فرمانده حزب اسالمی مسدود شده بود، باز کردند و این امر در مذاکرات به 

مجاهدین دست برتری داد.
خلقی ها و پرچمی ها به این دلیل که درین معامله سهمی نداشتند، به تخریب کاری 
پرداختند و دست به یک حملۀ هوایی در عالقه داری دره زدند که باعث شهادت 
12 تن از اهالی منطقه شد و مجاهدین به خاطر این حمله، باالی جانب شوروی 

اعتراض نمودند.
در دور اول مذاکرات، طرفین طور شفاهی به مدت شش ماه آتش بس را پذیرفتند، 

اما بعدتر اسناد کتبی نیز در زمینه مبادله شد.
خالصۀ مندرجات موافقت نامۀ مذکور بنا به گفتۀ احمدشاه مسعود چنین است:

از آن جایی که این متارکه قدم نخست در جهت آزادی افغانستان تلقی   .1
می شود، از جانب مجاهدین پذیرفته شد.

تمام قوای روسی و نیروهای رژیم کابل پنجشیر را ترك گفته، صرفًا   .2
یک کندك روسی و یک کندك داخلی در ساحۀ غیرمسکونِی اعنابه باقی خواهند 
ماند. این کندك قطعًا در کارهای مردم دخالت نمی کند و حِق هیچ گونه فیر زمینی 

یا هوایی را ندارد.
مجاهدین باالی قوای دشمن مستقر در اعنابه حمله نکرده و در مقابل،   .۳

روس ها به سایر مناطق پنجشیر حمله نمی کنند.
اعنابه  در  دشمن  مرکز  وارد  که  را  وسایلی  که  دارند  حق  مجاهدین   .4
می شود، بازرسی کنند و قوای روسی و داخلی حق ندارد دست به استحکامات 

نظامی و تقویت قوای خویش بزند.
هرگاه وسایطی به غرض اکماالت غذایی وارد آن مرکز شود، قباًل باید   .5

از مجاهدین اجازت حاصل گردد. 

کـارنامـۀ
مســعود

میان  اسالم )ص(  »پیغمبر  اقبال،  تعبیر  به 
جهان قدیم و جهان جدید ایستاده است؛ 
مربوط  وی  الهام  منبع  به  که  آن جا  تا  و 
تعلق دارد. آن جا  به جهان قدیم  می شود، 
می آید،  کار  در  وی  الهام  روح  پای  که 
در  زنده گی  است.  به جهان جدید  متعلق 
اکتشاف  را  معرفت  از  دیگر  منابع  وی 
می کند که شایستۀ خط سیر جدید است. 
ظهور و والدت اسالم، ظهور والدت عقل 
همین رو  از  است«.18  استقرایی  مبانی  بر 
تولد  اساسًا  می دارد  اظهار  اقبال  که  است 
حاصل  استقرایی(  )خرد  مدرن  خرد 
آشنایی و پیروی دانشمنداِن غربی با قرآن 
است. زیرا متفکران غربی اگر می خواستند 
خود  گذشته گان  فلسفی  علمی،  سنت  از 
پیروی کنند، بایستی دست به دامن فلسفۀ 
یونان می شدند که تأکیدش نه بر عمل و 
ذهنیت  و  انتزاع  و  نظر  بر  بلکه  عینیت، 
با  رابطه  اقبال در  نکاتی که  از دیگر  بود. 
تأکید قرآن بر عمل و عینیت اظهار می دارد 
این که به نظر ایشان فنای فرهنگ های قارۀ 
آسیا به طور کلی جهان قدیم از آن رو بود 
اما  نمودند.  تأکید  نظر  بر  این ها صرفًا  که 
مؤثر  و  پایدار  آن رو  از  اسالمی  فرهنگ 
تکیه  عینیت  و  تجربه  بر  که  گشت  واقع 
واقع  در  و  آسیا  قارۀ  »فرهنگ های  نمود. 
تمام جهان قدیم از آن جهت از بین  رفتند 
به  از داخل  انحصاراً  که در آن فرهنگ ها 
از  و  نزدیک می شدند  واقعیت و حقیقت 
این  می کردند.  حرکت  خارج  به  داخل 
طرز کار برای آن ها نظریه به بار می آورد 
نمی آمد و هیچ  به دست  آن  از  قدرتی  و 
تمدن قابل دوامی ممکن نیست تنها بر پایۀ 
اما قرآن از آن جا  نظریه ساخته شود« 19 
از  یکی  را  تجربه  و  اختبار  به  »توجه  که 
بشریت  روحِی  زنده گی  ضروری  مراحل 
می داند و به همۀ میدان های تجربۀ بشری 
با اهمیِت یک سان می نگرد«.20 از این رو، 
پایدارتر و مؤثرتر بوده و جهان جدیدی را 

آغاز می نماید. 
به  و  اسالمی  تفکر  روح  این که  سرانجام 

ویژه نگرش عینی و عملِی قرآن است که 
به تولد خرد استقرایی انجامید. خردی که 
علوم جدید  پیدایش و شکل گیری  مبنای 
به  امروز  مسلمانان  اگر  بنابراین  گشت. 
نمایند،  حرکت  غربی  علوم  اخذ  سمت 
مایۀ  وجه  هیچ  به  آن ها  حرکت  این 
نمی گردد.  آن ها  تقلید صرِف  و  بی هویتی 

واقع  در  مسلمانان  که  چرا 
دوباره  را  خویش  گم شدۀ  آن  می خواهند 
بیابند. و از همه مهم تر این که خود ایشان 
بانی علم  به نوعی در پرتو تعالیم قرآنی، 

جدید هستند. 
 جهان طبیعت از دیدگاه اقبال 

اقبال  مرحوم  نگرش  و  تلقی  طرز  شاید 
را  ما  طبیعت،  جهان  به  نسبت  الهوری 
نسبت علم و  دربارۀ  اندیشۀ وی  فهم  در 
دین یاری بیشتری نماید. زیرا علوم جدید 
رازهای  از  برداشتن  پرده  مدعی  آغاز  در 
قرون  طی  که  رازهایی  بودند.  طبیعت 
بودند و  مانده  نهان  پرده  متمادی در پِس 
حضور عناصر مابعدالطبیعی هم چون خدا 
این پرده دری  با  اما  را تقویت می نمودند. 
حضور خدا و فیض الهی در گردش جهان 
برخی  حتا  و  کرد  جلوه  کمرنگ  طبیعت 
جهان طبیعت را بی نیاز از حضور خداوند 
دیدند. حال این جا این پرسش قابل طرح 
از  تصویری  چه  الهوری  اقبال  که  است 
نگرش  با  که  می دهد  ارایه  طبیعت  جهان 

قرآنی و دینِی او سازگاری دارد؟ 
زمانه یی  در  اقبال  که  است  تذکر  قابل 
نقادانۀ  دیدگاه های  که  می زیست 

