
زودی  به  که  است  گفته  طالبان،  ارشد گروه  اعضای  از  یکی  نیازی،  عبدالمنان  مال 
از  پس  روز  یک  شد.  خواهد  انتخاب  محمدعمر  مال  جانشینی  برای  جدیدی  رهبر 
پیشین گروه طالبان، مال اخترمحمدمنصور، معاون  تایید مرگ مال محمدعمر، رهبر 
مال عمر، به عنوان جانشین او انتخاب گردید. در همان روز، منابع نزدیک به طالبان، 
به بی بی سی گفتند که انتصاب آقای منصور با مخالفت شماری از اعضای برجسته ی 
به بخش پشتوی بی بی سی گفته است که  نیازی  گروه طالبان مواجه شده است. مال 
انتخاب مال منصور، برخالف اصول داخلی این گروه بوده است. مال نیازی همچنین 

گفته است که در انتخاب مال منصور، تمام نمایندگان گروه طالبان ...

آماده  آن  برای  افغانستان  مردم  که  رفت  حدی  از  فراتر  امتیازات  این 

بودند. آن گونه که حکمت کرزی، معاون وزیر خارجه افغانستان گفته 

امنیتی  نیروهای  بر  که  دارند کسانی  باور  افغانستان  در  »مردم  است: 

حمالت را راه اندازی می کنند، بزرگان قومی را می کشند و مکتب ها را 

اعالم  یک جنگ  را  این  را  آن ها  و  دارند  ریشه  پاکستان  در  می سوزانند 

نیاز داشت،  از سوی پاکستان  امتیازات برابر  به  نشده می دانند«. غنی 

از جمله عملیات نظامی و استخباراتی برای کند ساختن حمالت بهاری 

برنامه ریزی شده ی طالبان و اعمال فشار بر این گروه...
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اطالعات روز: یک روز پس از تعیین مال اخرت محمد منصور 
به  منسوب  صوتِی  نوار  طالبان،  گروه  جدید  رهرب  عنوان  به 
هواداران اش  از  جمعی  میان  در  اخرت  مال  که  شده  منترش  او 
مخالفت خود را با گفت وگوهای صلح بیان کرده و می گوید  
تا  طالبان  و  است  "تبلیغات دشمنان"  که گفت وگوهای صلح 
استقرار یک نظام اسالمی، به جهاد در افغانستان ادامه خواهد 

داد.
یک سایت انرتنتی منسوب به طالبان نوار صوتی 33 دقیقه ای را 
که گفته شده در روز انتخاب  مال اخرت محمد منصور به عنوان 
رهرب جدید گروه طالبان ضبط شده، به نرش رسانده و به گفته ی 
این سایت مال اخرت در میان کسانی که برای بیعت با او گرد هم 

آمده اند صحبت می کند.
رهرب جدید طالبان در این نوار صوتی با تأکیدهای پی در پی بر 
اتحاد طالبان می گوید: »حرف های دشمنان که این روند صلح 
است، روند مذاکره است یا فالنی روند است، تبلیغات دشمنان 
بسیار زیاد است. آن ها این تبلیغات را با مرصف پول از طریق 
را  جهاد  سلسله  تا  می دهند  انجام  علام  از  شامری  و  رسانه ها 

تضعیف کنند و اتفاق را از بین بربند.«
و  منی کنیم  توجه  چیزها  این  به  »ما  افزوده:  منصور  اخرت  مال 
نه به مذاکرات صلح ونه این چیزها گوش می کنیم. این جهاد 
تا زمانی ادامه می یابد که در این رسزمین نظام اسالمی برقرار 

شود.«
به  منصور  اخرت  مال  تعیین  از  پس  روز  یک  صوتی  نوار  این 
گروه  است.  رسیده  نرش  به  طالبان  گروه  جدید  رهرب  عنوان 
طالبان پس از تایید خرب مرگ مال عمر، رهرب پیشین طالبان، به 
روز جمعه با نرش خربنامه ای اعالم کرد که شامری از اعضای 
این گروه مال اخرت منصور را به عنوان رهرب جدید خود انتخاب 