دانشمندانی هم چون وایتهد و اینشتین 
از  ]ماشین وار[  مکانیکی  تصور  آن  اوالً  ـ 
عالم را تا حدود زیادی کمرنگ کرده بود؛ 
]مادی گرایانه[  ماتریالیستی  نظریۀ  ثانیًا  ـ 
طبیعت را که تکیه بر فیزیک کالسیک قرن 
هفدهم داشت، از کار و اعتبار انداخته بود. 
تا  شد  فراهم  زمینه یی  فضایی  چنین  در 
صلب  و  سرسخت  کیهانی  »مکانیسم 
شود  نرم  ماده گرای  و  کالسیک  فیزیک 
حوادث  از  متشکل  زیست مند  جهانی  و 
متشکل  ]جهانی  نه  دهد،  نشان  را  انرژی 
از[ ذرات بی جان ماده را. مطالعات جدید 
میدان های  حسب  به  تصویری  جهان،  از 
نیروی مرتبط دینامیک به دست می دهند که 
جهان را بیشتر مثل رقص نشان می دهند تا 
یک بیابان. از نظر بعضی از کیهان شناسان 
و متکلمان، این نمایش از واقعیت فیزیکی 
تأثیرگذاری  معرض  در  را  جهان  بافت 
عمیق الهی، به نحوی که ماده گرایی علمی 
اجازه نمی دهد، قرار می دهد«.22 در واقع 
اقبال با تأسی و تکیه بر چنین دیدگاه هایی 
و  ایستا  نه  را  طبیعت  جهان  که  است 
ثابت، بلکه پویا و در جریان دایمی تصور 
به  منحصر  نمود  »زنده گی  گویی  می کند، 
برای  ماشینی گری  مفهوم  و  است  فردی 
تجزیه و تحلیِل آن نارسا است. پس اگر 
نگرش مکانیکی وار در تبیین طبیعت نارسا 
است« 2۳ چه نوع نگرشی فهم دقیق تری 
را می تواند ارایه دهد؟ اقبال در این زمینه 
به دو اندیشمند تکیه می نماید، یکی وایتهد 
و دوم هانری برگسون فیلسوف فرانسوی. 
پویشی  نگرشی  وایتهد،  تأثیر  تحت  اقبال 
معنا که  بدین  دارد.  به عالم   )process(
جهان را یک کل تصور می نماید که اجزا 
و اعضای آن در پیوند با یکدیگر به کنش 
نظر  در  هستند.  مشغول  دایمی  واکنش  و 
که  بالنده  دایمًا  است  عالمی  »عالم،  اقبال 
می شود.  شکوفا  و  می کند  نمو  لحظه  هر 
و وحدت اندامی ]ارگانیک[ اراده، اندیشه 
و غایت است. بنابراین جهان ما، بی ثبات، 
فریب آمیز  و  متناقض  بی ترحم،  کاذب، 
باتدبیری  و  باشعور  جهان  بلکه  نیست، 
می کند...  دنبال  را  هدفی  مسلمًا  که  است 
ندارد.  وجود  نهایی  حالت  عالم  برای 
بالنده گی،  حال  در  دایمًا  است  عالمی 
خودآفرینی و خودگسترده گی، که امکانات 
و توانایی های درونی رشد و تکاملش مرز 

نمی شناسد«.24 

تعامل
 علم 
و دین

 از 
دیدگاه 

اقبال 
الهوری

رستم شاه محمدی
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جان آپدایک نویسندۀ بزرگ امریکایی در سال 19۳2 
دانشگاه های  در  آمد.  دنیا  به  پنسیلوانیا  شیلینگتون  در 
هاروارد و آکسفورد طراحی و هنرهای زیبا را آموخت. 
نیویورکر مشغول به  ادبی  اواسط دهۀ پنجاه در مجلۀ 
کار شد و پس از مدتی کار در مجله را کنار گذاشت 
تا به صورت تمام وقت به نوشتن بپردازد. این نویسندۀ 
بزرگ تاکنون توانسته است حدود پنجاه عنوان کتاب 
کتاب  نقد،  شعر،  کوتاه،  داستان  رمان،  زمینه های  در 
جایزۀ  بار  دو  و  کند  منتشر  نمایش نامه  و  کودك 
ارزشمند پولیتزر را از آِن خود سازد و نیز دوبار جایزۀ 

ملی کتاب امریکا را تصاحب نماید.
نویسنده یی  عنوان  به  را  آپدایک  جان  چه  اگر 
همه فن حریف می شناسند، اما شهرت اصلِی او مربوط 

می شود به داستان های کوتاهش...
داستان های  از  یکی  آسیب پذیر«  »زنان  کوتاه  داستان 
کوتاه جان آپدایک است که در این نوشتار مورد نقد و 

بررسی تحلیلی قرار می گیرد.
تعمدی  با  را  آسیب پذیر  زنان  داستان  آپدایک،  جان 
کاماًل حرفه یی و ماهرانه، با خبری غیرطبیعی و خاص، 
داستان  آغاز  در  را  شروع می کند. خبری که مخاطب 
خود  با  متن  گسترش  برای  زیرکانه یی  مقدمه چینی  با 

همراه می سازد.
اما  بود...  زده  نیش  زنبور  را  هورست  »ورونیکا 
ورونیکا در اوج سالمتی و در بیست ونه ساله گی چنان 
حساسیتی به این شوك آلرژیک نشان داد که نزدیک 

بود بمیرد.«
ایجاز و عدم پرگویی در شروع داستان موجب می شود 
نسبت  تمامی،  به  نخست،  صفحۀ  همان  در  خواننده 
و  شخصی  احساسات  و  روابط  نوع  شخصیت ها، 
مفهومِی موجود در  از طرفی سازه های  و  خانواده گی 
کلیت ساختار محتوایی اثر را دریابد. شخصیت پردازی 
»گرگور« و تیپ شناسی »لس« در موقعیت تصویر شده 
در همان صفحات نخستین، بسیار قابل باور و ملموس 
با  داستان  بازیگرِی  نیز چهار عنصر  ادامه  در  و  است 
مخاطب  دیده گان  مقابل  در  آپدایک  خاِص  تبحر 
داستانی قابل رویت می باشند )در ادامه به این مبحث 

بیشتر خواهیم پرداخت(.
اگر بخواهیم به قصۀ این داستان توجه بیشتری بکنیم 
که  هستند  مردی  و  زن  لس،  و  ورونیکا  که:  می بینیم 
علی رغم میل باطنی شان در دو خانواده و جدا از هم 
زنده گی می کنند. حاال ده سال از آن تابستانی که لس 
از همدیگر جدا شده اند،  پیشنهاد لس  به  و ورونیکا  
عاشق  دو  این  سال،  ده  مدت  این  در  و  می گذرد 

شکست خورده، گاهی در میهمانی ها و مراسم ها 

همدیگر را می بینند؛ ولی هیچ ارتباطی با همدیگر برقرار 
نمی کنند و زنده گی خانواده گی شان را با روزمره گی و 

غمی پنهان ادامه می دهند.
گوش  به  تازه یی  خبر  سال،  همه  این  از  پس  حاال 
از  درمانده  و  رنجور  حالتی  در  ورونیکا  می رسد... 
شوهرش گرگور جدا می شود و این خبر باعث می شود 
لس تصمیم بگیرد به همسرش بگوید وقِت آن رسیده 

که از هم جدا شوند.
نامحدود،  کل  دانای  راوی  زبان  از  توضیحاتی شفاف 
سابژکتیِو  بازی  یک  ایجاد  و  کوتاه  فالش بک های 
مقایسه یی بین لیزا و ورونیکا در حیطۀ عقل و احساس، 
می تواند راهبرد هایی باشند )اگرچه راهبرد هایی معمولی 
و حتا گاه راحت طلبانه( برای تداوم داستانی که خوب 
شروع شده است و به تعلیق فکورانه یی نیازمند است.

دهم،  طبقۀ  در  کارش  دفتر  پنجرۀ  از  لس  که  آن جا  و 
برای  بزنگاهی ست  واقع  در  می بیند،  را  ورونیکا 
پرداخت تصویرِی داستان و حرکت و پیشروی ساختار 
گزارش گری  در  نویسنده  راحت طلبی  انتهای  از  متن؛ 
مصور  روایت  ابتدای  به  شفاف،  توضیحات  همان  و 

و هنرمندانه.
در ادامه، باز شاهد فالش بک هایی هستیم که در قالب 
دیالوگ های ورونیکا و لس شکل می گیرند و نیز اظهار 
با جدایی سالیان دور. سپس  ارتباط  عقیدۀ طرفین در 
هنگامی که ورونیکا خبر جدایی از شوهرش گرگور را 
به اطالع می رساند، جریان عاطفه مند و امید دل پذیری 
را در رگ های لس و همین طور خوانندۀ منتظر جاری 
می سازد. و همان جاست که استراتژی نویسنده در قبال 
تداوم خوانش مجاب  برای  را  تازه، خواننده  موقعیت 

می دارد.
لس پس از خبر جدایی ورونیکا از گرگور، در آن کافۀ 
برمی گردد و  به خانه  ظهرگاهی و هنگام صرف غذا؛ 
علی رغم این که به ورونیکا قول داده است که در مورد 
مسایل موجود با لیزا حرفی نزند، اما در اولین فرصت 
به همسرش می گوید که شاید زمانش رسیده که از هم 
لیزا در قبال  ادامۀ برخورد مظلومانۀ  جدا شوند. و در 
تصمیم یک نفرۀ لس مبنی بر جدایی، موجبات گسست 

قریب الوقوع یک زنده گی را فراهم می آورد.
از گذشته  بیش  داستان  این جا زیرساخت مفهومی  در 
زیرساختار  اصوالً  که  گفت  باید  و  می یابد  نمود 
محتوایی متون و دیگر آن چه در ذهن نویسنده به عنوان 
نوعی انگیزه وجود دارد، در چنین حوزه هایی از مرحلۀ 
ذهنیت به پیکرۀ عینی داستان پای می نهد و در این جا 
آپدایک با نشان دادن چه گونه گی برخورد لس و لیزا و 
نوع برقراری ارتباط این زوج، به شایسته گی جان مایۀ 
با  آن جا که مردی  پیش روی می نهد:  را  اثر  محتوایی 

تالشی سیاست مدارانه سعی دارد همسر آسیب پذیرش 
زنده گی  به  تا  سازد،  متقاعد  ناباورانه یی  به جدایی  را 

جدید و دل خواهش دست یازد.
در این اثنا دیالیکتیِک غم انگیز زن و شوهر، که با گفتار 
معقول مرد و نگاه شکاك، مستأصل و زنانۀ زن توام 
پیوند  ازهم گسیخته گی  همان  جز  فرجامی  به  است، 

دیرسال همسران نمی رسد.   
وجود  به  داستان  این  در  آپدایک  جان  که  موقعیتی 
می آورد، اگرچه موقعیتی بکر و دست نخورده نیست، 
لیکن به واسطۀ ایجاد هارمونی فالش بک ها، دیالوگ ها 
و ابراز احساسات قوام یافتۀ شخصیت ها، توانسته است 
میزان تأثیرگذاری و عمق داستانی اثر را فزونی بخشد؛ 
تا مخاطب آگاه بداند که با داستانی معمول و ناکارآمد 

مواجه نیست.
پایان بندی  در  که  می رسد  اثبات  به  آن جا  گفتار،  این 
در  پیوندی  با  همسرانی  لیزا  و  لس  داستان  ماهرانۀ 
احتضار، در صبحی از صبح های بارانی اوایل بهار به 
درخواست غیرعمد زن، نوع نوستالژیکی از رابطه را 
برقرار و ناخواسته، غم خوشایندی را تجربه می کنند. 
او  از  و  می خواند  فرا  را  شوهرش  زن،  که  آن جا 
می خواهد به غدۀ عجیبی در عمق سینۀ سمت چپش 

دست بزند.
»دست رنگ پریده اش، انگشتان لس را زیر سینۀ چپش 
برد. لس بی اختیار دستش را عقب کشید. نیم نگاهی به 
یا  از بچه ها  بیا جلو. نمی توانم  انداخت و گفت:  لس 
یک دوست بخواهم همچنین کاری بکند. تو تنها کسی 
هستی که من هنوز در این دنیا دارم. اگر چیزی حس 

می کنی بگو.«
وقتی لس با اکراه خواستۀ زن را اجابت می کند؛ ابتدا 
متوجه چیز عجیب و غیرمعمولی نمی شود. لیزا دستش 
فشار  را  انگشتانش  می گذارد.  لس  دست  روی  را 
می دهد و از او می خواهد عمق سینه اش را جست وجو 

کند؛ »زیر پوست نه، آن پایین ها!«
باشد؟  می تواند  چیزی  چه  عجیب  غدۀ  این  به راستی 

برآمده گی عجیب در عمق سینۀ این زن شکننده؟!
مهاجم  جست وجوی  در  نگران  حالتی  با  لس 
ناشناخته یی است که در واقع قلب همسرش را در بر 
گرفته است. او در این جا دل سوزانه از لیزا ـ همسرش 

می خواهد که به نزد داکتر برود.
»لس در فکر فرو رفت. چشم هایش را بست و به دنبال 
غده های دیگر گشت، به دنبال کشف مهاجم ناشناخته. 
نمی توانم  نمی دانم،  نیستند.  هم  مثل  می کنم،  فکر  ــ 

بگویم، عزیزم. تو باید پیش داکتر بروی.«
جان آپدایک در پاراگراف آخر داستان از زبان دانای 
هنوز  دستش  یک  ماند.  جا  همان  »لس  می گوید:   کل 
روی سینۀ سمت راست و سالم لیزا بود. نرم بود، گرم 
و سنگین. این نیش زنبور بود، همان رابطۀ صمیمانه یی 
که جای دیگر به دنبالش می گشت، سرانجام شرعًا و 

قانونًا آن را به دست آورده بود...«
)نویسنده(  راوی  که  است  مطلقی  حکم  همان  این 
به  و  می نماید  ابراز  مسووالنه  غیر  و  ساده  شکلی  به 
نظر می رسد قاطعیتی که در این حیطه وجود دارد، بر 
تمامیت ذهنی و تأویل طلبی ذهن خواننده و نیز خود 

متن تأثیر منفی گزارده است.
در پایان با عنایت به عنوان داستان )زنان آسیب پذیر( 
و  لیزا  شخصیت پردازی   بر  داشت  خواهیم  مروری 

ورونیکا دو شخصیت زن داستان:

به  را  او  مقطع صراحتًا  چند  در  نویسنده  که  ورونیکا 
عنوان زن آسیب پذیر در داستان معرفی می کند و عینًا 
از این لفظ برای توصیف حاِل او استفاده می نماید، ابتدا 
زنی زیباست با موهای صاف و بلند، و چشمانی سبز و 
بی پروا. زنی که به گفتۀ لس، در شهر بزرگ شده و از 

آن خانه دارهای درست وحسابی است.
راوی در توصیف حاالت ورونیکای قبل از جدایی از 
لس، چنین می گوید: »رفتار آزاد و بی خیال، همان لحن 
سرزنده و شاد و شنگول؛ لحنی که تا ُکنه وجود الف زن 

و شوخ وشنِگ لس نفوذ می کرد.«
اما وضعیت این زن شکننده و ظریف در ادامه و پس 
و  دردناك  بسیار  سال،  ده  مدت  به  لس  از  از جدایی 
را  او  وزن،  »کاهش  است.  شده  داده  جلوه  غم انگیز 
هم  گاهی  از  هر  بود،  کرده  استخوانی  و  الغرمردنی 
بدنش باد می کرد و چاق می شد. تمام مدت یک پایش 

در بیمارستان های مختلف بود.« 
کسی  با  و  شده  خسته  گرگور  که  بود  شده  »شایع 
مثل  خیانت ها  این  کرد  فکر  لس  زده.  هم  به  روابطی 
ساکتش  زندان  درون  ورونیکا  که  هستند  زخم هایی 

تحمل شان می کند.«
لیزا، زنی ست که برخالف ورونیکا خانه دار نیست. اهل 
ورزش است؛ تنیس، گلف، کوه نوردی و اسکی بازی 
می کند و به همین خاطر صورتی کک ومکی دارد و سر 
و وضعی مردانه پیدا کرده است. موهایش مثل موهای 
مادرش خیلی زود خاکستری شده است، اما بیرون از 

خانه زنی بسیار شاد، سرزنده و بانشاط است.
خاص  خصوصیات  با  زنی ست  لیزا  گفت  می توان 
هنوز  مردانه اش،  ظاهر  علی رغم  او  بی نظیر،  نه  و 
شکاکیت زنانه اش را حفظ کرده است؛ بعد از شنیدن 
به جدایی ورونیکا  بر جدایی، زود  مبنی  پیشنهاد لس 
و  ششم  حس  که  گویی  می کند،  اشاره  همسرش  از 
در  هرچند  می سازد.  آگاه  را  او  خارق العاده یی  قوای 
ادامه مغلوب سخنوری لس می شود و مظلومانه تسلیم 