کرده و با او به عنوان امیراملؤمنین خود بیعت کرده اند.
اعضای  از  شامری  که  دادند  گزارش  رسانه ها  حال  همین  در 
رهرب  عنوان  به  اخرت  مال  انتخاب  مخالف  طالبان،  گروه  ارشد 

جدید این گروه هستند. 
مال عبداملنان نیازی، یکی از اعضای ارشد گروه طالبان گفته 
است انتخاب مال اخرت بر خالف اصول داخلی این گروه بوده 
است و به زودی رهرب جدیدی برای جانشینی مال محمد عمر 

انتخاب خواهد شد.
انتخاب  با  نیز در مخالفت  هم چنان یک عضو شورای کویته 
مال اخرت گفته است که او را )آی اس آی( پاکستان جانشین 

مال عمر انتخاب کرده و ما این فیصله را منی پذیریم.
از سویی هم، قرار بود دور دوم گفت گوهای رسمی و مستقیم 
صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در آخر ماه گذشته 
میالدی برگزار شود؛ اما این نشست ظاهراً بخاطر نرش خرب مرگ 

مال عمر برگزار نشد و به تأخیر افتاد.
نزدیک شدن  و  اول گفت وگوهای صلح  از دور  با خوشبینی 
در  دو طرف  که  می رفت  انتظار  این گفت وگوها  دوم  دور  به 
این دور روی آتش بس موقت بحث کنند. ایاالت متحده ی 
از  کرده  امیدواری  ابراز  گفت وگوها  نتیجه ی  از  نیز  آمریکا 
از  باید  آن ها  عمر  مال  مرگ  از  پس  که  بود  خواسته  طالبان 

فرصت پیش آمده استفاده کرده و به روند صلح بپیوندد.
با نرش این پیام صوتی منسوب به رهربی جدید این گروه  اما 
ظاهراً معلوم می شود که آن ها به صلح باور نداشته و به گفته ی 

آن ها به جهاد در افغانستان ادامه خواهند داد.

جدید  رهرب  تعیین  از  پس  روز:   اطالعات 
پایه  بلند  عضو  یک  اکنون  طالبان  گروه 
شورای کویته با نارضایتی از انتخاب مال اخرت 
منصور می گوید که او را سازمان استخبارات 
و  رهرب  حیث  به  آی(  اس  )آی  پاکستان 

جانشین مال عمر انتخاب کرده است.
پس از تایید خرب مرگ مال محمد عمر، رهرب 
خربنامه ای  نرش  با  گروه  این  طالبان،  پیشین 
بزرگان  و  مشایخ  از  شامری  که  کرد  اعالم 
عنوان  به  را  اخرت محمد  مال  اسالمی،  امارت 
عنوان  به  او  با  و  کرده  انتخاب  خود  رهرب 

امیراملؤمنین بیعت کرد اند.
شورای  عضو  یک  نیوز،  طلوع  از  نقل  به 
کویته گفته است: » مال اخرت محمد منصور را 
)آی اس آی( جانشین مال محمد عمر ساخته 

است و ما این فیصله را منی پذیریم.«
این عضور شورای کویته که نخواسته نامش 
اعضای   « است:  گفته  هم چنان  شود  فاش 
و  دارند  نشست  باره  این  در  کویته  شورای 
محمد  اخرت  مال  رهربشان  که  منی خواهند 

منصور باشد.«
سوی  از  که  تازه ی  رهرب  که  است  افزوده  او 
اکرث  پذیرش  قابل  شده  گامشته  پاکستان 
عمر  محمد  مال  او  گفته ی  به  نیستند.  طالبان 
از  را  دیگری  کسی  این  از  پیش  مجاهد، 
شورای کویته جانشین احتاملی اش گفته بود.

که  دادند  گزارش  رسانه ها  هم  سویی  از 
مال  انتخاب  با  طالبان  اعضای  از  شامری 
مخالفت  گروه  این  رهرب  عنوان  به  منصور 

کرده اند.

نیازی،  عبداملنان  بی سی، مال  بی  از  نقل  به 
یکی از اعضای ارشد گروه طالبان گفته است 
که به زودی رهرب جدیدی برای جانشینی مال 

محمد عمر انتخاب خواهد شد.
مخالف  گروه  سخن گوی  که  نیازی،  مال 
گروه  رهرب  عنوان  به  منصور  مال  انتخاب 
طالبان است می گوید که انتخاب مال منصور 

برخالف اصول داخلی این گروه بوده است.
هم چناب مال نیازی گفته است که در انتخاب 
طالبان  گروه  منایندگان  همه  منصور  مال 
از مال منصور  افزوده که  او  حضور نداشتند. 
هم دعوت خواهد شد تا در نشست انتخاب 

رهرب جدید رشکت کند.
ذاکر،  قیوم  مال  که  بود  شده  گزارش  قبالً 
مال  طالبان،  نظامی  عملیات  فرمانده 

حبیب الله، عضو شورای کویته و طیب آغا، 
جمله ی  از  عمر  محمد  مال  دست یاران  از 

مخالفان رهربی مال منصور هستند.
اشخاصی  می گوید،  هم چنان  نیازی  مال 
عبدالجلیل  محمد  آخوند،  رزاق  محمد  مثل 
آخوند، محمد ظریف آخوند، محمد رسول 
باز محمد آخوند، مولوی مسلم  آخوند، مال 

حقانی از دیگر مخالفان مال منصور هستند.
عمر  مال  مرگ  خرب  از  پس  حال  همین  در 
او  جانشین  عنوان  به  منصور  مال  تعیین  و 
گزارش های از چند دسته گی گروه طالبان به 
خرب  مجاهد  الله  ذبیح  اما  است؛  رسیده  نرش 
چند دسته گی طالبان را رد کرده و گفته است 
اند که رسانه های  این گزارش ها شایعاتی  که 

غربی به آن دامن می زنند.

اطالعات روز: پس از نرش خرب مرگ جالل الدین حقانی، رهرب 
شبکه ی تروریستی حقانی، حاال گروه طالبان خرب مرگ او را رد 

کرده و می گوید که جالل الدین حقانی زنده است.
رسانه ها از قول منابع موثق خرب مرگ جالل الدین حقانی را دو 
به  از خرب مرگ مال محمد عمر، رهرب گروه طالبان،  روز پس 

نرش رساند.
اما ذبیح الله مجاهد، سخن گوی گروه طالبان با نرش خربنامه ای 
با رد این موضوع گفته است که حقانی قبالً بیامر بود ولی حاال 

وضعش بهرت شده است.
پیشرت روزنامه پاکستانی دان نیز به نقل از "منابع موثق" نزدیک 
به گروه طالبان از مرگ حقانی خرب داده و نوشته بود که او در 

والیت خوست در رشق افغانستان به خاک سپرده شده است.
تاکنون در مورد مرگ حقانی سخنانی ضد و نقیضی گفته شده 
است. روز جمعه، ۹ اسد، خربگزاری رویرتز به نقل از دو تن 
از اعضای خانواده ی حقانی نوشت که او هنوز زنده است. در 
عین حال یکی دیگر از اعضای خانواده جالل الدین حقانی در 

صحبت با رویرتز مرگ او را تایید کرد و گفت که او حدود یک 
سال و نیم پیش در اثر خونریزی مغزی مرده است.

حقانی  جالل الدین  آن  رهرب  و  بنیان گذار  که  حقانی  شبکه ی 
افغانستان است که  از سه گروه مسلح شورشی در  است یکی 
علیه دولت این کشور و نیروهای خارجی حارض در افغانستان 

می جنگند. 
حقانی رابطه ی نزدیکی با رهربان ارشد گروه طالبان داشته و در 
دوران حاکمیت این گروه بر افغانستان به عنوان وزیر رسحدات 