خواستۀ او می گردد. 
در نهایت به نظر می رسد علی رغم اشاره های مستقیم و 
محسوِس نویسنده مبنی بر آسیب پذیر بودن شخصیت 
تنها  نه  مربوطه،  داستان  در  که  گفت  باید  ورونیکا، 
نیز زنی ست شکننده و آسیب پذیر.  لیزا  بلکه  ورونیکا 
در  زنان  مظلومیت  بیان گر  نوعی  به  داستان  اساسًا  و 
خانواده و به تبع آن در اجتماع می باشد. ورونیکایی که 
با خیانت همسرش مواجه می شود و دم برنمی آورد و 
کماکان از برقرار کردِن ارتباط با مردی که قلبًا دوستش 
دارد اجتناب می ورزد، و لیزایی که به خاطر دارا بودِن 
شرایط روحی و جسمی خاص، از طرف شوهری که 
قرار  بی مهری  مورد  است  کرده  زنده گی  او  با  سال ها 
وجه  این  عبارتی،  به  می شود.  گذاشته  کنار  و  گرفته 
از داستان که در واقع رگه های فمینیستی اثر را در بر 
می گیرد، با توجه به عنوان داستان، از عوامل اصلی فرم 

معنایی و انگیزۀ برتر داستان به شمار می آید.
در پایان باید گفت، مولفه یی که باعث می شود داستان 
زناِن آسیب پذیر مورد استقبال خواننده گان قرار گیرد؛ 
عامیانه گی  نوعی  شد،  باال عرض  در  آن چه  از  جدای 
می بینیم  چنان که  است.  روایت  ساده گی  و  قصه  در 
نویسنده، قصه یی عامه پسند و تا حدودی کلیشه یی را 
با روایتی ساده و صمیمی و در عین حال متبحرانه، به 

داستانی پُرمغز و ارزش مند بدل کرده است.  

آسیب پذیر«  »زنان  داستان  بر  تحلیلی 
آپدایک جان  نوشتۀ 
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پروژۀ وزیرستان سازی شمال...
اگر  که  می دهند  هشدار  مطلب  این  بیان  با  مجلس 
وزیرستان  به  شمال  نگردد،  راه وچاره یی جست وجو 

ثانی تبدیل خواهد شد. 
دولت  رهبران  اگر  دارند،  باور  هم چنان  آگاهان 
موقعیت   2016 سال  در  نکنند  عمل  دل سوزی  با 
در سال 201۷  و  کرد  تغییر خواهد  بسیار  افغانستان 

شاهد ناامنی بزرگ در افغانستان خواهیم بود.
ناهم آهنگی میان نهادهای امنیتی و نرسیدن کمک به 
نظامیان در میدان های نبرد از مواردی است که سبب 
شده تا شمار زیادی از این نظامیان جان های خود را 

از دست دهند و یا به شمن تسلیم شوند.
در تازه ترین مورد، 10۷ سرباز پولیس محلی و پولیس 
به  بدخشان  تیرگران  ولسوالی  در  افغانستان  مرزی 
طالبان پیوستند که در ازای تحویل دادن تمام امکانات 

نظامی شان دوباره رها شدند.
پیشتر از این نیز گزارش شده بود که نزدیک به 120 
والیت  وردوج  ولسوالی  در  افغانستان  امنیتی  سرباز 
بدخشان در محاصره افراد گروه طالبان قرار گرفته اند 
و اگر کمک فوری به این نیروها نرسد امکان بروز یک 

»فاجعه انسانی« وجود دارد.
گفت وگو  در  نظامی  مسایل  آگاه  کوهستانی  جاوید 
عدم  بی توجهی،  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با 
مسوولیت پذیری مقامات عالی رتبۀ نظامی در نهادهای 
و  کاری ها  ندانم  گسترده،  فساد  افغانستان،  امنیتی 
عدم موجودیت مرکز واحد سوق و اداره از عواملی 
امنیتی  نهادهای  در  مدیریت  عدم  و  ناهم آهنگی 

افغانستان است.
تبلیغات  و  واقع بینانه  غیر  برخورد  کوهستانی،  آقای 
از  را  افغانستان  موجود  وضعیت  به  پیوند  در  منفی 

عوامل دیگر این ناهنجاری ها بیان می کند. 
اند  آمده  »افرادی که  می کند:  تأکید  نظامی  آگاه  این 
را  امنیتی  ارگان های  در  رهبری  ظرفیت  و  توانایی 
ندارند. این افراد هم در سطح والیات و هم در مرکز 
عهدۀ  از  و  ناتوان هستند  و  دارند و ضعیف  حضور 
مسوولیت ها به گونۀ الزم مطابق به احکام قانون بیرون 

آمده نمی توانند.«

نهادهای  میان  اختالف  وجود  کوهستانی  آقای 
برای  بازدارنده  دیگر  عوامل  از  را  افغانستان  امنیتی 
»زمانی که  می گوید:  دانسته  بیشتر  دست آوردهای 
باالی پوسته های ارتش حمله شود، پولیس همکاری 

نمی کند و برعکس.«
او می گوید که افرادی در رأس نیروهای امنیتی قرار 
دارند که خانواده های شان در داخل کشور نیست و به 

این نسبت، عالقه یی به کار ندارند.  
برای  دیگر  نظامی گفت: »وضعیت موجود  آگاه  این 
باالگرفتن سطح  نیست و  قبول  قابل  افغانستان  مردم 
تلفات و بی توجهی رهبری دولت، مردم افغانستان را 
وا می دارد تا فرزندان خود را در آینده در قوای مسلح 
افغانستان نفرستند. به این ترتیب، ما به طرف ضعف 
بیشتر  تلفات  افغانستان می رویم؛  در  نیروهای مسلح 

شده و از این وضعیت دشمن استفادۀ زیاد می کند.«
آقای کوهستانی ضرورت جدی بازنگری در رهبری 
این  افغانستان را مطرح کرده، می گوید:  قوای مسلح 
امنیتی  نهادهای  مختلف  سطوح  در  باید  بازنگری 
افغانستان به میان آید و اگر رهبران دولت با دل سوزی 
تغییر  بسیار  ما  موقعیت  سال 2016  در  نکنند،  عمل 
خواهد کرد و در سال 201۷ شاهد ناامنی بزرگ در 

افغانستان خواهیم بود.
مجلس  عضو  مجروح  غالم فاروق  حال،  عین  در 
و  مجازات  سیستم  زمانی که  از  می گوید:  نماینده گان 
افغانستان رخت بر بست، وضعیت روز  مکافات در 

به روز بدتر شد.
او تسلیم شدن نیروهای امنیتی افغانستان به دشمن را 
عدم  به  وضعیت  این  می افزاید:  گفته،  تاریخی  ننگ 
اراده برای تأمین امنیت در درون حکومت افغانستان 

بر می گردد.
امنیتی  وضعیت  بدترشدن  به  اشاره  با  مجروح  آقای 
در والیات شمال کشور می گوید: ادامۀ این وضعیت 
خواهد  مبدل  تروریسم  مرکز  به  را  افغانستان  شمال 
را  آن  مهار  توانایی  افغانستان  آنگاه حکومت  و  کرد 

نخواهد داشت.
وحدت  دولت  رهبران  به  خطاب  مجلس  عضو  این 
باید تجدید  امنیتی خود  ملی می گوید که در راهبرد 

دشمن  و  دوست  از  واحدی  تعریف  و  کنند  نظر 
ارایه بدارند و قاطعیت خود را برای تأمین امنیت در 

افغانستان عملی سازند.
مجلس  دیگر  عضو  پیمان  عبدالودود  هم چنان، 
در  طالب  با  جنگ  ارادۀ  هیچ  می گوید:  نماینده گان 
درون حکومت افغانستان وجود ندارد و جنگ طالب 
را بیرونی نمی دانند و باور دارند که این جنگ قومی 

است و گویا باالی قومی ظلم شده است.
تا  است  تالش  در  هم  دشمن  می افزاید:  پیمان  آقای 
اقوام افغانستان را به بهانه های مختلف درگیر بسازند تا 
در سایۀ اختالف قومی، انسجام و حاکمیت افغانستان 

را زیر سوال ببرند.
در  گذشته،  سال های  در  پنجم  ستون  می گوید:  او 
الیه های حکومت افغانستان به ویژه نهادهای امنیتی جا 
گرفته اند و همواره تالش می کنند که تصمیم گیری ها 

را به نفع دشمن بکشانند.
این عضو مجلس تأکید می کند که اگر به نظامیان حق 
داده شود تا رهبری خود را انتخاب کنند، تصمیم گیری 

و کارکردها در این نهادها موثر خواهد شد.
این عضو مجلس تأکید می کند: دولت قصداً نظامیان 
را مانند رمۀ گوسفند به کشتارگاه می برد و ما هر روز 
شاهد جان باختن فرزندان صدیق این سرزمین هستیم.
او می گوید که افغانستان هزاران کدر نظامی دارد، اما 
دولت مردان هر روز دست آنان را از کار می گیرند و 
»پیاز فروش« می شوند و  این کدرها »کیله فروش« و 
را  انگیزه  بدون  و  ناشناس  چهره های  دولت  رهبران 

تالش می کنند در رأس نهادهای امنیتی بنشانند.
به  امنیتی در شمال کشور  اخیر وضعیت  ماه های  در 

شدت وخیم شده است. 
بغالن،  ولسوالی های والیت های  از  برخی  در  طالبان 
گسترش  اند.  شده  مسلط  بدخشان  و  کندز  تخار، 
را  زیادی  نگرانی های  مناطق  این  در  طالبان  فعالیت 
رسید  نشر  به  گزارش هایی  پیشتر  است.  برانگیتخته 
که پاکستان در تالش است که مرکز تروریسم را از 
وزیرستان شمالی به شمال افغانستان انتقال دهد. این 
گزارش ها را برخی از تحلیلگران و منابع در گفت وگو 

با روزنامۀ ماندگار تأیید کردند. 