و قبایل کار کرده بود.
در همین حال رسانه ها گزارش دادند که بعد از انتخاب مال اخرت 
محمد منصور به عنوان رهرب جدید گروه طالبان، رساج الدین 
حقانی، پرس جال ل الدین حقانی به عنوان معاون او برگزیده شده 

است.
را در  بزرگ ترین عملیات  اخیر،  شبکه ی حقانی در سال های 

افغانستان علیه ناتو و آمریکا سازماندهی کرده است.
حمله به هتل اینرتکنتیننتال کابل، در ماه جنوری ۲۰۱۱، حمله به 

سفارت آمریکا در کابل در ماه سپتامرب ۲۰۱۱ و اخیراً حمله به 
والیت خوست، که در آن دست کم سی و سه نفر کشته شدند، 
به عهده  را  اقداماتی است که گروه حقانی مسئولیت آن ها  از 
گرفته و مقام های ناتو و افغان نیز گفته اند که این حمالت کار 
گروه حقانی بوده است. آمریکا در سال ۲۰۱۲ شبکه حقانی را 

غیر قانونی و یک گروه تروریستی اعالم کرد.
جالل الدین حقانی حدود شصت سال پیش در والیت پکتیا در 
جنوب افغانستان به دنیا آمد. او در زمان حکومت داوود خان، 
نخستین رییس جمهوری افغانستان )اوایل دهه ۵۰ خورشیدی( 
به پاکستان رفت و در آن جا به حزب اسالمی به رهربی مولوی 
نیروهای شوروی سابق و دولت مورد  یونس خالص، که علیه 

حامیت آن ها می جنگید، پیوست.
یا کشته شدن  به درگذشت و  مبنی  بارها اخباری  این  از  پیش 
جالل الدین حقانی منترش شده بود. گفته می شود که از چند سال 
پیش به این طرف رهربی شبکه حقانی، عمالً در دست رساج 

الدین حقانی، فرزند جالل الدین حقانی است.

وزیر  علومی،  نورالحق  روز:  اطالعات 
امنیتی  نیروهای  به  خطاب  کشور  داخله 
کشور می گوید که تروریستان دشمنان قسم 
رحم  و  می باشند  افغانستان  مردم  خورده ی 

کردن باالی آن ها قابل قبول نیست. 
در  اسد،   ۱۰ شنبه،  دیروز،  که  علومی  آقای 
به  خطاب  می کرد  صحبت  کابل  در  نشستی 
به  آنان هرگز  که  تأکید کرد  امنیتی  نیروهای 
گروه های تروریستی و از جمله طالبان رحم 

نخواهند کرد.
تروریستان در سال جاری  افزود که  علومی 
و  وحشت  میدان  به  دادن  وسعت  دنبال  به 

دهشت شان در افغانستان بودند.
مردم  دشمنان  که  مطلب  این  اظهار  با  او 

مقررات  و  قانون  هیچ  پیرو  افغانستان 
که  گفت  نیستند  افغانی  و  انسانی  اسالمی، 
امنیتی  مسئولیت های  انتقال  با  تروریستان 
افغان  امنیتی  نیرهای  به  خارجی  نیروهای  از 
در  را  امنیتی  نهادهای  تضعیف  خام"  "فکر 

رس داشتند.
که  گفت  داخله  وزیر  حال  همین  در 
برنامه های  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
ناکامی  با  را  جاری  سال  در  مسلح  مخالفان 
هزینه های  مقابله  این  اما  اند؛  ساخته  مواجه 

نیز در پی داشته است.
نتایج دست آوردهای   « افزود:  آقای علومی 
که  قربانیانی  مقابل  در  که  است  این  ما 
زیادتر  چند  ده  تعداد  کردیم،  قبول  خود 

خون  و  خاک  به  تروریست ها   – نیروها  این 
کشانده شده اند.«

به گفته ی او، اکنون گروه طالبان به دنبال آن 
اعامل  اصلی  پایگاه  به  را  افغانستان  که  اند 
این  آن ها  اما  کنند؛  تبدیل  شان  تروریستی 