رییس جمهور غنی، رییس دادگاه عالی را معرفی کرد. 
سید یوسف حلیم عضو جدید شورای عالی دادگاه 
ریاست  ارگ  در  سوگند  ادای  از  پس  دیروز  عالی 
جمهوری، از سوی رییس جمهور غنی به کارمندان 

قوۀ قضاییه معرفی شد. 
براساس خبرنامۀ ارگ، در مراسمی که بدین مناسبت 
در مقر دادگاه عالی برگزار شده بود، رییس جمهور 
وظیفۀ  اولین  این که  بر  اشاره  با  سخنانی  طی  کشور 
رییس جمهور مراقبت از تطبیق قانون اساسی است، 
گفت: رییس جمهور این وظیفه را بدون یک دادگاه 
از اجرای  با هیبت که  با درایت و  با صالبت،  عالی 

قانون ناشی می شود، تطبیق کرده نمی تواند.
رییس جمهور غنی خاطر نشان کرد که معیار کار ما 
نخست رضایت خداوند )ج( و بعداً خشنودی مردم 

و باورمندی آنان به عدالت است.
رییس جمهور به مسوولین دادگاه عالی اطمینان داد 
که وی و حکومت از تالش ها و اصالحاتی که دادگاه 
کامل  پشتیبانی  و  حمایت  دارد،  دست  روی  عالی 

می نماید.
رییس جمهور غنی گفت: امیدوارم که قضات کشور 
اتخاذ  را  خویش  تصامیم  پاك  وجدان  و  درایت  با 

نمایند.
رییس  حلیم  یوسف  سید  قانونپوه  مراسم،  این  در 
جدید دادگاه عالی نیز صحبت کرد و از اعتماد رییس 
از  او  نمود.  تشکری  دولت  بزرگان  سایر  و  جمهور 

تحقق  زمینه  در  تا  خواست  کشور  جمهور  رییس 
حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت، وی را کمک 

نماید.
هیچ گونه  از  عدالت  تطبیق  عرصه  در  که  گفت  وی 
نخواهد کرد و وعده سپرد که  سعی و تالش دریغ 
در برابر فساد قضایی و اداری مبارزه صادقانه خواهد 

نمود.
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نبرد بر سر »بچه« 21...
را  رویداد  این  عامالن  تا  دارد  تالش  بغالن  پولیس  اما 

بازداشت کنند.
گفته می شود افراد مسلح غیرمسوول در ولسوالی ده صالح 
فعالیت گسترده دارند و مردم این ولسوالی همواره از سوی 

این افراد آزار و اذیت می شوند.
پیش از این نیز به اثر درگیری یی در یک مراسم عروسی در 

این ولسوالی، تعدادی کشته و زخمی شده بودند.
که  است  افغانستان  اجتماع  در  ناپسند  رسم  یک  بچه بازی 
اکثراً فرماندهان و افراد مسلح غیرمسوول بدین کار دست 
می یازند و در موارد مشابهی سبب درگیری و خون ریزی های 

زیادی شده است.

عامل اصلی نا امنی های...
این درحالی است که به گفتۀ آقای محسنی، در قندهار، 
هلمند و در چهار والیت حوزۀ جنوب غرب و در حوزه 
جنوب شرق در هر کدام یک قول اردوی مستقل فعال 

است.
وی تاکید کرد: اما در کل والیات شمالی تنها یک قول 
کافی  والیت   9 امنیت  تامین  برای  که  است  فعال  اردو 

نیست.
در  امنیت  تامین  برای  امنیتی  نیروهای  گفته محسنی،  به 
یک  تنها  چون  اما  می کنند؛  تالش  سخت  شمال  مناطق 
می دهد؛  پوشش  باید  را  شمالی  والیات  کل  اردو  قول 
بنابراین تالش نیروهای امنیتی برای تامین امنیت والیات 

شمالی کافی نیست.
را  شمال  در  ناامنی ها  دیگر  دلیل  مجلس،  عضو  این 
موجویت یک لوا برای پوشش سه والیت دانسته گفت: 
امنیت سه والیت کندز، تخار و بغالن تنها توسط یک لوا 

تأمین می گردد که به هیچ صورت کافی نیست.
او افزود: در گذشته یک لوا چهار والیت را پوشش می داد؛ 
اما اکنون لوای بدخشان مستقل شده که به دلیل افزایش 

ناامنی ها این لوا تنها برای بدخشان نیز کافی نمی باشد.
به باور محسنی، کم کاری حکومت در بخش های نظامی 
افزایش  از عوامل دیگر  اداری  و ملکی و فساد گستردۀ 

ناامنی در والیات شمالی است.
خواستیم نظر مقامات وزارت امور داخله را نیز در این 
به  با تماس های مکرر موفق  اما  باشیم؛  داشته  خصوص 

این کار نشدیم.
افغانستان و به خصوص والیت های  والیت های شمالی 
سرپل، بدخشان، بغالن، کندز و فاریاب، در ماه های اخیر 

شاهد خشونت های زیادی بوده  است.
امنیت والیت بغالن که دروازۀ شمال محسوب می شود، 

بیشتر از هر زمان دیگری خراب شده است.  
یک مقام دولتی والیت بغالن که نخواست نامی از او در 
این گزارش برده شود، به روزنامه ماندگار گفت: حضور 
برکه،  ولسوالی های  و  دندغوری  قسمت های  در  طالبان 
بغالن مرکزی، تاله و برفک و دهنۀ غوری افزایش یافته 

است. 
روزهای  در  طالبان  نامعلومی،  دالیل  بنابر  می گوید:  او 
هم  طرف  هردو  و  اند  نکرده  تعرضی  اقدام  کدام  اخیر 
امنیتی و هم طالبان درسنگرهای شان در حال  نیروهای 

آماده باش قرار دارند.
به گفته این مقام دولتی، پیش روی طالبان در بعضی نقاط 
والیت بغالن و سایر والیات شمالی بستگی به معامالتی 
که بین بعضی مقامات صورت می گیرد، دارد؛ نه کمبود 

نیرو و تجهیزات نظامی.
ساحۀ  از  امنیتی  نیروهای  نشینی  عقب  کرد:  تاکید  وی 
قریه بایسقال مربوط شهر پلخمری و کشته شدن 21 نفر 
نفر در ولسوالی ده صالح در یک  و مجروح شدن 10 
مراسم عروسی توسط افراد مسلح غیر مسول، رویدادهای 

تازه یی اند که در چند روز گذشته رخ داده است.
در همین حال، روز گذشته یک فرمانده و هفت سرباز 
پولیس محلی  در والیت سرپل به گروه طالبان پیوسته اند.

افرادش که در روستای  این فرمانده و  گفته می شود که 
مستقر  سرپل  والیت  کوهستانات  ولسوالی  شهر  قلعه 
بودند، از گذشته با طالبان ارتباط داشته اند و به کمک آنها 

طالبان وارد این روستا شدند.
گفته شده نیروهای پولیس محلی که در این محل مستقر 
بودند، بعد از ورود گروه طالبان از این روستا عقب نشینی 
کرده و درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد طالبان در 

منطقه ادامه دارد.
والیت  تیرگران  منطقه  در  پیش  روز  دو  حال،  این  با 
سرباز   10۷ حدود  افغانستان  شرق  شمال  در  بدخشان 
مرزی و پولیس محلی به افراد گروه طالبان تسلیم شدند.