آرمان شوم شان را به گور خواهند برد.
در  چه  »یقیناً  گفت:  مورد  این  در  علومی 
در  چه  شامل؛  در  چه  افغانستان  جنوب 
افغانستان، در هرجایی  غرب و چه در رشق 
به  کردند؛  رسباال  تروریست ها-  این ها-  که 
خوبی به جای شان نشانده و رسکوب شدند. 
کسانی که می خواستند اوالد این وطن را به 
دچار  رسنوشتی  به  بکشانند  خون  و  خاک 
شدند که می خواستند بر رس اوالد این وطن 

نیروهای  از سوی  بیاورند. هیچ گونه رحمی 
امنیتی و دفاعی قابل قبول نیست که ما باالی 

این ها ترحم کنیم.«
شورشیان  حمالت  که  حالی ست  در  این 
طالب و دیگر گروه های تروریستی از آغاز 
به ویژه  نقاط مختلف کشور  سال جاری در 
در والیت های شاملی بیشرت از پیش افزایش 
امنیتی  نیروهای  حال  همین  در  است.  یافته 
از آغاز سال جاری عملیات پاک سازی  نیز 
والیت های  در  را  شورشیان   وجود  از 

مختلف کشور به راه انداخته اند. 
در  طالبان  سنگین  تلفات  از  روزه  همه 
جریان این عملیات در خربنامه های از سوی 

وزارت های داخله و دفاع به نرش می رسد.

2
رهبر جدید طالبان: 

صلح نمی خواهیم، تا آخر می جنگیم

شورای کویته:
 آی اس آی مال اختر محمد منصور را به عنوان رهبر طالبان

 تعیین کرده است

طالبان: جالل الدین حقانی زنده است

وزیر داخله: 
هیچ گونه رحمی باالی گروه های تروریستی قابل قبول نیست

مرگ مال عمر؛ اختالف بر سر ُکرسی امیری
 و پیامدهای سیاسی

مال عبدالمنان نیازی، یکی از اعضای ارشد گروه طالبان، گفته است که به زودی 
رهبر جدیدی برای جانشینی مال محمدعمر انتخاب خواهد شد. یک روز پس 
از تایید مرگ مال محمدعمر، رهبر پیشین گروه طالبان، مال اخترمحمدمنصور، 
معاون مال عمر، به عنوان جانشین او انتخاب گردید. در همان روز، منابع نزدیک 
به طالبان، به بی بی سی گفتند که انتصاب آقای منصور با مخالفت شماری از 
اعضای برجسته ی گروه طالبان مواجه شده است. مال نیازی به بخش پشتوی 
بی بی بی گفته است که انتخاب مال منصور، برخالف اصول داخلی این گروه بوده 
است. مال نیازی هم چنین گفته است که در انتخاب مال منصور، تمام نمایندگان 
گروه طالبان حضور نداشته اند. او اضافه کرد که از مال منصور نیز در نشست 
انتخاب رهبر جدید دعوت خواهد شد. قبال گزارش شده بود که مال قیوم ذاکر، 
فرمانده ی عملیات نظامی طالبان، مال حبیب اهلل عضو شورای کویته، و طیب 
آغا از دست یاران مال محمدعمر، از جمله مخالفان رهبری مال منصور هستند. 
مال نیازی می گوید اشخاصی مانند محمدرزاق آخوند، محمدعبدالجلیل آخوند، 
محمدظریف آخوند، محمدرسول آخوند، مال بازمحمد آخوند و مولوی مسلم 
حقانی نیز از دیگر مخالفان رهبری مال منصور هستند. با این وجود، ذبیح اهلل 
مجاهد،  با رد این گزارش ها، تأکید می کند که در میان اعضای برجسته ی این 
گروه، هیچ اختالفی بر سر جانشینی مال عمر وجود ندارد. اکنون اما پرسش 
اساسی همین است که آیا در حقیقت جدالی میان اعضای برجسته ی این گروه 
بر سر این مسئله وجود ندارد؟ و در صورت بروز چنین اختالفی، پیامد های آن 