بند سلما نقش برجسته...
خواهد شد.

آقای عثمانی افزود: با تکمیل شدن مرحله آب گیری 
در بند سلما که حدود 9 تا 11 ماه را در بر خواهد 
گرفت، 80 هزار هکتار زمین زراعتی زیر آبیاری قرار 

می گیرد که 60 درصد آن زمین جدید است.
بند سلما 10۷ متر ارتفاع دارد و 640 میلیون مترمکعب 

آب در کاسه آن ذخیره می شود. 
وزیر انرژی و آب خاطر نشان کرد: »سه توربین در 
این بند تعبیه خواهد شد که 42 میگاوات برق تولید 
می کنند و این میزان برق وابسته گی ما را به انرژی 
تامین  هم  برق  مصونیت  و  می دهد  کاهش  وارداتی 

خواهد شد«.
این  و  است  کار  زیر  توربین ها  نصب  وی،  گفته  به 

یعنی  بعد  ماه   11 حدود  برق  تولید  برای  توربین ها 
فعال  گیری  از آب  میالدی پس  آینده  تا جون سال 

خواهد شد.
کاهش وابستگی های افغانستان به محصوالت زراعتی 
و برق وارداتی نیز از دیگر مزیت های بند سلما است 
که سبب کاهش سطح فقر و بیکاری در کشور خواهد 

شد.
بند سلما روی رودخانه هریرود ساخته شده است.

هریرود  رودخانه  اهمیت  به  آب  و  انرژی  وزیر 
پرداخت و سد ساخته شده روی این رودخانه را در 
رشد کشاورزی، ایجاد اشتغال، صنعتی شدن تولیدات 
زراعتی، آبیاری دشت های خشک، توسعه شهری و 

تولید برق برای مردم منطقه حیاتی خواند.
منطقه  و  هرات  زراعت  گفت:  عثمانی  احمد  علی 

های  دوره  در  که  است  هریرود  رودخانه  به  وابسته 
مختلف تحقیقاتی نیز در این خصوص صورت گرفته 
بهبود  حاصالت  سلما  بند  از  برداری  بهره  با  است. 
می یابد،  باغات میوه ایجاد شده و کشت قیمتی مثل 
پنبه و شالی رونق بیشتر خواهد یافت و سطح زندگی 

دهاقین نیز باال می رود. 
بند سلما با هزینه ۳00 میلیون دالر از سوی کشور هند 

ساخته شده است.
طرح ساخت این بند در سال 19۷6 توسط حکومت 
جمهور  رییس  اولین  محمدداوودخان  مرحوم 
افغانستان، ریخته شد و کار عملی پس از مدتی در 
نتیجه تغییر رژیم متوقف شد و سپس دوباره در سال 
2005 در زمان حکومت آقای کرزی آغاز گردید و 

هم اکنون پس از ده سال تکمیل شده است.

اشرف غنی در مراسم معرفی رییس دادگاه عالی:

تطبیق قانون بـدون دادگاه با هیبت ممکن نیست
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ورزش
رونالدو: 

دیگر رسیدن به جام جهانی 
کار ساده یی نیست

مدافع اسپانیایی تیم فوتبال بارسلونا، جریمه نقدی باشگاهش به خاطر شعارها 
و حرکات هواداران این تیم در فینال لیگ قهرمانان اروپا را ناعادالنه می داند.

تخلف  به خاطر  یوفا  سوی  از  بارسلونا  یورویی  هزار   ۳0 جریمه  پیکه  جرارد 
را  اروپا  قهرمانان  لیگ  فینال  در  یوونتوس  برابر  بازی  در  تیم  این  هواداران 
غیرمنصفانه دانست. در جریان آن بازی که با پیروزی ۳ بر یک کاتاالن ها خاتمه 
یافت، گروهی از هواداران بارسا با سر دادن شعارهایی در حمایت از استقالل 
ایالت کاتالونیا و نمایش پرچم های این ایالت فضایی سیاسی به ورزشگاه المپیک 

برلین دادند.
این جریمه غیرمنصفانه  ناعادالنه دانست و گفت:  را  بارسلونا  پیکه جریمه  اما 

است و من امیدوارم که باشگاه برای لغو آن اقدامات الزم را انجام دهد.
ادامه درباره وضعیت و عملکرد خود و احتمال کسب یک شش گانه  پیکه در 
تبدیل  که  به هدفم  احساس می کنم  کرد:  تأکید  بارسلونا  توسط  دیگر  قهرمانی 
شدن به یک بازیکن مهم برای بارسا و کمک به این تیم برای کسب دوباره جام 
بود، رسیده  ام. فصل گذشته هم برای من و هم برای تیم، فصل بی عیب و نقصی 

بود، اما اکنون باید همه چیز را از نو آغاز کنیم. ما در شش ماه آینده باید سه 
جام دیگر کسب کنیم. می توانیم شش گانه قهرمانی را ببریم و این هدفی است 
که دنبال می کنیم. با تیمی که داریم می توانیم به اهداف بزرگی دست پیدا کنیم.

موضوع کاپیتانی بارسلونا پس از رفتن ژاوی هرناندس از این تیم، سوژه  دیگری 
کاپیتان  اظهار داشت: حتمًا الزم نیست که  اشاره کرد. وی  به آن  پیکه  بود که 
بازوبند  برای گرفتن  باشد. من هیچ دغدغه ای  تیم پررنگ  نقشتان در  تا  باشید 
کاپیتانی تیم ندارم. احتمال اینکه کاپیتان شوم، وجود دارد و من از آن استقبال 

می کنم، اما باید دید چه می شود. دوست دارم در آینده کاپیتان بارسا شوم.
پیکه به موضوع احتمال جدایی پدرو از بارسلونا نیز پرداخت و عنوان کرد: من 
در  برای حضور  را  بیشتری  زمان  می خواهد  که  پدرو  مانند  بازیکنی  وضعیت 
میدان به دست آورد، درك می کنم. امیدوارم که او بماند، چون بازیکنی فوق العاده 
است و همیشه هر کاری از دستش بر آید برای تیم انجام می دهد. رفتن پدرو 

مساوی است با ضعیف شدن تیم.

آبی های  پرتغالی  مربی  که  حالی  در 
لندن، تیم های منچسترسیتی و لیورپول 
را به تالش برای خرید »قهرمانی« متهم 
می کند اما آمارها نشان می دهد که او 

در صدر مربیان ولخرج قرار دارد!
ژوزه مورینیو می تواند به عنوان ولخرج ترین مربی 
انتخاب شود. مربی چلسی باالی 90۳ میلیون یورو 
برای خرید بازیکنان در زمان حضورش به عنوان 
سرمربی تیم های اینتر، رئال مادرید و چلسی هزینه 

کرده است.
آقای خاص در روزهای اخیر از سرمایه گذاری های 
کالنی که رقیبان چلسی برای کسب عنوان قهرمانی 
در لیگ برتر می کنند، انتقاد کرد و آن را به عنوان 
گفت:  همچنین  خواند. وی  قهرمانی  عنوان  خرید 
زمانی که آبراموویچ به چلسی آمد، او را متهم به 
خرید قهرمانی کردند. حاال منچسترسیتی، یونایتد و 

لیورپول همین کار را می کنند.
فهرست  این  در  که  مربی  دومین  مورینیو  از  پس 
نیست جز سرمربی سابق رئال  حضور دارد کسی 
شده  امضا  قراردادهای  که  آنچلوتی  کارلو  مادرید 
یورو  میلیون  به 881  او  مربیگری  دوران  در طول 

رئال   در  حضورش  زمان  در  رقم  این  می رسد. 
ثبت  به  پاری سن ژرمن  و  چلسی  میالن،  مادرید، 
رسیده است. کارلتو تنها 22 میلیون یورو کمتر از 

مربی پرتغالی خرج کرده است.

چهارم  جایگاه  در  حالی  در  پیگرینی  مانوئل 
با  زیادی  فاصله  که  دارد  قرار  مربیان  ولخرج ترین 
دو سرمربی سابق رئال مادرید دارد. او 645 میلیون 
یورو برای چهار باشگاهی که تحت هدایتش بودند 

و  ماالگا  مادرید،  رئال   ویارئال،  یعنی 
است.  تراشیده  خرج  منچسترسیتی 
یورو  میلیون   66۷ با  مانچینی  روبرتو 
شمار  به  پیگرینی  از  پرخرج تر  هزینه 

می رود.
در  که  تیم هایی  از  یکی  مارکا  روزنامه  نوشته  به 
بازیکنان  و  است  فعال  تابستانی  جابه جایی های 
زیادی را جذب کرده، آتلتیکو مادرید است. مربی 
رتبه  در  سیمئونه  دیگو  روخی بالنکو،  آرژانتینی 
خود  تیم های  تقویت  برای  او  دارد.  جای  هشتم 
)راسینگ اویاندا، استودیانتس دال پالتا، ریورپالته، 
یورو  میلیون   246 مادرید(  آتلتیکو  و  سن لورنزو 

هزینه کرده است.
برای  یورو  میلیون   465 فرگوسن  آلکس  سر 
منچستریونایتد، آرسن ونگر 428 میلیون یورو برای 
آرسنال، پپ گوآردیوال ۳91 میلیون یورو برای دو 
تیم بارسا و بایرن مونیخ و سرانجام لوئیس فان خال 
یونایتد  و  بایرن  آلکمار،  برای  یورو  میلیون   240
میلیون   181 هم  کلوپ  یورگن  تراشیده اند.  خرج 
یورو در زمان هدایت تیم های ماینتس و دورتموند 

خرج کرده بود.

سرمربی بایرن مونیخ تابستان آینده راهی منچستر می شود تا هدایت »همشهری ها« 
را به دست بگیرد.

به گزارش مارکا، جوزپه گوآردیوال که تنها یک سال از قراردادش با بایرن مونیخ 
باقی مانده است، به احتمال زیاد از تابستان 2016 هدایت منچسترسیتی انگلیس 

را به دست خواهد گرفت.
Bein Sports  با انتشار این خبر اعالم کرده است گوآردیوال احساس می کند 
سه سال ماندن در ایالت باواریای آلمان کافی بوده و نیاز به یک تغییر بزرگ در 

زندگی اش دارد.
گوآردیوال، فران سوریانو و چیکی بگریستین، دو تن از مدیران منچسترسیتی را 

به خوبی می شناسد زیرا با آنها در بارسلونا کار کرده است.
مانوئل پیگرینی، سرمربی شیلیایی و کنونی منچسترسیتی زیاد مورد توجه سران 
سیتی قرار ندارد. او فصل گذشته در این تیم که کلی هم برای سران باشگاه هزینه 

برداشته بود، نتوانست هیچ جامی کسب کند.

در  برزیل  ملی  تیم  و  رئال مادرید  سابق  مهاجم 
گفت وگویی بر سختی رسیدن به جام جهانی پیش رو 

و سختی کار قدرت های سنتی و بزرگ اشاره کرد.
باشگاهی  و  ملی  فوتبال  اخیر  دهه  دو  ستاره  رونالدو 
کشی  قرعه  مراسم  در  حضور  منظور  به  که  برزیل 
روسیه  در سن پترزبورگ   2018 جام جهانی  مقدماتی 
به  رسیدن  که  کرد  تاکید  در گفت وگویی  دارد  اقامت 
جام جهانی،  باالخص در این دوره، کار ساده ای نیست!
فوتبال  سنتی  قدرت های  که  کرد  اشاره  ادامه  در  او 
و  آرژانتین،  برزیل،  از  عبارت  که  جنوبی  آمریکای 
خواهند  صعود  جهانی  جام  به  قطعا  هستند  اروگوئه 
کرد و به این جمع، می توان تنها یک قدرت نوظهور 

که شیلی است را ضمیمه کرد.
آقای گل جام جهانی 2002 اظهار داشت که موقعیت 
قدرت های سنتی در چند سال اخیر توسط قدرت های 

نوظهور به چالش کشیده شده است.
در  اینترمیالن  و  رئال مادرید  تیم های  پیشین  مهاجم 
انتهای گفت  وگوی خود اشاره کرد که تیم ملی برزیل 
در چند سال اخیر نسبت به پیش ضعیف تر شده است 
باز نگری   به  باید  برطرف سازی ضعف ها  منظور  به  و 

اساسی پرداخت.

پیکه: 

دوست دارم روزی کاپیتان بارسا شوم

ولخرج ترین مربیان جهان فوتبال

گـوآردیوال به منچسـترسیتـی مـی رود
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نخست وزیر انگلیس اعالم کرد که قصد دارد در راس 
انجام  به  تا  رفته  آسیا  شرق  جنوب  به  تجاری  هیاتی 
معاهدات تجاری و مقابله با افراط گرایی در این منطقه 

بپردازد.
که  سفر  این  در  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
نخست  کامرون،  دیوید  می شود  آغاز  دوشنبه  روز 
اندونزی  و  مالزی  سنگاپور،  ویتنام،  به  وزیرانگلیس 
اروپای کامرون  از  این نخستین سفر خارج  می رود و 
پس از پیروزی اش در انتخابات می سال جاری میالدی 

محسوب می شود.
کامرون در راس هیات تجاری قرار است به این چند 
منطقه  این  با  تا  کند  سفر  آسیا  شرق  جنوب  کشور 

همکاری های تجاری خود را تحکیم بخشد.
وی امیدوار است که از این فرصت برای بهبود وضعیت 

انگلیس در منطقه جنوب شرق آسیا استفاده کند.

با  نخست وزیر انگلیس همچنین درباره افراط گرایی 
نجیب  و  اندونزی  جمهوری  رییس  ویدودو،  جوکو 

رزاق، نخست وزیر مالزی گفت وگو خواهد کرد.
ساکنان  از  تن   500 حدود  موجود  گزارش های  بنابر 
افراط  به  مالزیایی  شهروندان  از  تن   200 و  اندونزی 

گرایان در عراق و سوریه پیوسته اند.
در  آسیا  به جنوب شرق  از سفر  پیش  کامرون  دیوید 
برای  تهدید  بزرگترین  داعش  کرد:  اعالم  بیانیه ای 
جهان محسوب می شود و به نظر من انگلیس می تواند 
اختیار  در  تروریسم  با  مقابله  برای  را  خود  تجربیات 

با  و  دهد  قرار  آسیا  شرق  جنوب  کشورهای  رهبران 
تهدیدهای ناشی از شبه نظامیان خارجی و توطئه های 

احتمالی تروریستی مقابله کند.
وی ادامه داد: من فکر می کنم که انگلیس از اندونزی و 
مالزی می تواند برای مقابله با ایدئولوژی افراط گرایی 

درس بگیرد و سیاست های مقاومتی اتخاذ کند.
ائتالف  نیروهای  از  یکی  حاضر  حال  در  لندن  دولت 
آمریکایی "ضد داعش" در عراق محسوب می شود و 
جاری  سال  اواخر  پارلمان  که  است  امیدوار  کامرون 
میالدی این اجازه را به نیروی هوایی انگلیس بدهد تا 

در سوریه نیز دست به حمالت هوایی بزند.
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وزارت داخله مصر در ادامه سرکوب جماعت اخوان المسلمین از بازداشت ۳0 
نفر از اعضای این جماعت در سراسر این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، در بیانیه صادره از وزارت داخله مصر آمده است 
رهبران  به  امنیتی  ضربات  آوردن  وارد  و  امنیتی  پیگیری های  راستای  در  که 
جماعت اخوان المسلمین، روز شنبه ۳0 نفر از اعضای این جماعت در سراسر 

مصر بازداشت شدند.
گذاشتن  ناکام  برای  امنیتی  تالش های  نتیجه  در  که  است  آمده  بیانیه  این  در 
که  المسلمین  اخوان  گروه  عملیاتی  کمیته های  اعضای  تحرکات  و  طرح ها 

نیروهای ارتش و پولیس و تأسیسات مهم و حیاتی را هدف قرار می دهند، 6 
عضو این کمیته ها در استان های المنوفیه، کفر الشیخ، دمیاط و البحیره بازداشت 