چه خواهد بود؟
1. گروه طالبان، به عنوان یک تشکیل و سازمان سیاسی و نظامی، مانند هر 
طالبان،  تشکیل  ایده ی  مبارزه می کنند.  قدرت  برای  دیگر،  سازمانی  و  گروه 
توسط پاکستان، با حمایت آمریکا و شماری از کشورهای دیگر، برای مبارزه 
دولت  تا  ایجاد شدند  زمان، شکل گرفت. طالبان  آن  در  قدرت موجود  علیه 
نجیب را واژگون کرده و بر بقایای نظام کمونیستی در افغانستان، مهر پایان 
بزنند. چنین شد؛ طالبان نجیب را به دار آویختند؛ گروه های قومی اسالم گرا، 
از بسیاری نقاط، به بیرون از خاک افغانستان یا در گوشه ای دور در آن جغرافیا 
رانده شدند. پس از آن، طالبان با قدرتی که به دست آورده بودند، در افغانستان، 
امارت اسالمی برپا کردند و برای قدرت مندترشدن جنگیدند. براین اساس، هدف 
کالن طالبان به عنوان گروهی سیاسی، نظامی و نیز عقیدتی، به دست آوردن و 
استفاده از قدرت بود. مبارزه برای دست یابی به قدرت و استفاده از آن، هم واره با 
درگیری و اختالف هم راه است و این درگیری ها همیشه یکسان و برعلیه هدفی 
مشخص نیستند. طالبان، چه در زمان امارت اسالمی و چه در دوره ی پس از 
آن، اختالف هایی در میان خود داشتند که تااکنون ادامه دارد. موضع چندگانه ی 
طالبان پس از فروپاشی امارت اسالمی، نشانه ی آشکار این اختالفات است. 
شماری از مقامات دوره ی امارت اسالمی، در طی 13 سال گذشته در کابل بودند 
و با گروه طالبان تحت فرماندهی مال عمر اختالف داشتند. در سال های اخیر، 
این اختالفات بر سر جنگ یا صلح، بیشتر شد و چهره های بانفوذی راه خود را از 

مال عمر جدا کردند. سید طیب و چند چهره ی دیگر، از این جمله بودند. 
قابل  و  بودند  اختالفاتی  دچار  نیز  عمر  مال  مرگ  از  پیش  طالبان  بنابراین، 
پیش بینی است که پس از مرگ او این اختالفات بیشتر خواهند شد. جنگ 
و اختالف بر سر قدرت، در میان تمام گروه ها و اجتماعات وجود دارد و بدیهی 
است؛ اختالف میان رهبران و فرماندهان گروه طالبان نیز امری طبیعی است. 
افراد این گروه، برای نفس »قدرت«، با یکدیگر درگیر خواهند شد و اختالفات 
تشدید می شوند. مرگ مال عمر به این اختالف ها دامن زده است و پس از این، 
بنابراین تصمیم  نیستند و  از مرکزیت واحدی چون گذشته برخوردار  طالبان 
واحدی نیز نخواهند داشت. رهبران این گروه، برای امیری و رهبری با هم رقابت 

خواهند کرد و این رقابت ها به خصومت های انکارناپذیری تبدیل خواهد شد.
این  است.  انکارناپذیر  و  پیش آمدنی  طالبان،  گروه  رهبران  میان  اختالف   .2
اختالفات در هر سطحی که باشند، نتایج مثبت و سود آن به دولت افغانستان 
این  باعث تقسیم شدن  اختالف میان طالبان، در سطح کالن،  خواهد رسید. 
گروه به دو گروه عمده ی کوچک تر خواهد شد: طالبانی که صلح می خواهند 
و طالبانی که به دوام جنگ می اندیشند و بر همین مبنا عمل می کنند. چنین 
دسته بندی ای، درنهایت به درگیری داخلی در این گروه و تضعیف آن ها خواهد 
انجامید. تضعیف طالبان، براثر درگیری یا اختالف نظر درمورد جنگ یا صلح، کار 
حکومت افغانستان برای پیکار و رویارویی با این گروه را آسان تر خواهد کرد. 
حکومت افغانستان، پس  از  این، با طالبانی که با مرکزیت واحدی به هم پیوند 
خورده اند، روبرو نخواهد بود. اختالف بر سر قدرت و ُکرسی امیری، منشأ تعلقات 
و سیاست ورزی طالبان را تغییر خواهد داد و حتا مداخله ی پاکستان نیز قادر به 
جلوگیری از این پراکندگی نخواهد بود. این اختالف، طالبان را در هر دو جبهه 
و با هر نگاهی، تضعیف خواهدکرد و این فرصت و امکان را در اختیار دولت 
افغانستان قرار می دهد که خطوط گسل و اختالف را هرچه برجسته تر و بیش تر 
کند. با این حال، نقش پاکستان نیز در مدیریت طالبان مهم و تأثیرگذار است. 
نگرانی اصلی پس از مرگ مال عمر این است که طالبان با پاکستان چه خواهد 
کرد؟ آیا پاکستان، مدیریت و کنترل قدرت مندی بر طالبان و انشعابات و رهبران 
آن خواهد داشت؟ مداخله ی پاکستان در امور رهبری و سیاست گذاری طالبان 
تعیین کننده و مهم است. آیا کنترل پاکستان بر طالبان در جغرافیای پاکستان، 
می تواند از میزان این اختالف بکاهد؟ هرچند روشن است که نمی تواند آن را 
خاموش یا برطرف کند. پاکستانی ها با درنظرداشت کنترل مکانی بر پناه گاه ها 
و خانه های رهبران طالبان، می توانند به هماهنگی و وحدت این گروه کمک 
کنند. اما دولت افغانستان نیز باتوجه به درگیری چندین ساله و ارتباطات چندالیه 
با پایگاه های سنتی طالبان و شماری از افراد تأثیرگذار این گروه، می تواند بر 

دسته بندی و اختالفات در این گروه، مؤثر باشد. 
پیامد اختالفات میان رهبران طالبان، با نقش هایی که دولت پاکستان و افغانستان 
پس از مرگ مال عمر بازی خواهند کرد، روشن تر خواهد شد. اختالف بر سر 
فرماندهی و جنگ و مدیریت نیروهای نظامی، حتمی است و دولت افغانستان از 
آن سود خواهد برد؛ از سوی دیگر اما، این اختالفات می توانند بار دیگر بستری 

برای بازی دوگانه ی پاکستان در افغانستان فراهم کنند.
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این امتیازات فراتر از حدی رفت که مردم افغانستان برای آن 

آماده بودند. آن گونه که حکمت کرزی، معاون وزیر خارجه 

افغانستان گفته است: »مردم در افغانستان باور دارند کسانی 

که بر نیروهای امنیتی حمالت را راه اندازی می کنند، بزرگان 

قومی را می کشند و مکتب ها را می سوزانند در پاکستان ریشه 

می دانند«.  نشده  اعالم  جنگ  یک  را  این  را  آن ها  و  دارند 

غنی به امتیازات برابر از سوی پاکستان نیاز داشت، از جمله 

حمالت  ساختن  کند  برای  استخباراتی  و  نظامی  عملیات 

بهاری برنامه ریزی شده ی طالبان و اعمال فشار بر این گروه 

برای مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان.