شدند.
بر اساس این گزارش، دستگاه های امنیتی همچنین در برخی والیت ها 14 نفر را 

به دلیل اتهامات آنها در پاره ای از قضایا بازداشت کرده اند.
این در حالی است که چند روز پیش انتشار یک گزارش حقوقی در مصر نشان 
داد که از زمان حوادث ۳0 جون 201۳ و تا ماه می 2015 بیش از ۳200 نوجوان 
زیر 18 سال در این کشور بازداشت شده و در بازداشتگاه ها تحت شکنجه و 

ضرب و شتم قرار گرفته اند.
بازداشت های  امور  برای تحقیق در  تیم ویژه سازمان ملل  این گزارش که  در 
جائرانه  بازداشت  مصر  امنیتی  مسئوالن  که  است  آمده  کرده،  صادر  جائرانه 
نوجوانان را به یک شیوه معمول تبدیل کرده اند و این پدیده در مصر گسترش 

یافته است.
در این گزارش به بازداشت یک نوجوان 16 ساله به نام احمد طه و قضایای 
مشابه آن و نیز واکنش دولت مصر به این قضایا اشاره شده و آمده است که 
بازداشت افراد کم سن و سال به یک اقدام نظامی گسترده در مصر تبدیل شده 

است.
همچنین آمده است که گزارشگر ویژه شکنجه در سازمان ملل در گزارشی به 
شورای حقوق بشر این سازمان آورده است که تعدادی از نوجوانان مصری در 
قرار  تجاوز جنسی  اسکندریه در معرض  در  واقع  نوجوانان  زندان کودکان و 

گرفته اند.
نوجوان مصری  از 800  بیش  که  است  آن  بیانگر  موثق  گزارش های  همچنین 

همچنان در بازداشتگاه ها تحت شکنجه قرار دارند.

بیش از 100 هزار تن از فرانسوی ها طوماری را در قالب دادخواست علیه بستن 
ساحل »ریویرا« به خاطر استفاده شخصی پادشاه عربستان سعودی، امضا کردند.
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، در این درخواست آمده است: ما یادآور 
می شویم که این منطقه طبیعی همانند تمامی اموال عمومی دریایی جزو یکی از 
اموال عمومی الینفک است که باید در دسترس همگان، ساکنین، گردشگران، 
فرانسوی ها، خارجی ها یا رهگذران باشد. ما از دولت پاریس می خواهیم تا اصل 

اساسی برابری تمامی شهروندان را تضمین کند.
مقامات شهر والوری هفته گذشته گفتند، بخشی از ساحل »ریویرا« در نزدیکی 
ویالی سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی برای مدت زمانی که وی 
در اینجا اقامت دارد، از دسترس عموم خارج خواهد شد و گارد ساحلی نیز 
اعالم کرد، کشتی ها نیز حق حرکت در 984 فوتی ساحل »المیراندول« جایی 

که این ویال در آن واقع است را ندارند.
این ساحل در خط ساحلی »ریویرا« در شهر »والوری« واقع در ساحل مدیترانه 

بین »کن« و »آنتیب« قرار دارد.
مقامات به خبرنگاران گفتند، این اقدامات به خاطر دالیل امنیتی انجام می شود 

و با تمامی رهبران کشورها به همین گونه برخورد می شود.
گزارش شده که پادشاه عربستان روز شنبه با یک هیات همراه 100 نفری وارد 
مستقر  »کن«  هتل های  در  همراهان  این  از  تن   ۷00 که  شده  »نیس«  فرودگاه 
ویالیش  در  وی  همراه  به  پادشاه  نزدیک  اطرافیان  که  حالی  در  شد  خواهند 

خواهند ماند. انتظار می رود اقامت آن ها در فرانسه سه هفته به طول انجامد.
میشل شوویون، رییس »انجمن مدیران هتل های کن« گفت: سفر پادشاه عربستان 

خبر خوشی است چرا که او و همراهانش قدرت خرید باالیی دارند.

این در حالی است که محلی ها نسبت به بسته شدن این ساحل و ساخت یک 
گیت و راهروی متحرك خصوصی برای دسترسی مستقیم پادشاه به این ساحل 

خشمگین شده اند.
ژان نوئل فالکو، یکی از اعضای شورای شهر والوری و رئیس انجمن حفاظت 
قرار  اموال عمومی یک گیت  در  تنها  نه  آن ها  از محیط زیست محلی گفت: 
داده اند بلکه برای ایجاد راهروی متحرك که این ویال را به ساحل وصل می کند، 

سیمان را مستقیم بر روی ساحل ریخته اند.
رییس  اوالند،  فرانسوا  به  خطاب  نامه ای  در  والوری  شهردار  سانوکی،  میشل 
جمهوری فرانسه نوشت: ما دالیل امنیتی و منافع بزرگتر ملت را درك می کنیم. 

اما هیچ کس نمی تواند خودش را از قوانین این سرزمین مبرا بداند.

بازداشت 3۰ نفر از رهبران اخوان المسلمین در سراسر مصر

خوش گذرانی پادشاه عربستان خشم فرانسه یی ها را برانگیخت

سـفر کامـرون بـه جنـوب شـرق آسیـا
 برای »مقابله با تروریسم«

انعطاف امریکا 
در برابر کوریای شمالی

فرستاده ویژه امریکا به مذاکرات شش جانبه خلع سالح هسته ای کره 
شمالی روز دوشنبه  اظهار کرد،  توافق هسته ای اخیر با ایران نشان داد 
به  تصمیم  که  صورتی  در  متمایل  کشور  یک  با  می تواند  امریکا  که 
این  و  باشد  پذیر  انعطاف  بگیرد،  برنامه هسته ای خود  درباره  مذاکره 

شامل کره شمالی نیز می شود.
به  تمایلی  کرده،  اعالم  شمالی  کره  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
مذاکره به امریکا بر سر برنامه هسته ای خود ندارد. دولت کره شمالی 
سیاست  علیه  ضروری  بازدارنده  عامل  یک  را  خود  هسته ای  برنامه 

خصمانه امریکا خوانده است.
سیدنی سیلر، فرستاده ویژه امریکا به مذاکرات شش جانبه خلع سالح 
هسته ای کره شمالی گفت، امریکا در صورتی که کره شمالی متمایل به 
پایان دادن به انزوای دیپلماتیک خود باشد در را به روی مذاکرات با 

این کشور باز گذاشته است.
سیلر گفت: توافق هسته ای ایران نشان دهنده ارزش و امکاناتی است که 

مذاکرات می تواند همراه داشته باشد.
وی به خبرنگاران درشهر سئول،  پایتخت کره جنوبی گفت:  این توافق 
به مذاکره در صورت وجود یک کشور همتای  ما  نشان دهنده تمایل 
انعطاف  دهنده  نشان  همچنین  توافق  این  و  است  مذاکره  به  متمایل 
پذیری ما است؛ هنگامی که جمهوری دموکراتیک خلق کره نسبت به 

در پیش گرفتن یک مسیر متفاوت تصمیم بگیرد.
سیلر سفری را به منطقه آغاز کرده که شامل توقف در چین و ژاپن 
نیز می شود. این سفر در راستای سفرهای فرستاده های هسته ای امریکا 
با هدف تالش برای از سرگیری مذاکرات با کره شمالی که در سال 

2008 متوقف شد، انجام گرفته است.
کره شمالی پیش از این سه آزمایش هسته ای انجام داده که آخرین آنها 
مربوط به ماه فوریه 201۳ بود و اکنون خود را یک کشور مسلح به 

سالح هسته ای می داند.
کره شمالی هم چنین مورد تحریم های شدید امریکا،  اتحادیه اروپا و 
سازمان ملل به دلیل تالش برای تامین تجهیزات مربوط به برنامه های 

هسته ای و موشکهای بالستیک خود قرار گرفته است.
بر اساس گزارشهای جدید کره شمالی اخیرا اقدام به ارتقاء یک سکوی 
پرتاب موشک کرده و ممکن است در تدارك برای پرتاب یک موشک 
دوربرد در زمانی نزدیک به یکی از سالگردهای ملی در ماه اکتبر باشد.
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