بر  مبنی  پاکستان  به درخواست  پاسخ  از  اما رهبری طالبان 

ابا ورزیدند و آن  با حکومت افغانستان  گفت وگوی مستقیم 

را به تاخیر انداختند. موضع این گروه پیوسته این بوده است 

راستای  در  اقدامات  شدن  گرفته  روی  از  پس  صرف  که 

اعتمادسازی با ایاالت متحده، از جمله افتتاح رسمی دفتر 

سیاسی و حذف نام طالبان از فهرست هایی مانند »پاداش 

حکومت  شمول  به  دیگر،  افغان های  با  عدالت«،  برای 

جای  به  طالبان،  شد.  خواهند  گفت وگو  وارد  افغانستان، 

با پاکستان، در 24 ماه اپریل سال جاری، بدون  هم نوایی 

هیچ مخالفت آشکاری از سوی پاکستان، بزرگ ترین حمله 

رییس جمهور سابق  اعالن کردند. حامد کرزی،  را  بهاری 

همکاری  برای  غنی  توسط  که  نامه ای  تفاهم  افغانستان، 

بی  »خیانت  را  بود  شده  پیشنهاد  پاکستان  با  استخباراتی 

رحمانه به مردم افغانستان« خواند. نواز شریف، نخست وزیر 

پاکستان و راحیل شریف، رییس ستاد ارتش این کشور در 

12 ماه می  با عجله به کابل آمدند تا روند خراب شدن سریع 

روابط را متوقف سازند.

سازمان استخبارات پاکستان )آی.اس.آی( با عجله کاری را 

کرد که عمر داوودزی، سفیر افغانستان در پاکستان، در سال 

2013 پیشنهاد کرده بود: سه تن از رهبران پیشین طالبان را 

که در کنترولش داشت به ارومچی چین، مرکز سین کیانگ، 

پرواز داد. این سه تن – مال عبدالجلیل، مال محمد حسن 

رحمانی و مال عبدالرزاق، قبال به ترتیب به عنوان معاون وزیر 

امور خارجه، والی قندهار و وزیر داخله کار کرده بودند؛ اما 

هیچ ارتباطی با کمیسیون سیاسی طالبان نداشتند و در حال 

حاضر هیچ نفوذی در سلسله مراتب قدرت در گروه طالبان 

نداشتند. در نزدهم و بیستم ماه می، در حالی که ناظرانی 

چین  ملی  امنیت  وزارت  و  پاکستان  استخبارات  سازمان  از 

حاضر بودند، آن ها با هیئتی از کابل مالقات کردند. طالبان 

به سرعت این مالقات را رد کردند و با نشر یک بیانیه رسمی 

امارت  هیئت  »یک  که  را  »شایعاتی«  شان،  وب سایت  در 

اسالمی با نمایندگان شورای جعلی صلح حکومت کابل در 

ارومچی چین مالقات کرده اند« را رد کردند.

باوجودی که آی.اس.آی، فشار فزاینده ای بر رهبری طالبان 

در پاکستان تحمیل کرد تا با ]نمایندگان[ حکومت افغانستان 

پاکستان  در  که  طالبان  رسمی  سخن گوی  کند،  مالقات 

دفتر  که  کرد  ادعا  دوباره  جون  ماه   24 در  است،  مستقر 

سیاسی دوحه »مسئول پیش برد تمام فعالیت سیاسی داخلی 

و خارجی مرتبط با امارت اسالمی است«. اما مال اختر محمد 

منصور، معاون رهبر طالبان، سرانجام وزن فشار پاکستان را 

احساس کرد و به رهبران ارشد طالبان اجازه داد تا در 7 ماه 

جوالی با یک هیئت رسمی افغانستان در موری دیدار کنند. 

ارشد  دین محمد، عضو  را حاجی  افغانستان  رهبری هیئت 

شورای عالی صلح برعهده داشت. طالبانی که در این دیدار 

حاضر بودند، مال عباس آخوند رییس این هیئت، عبدالطیف 

منصور و ابراهیم حقانی بودند. عباس و لطیف منصور به تعلق 

شان به کمیته ارتباط طالبان با آی.اس.آی مشهور بودند، 

در حالی که حقانی از شاخه ای از طالبان نمایندگی می کرد 

که آدمیرال مایکل مولن، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، 

در اظهاراتی در کانگرس آمریکا در 22 ماه سپتامبر 2011، 

آن را »بازوی واقعی سازمان استخبارات پاکستان« خوانده 

بود. هیچ عضوی از دفتر سیاسی طالبان در این دیدار شرکت 

نداشتند. ریاست این دیدار را یک دیپلمات پاکستانی برعهده 

داشت، در حالی که ناظرانی از مقام های ارشد آی.اس.آی 

آن  در  نیز  و چین  متحده  ایاالت  از  میانی  ناظران سطح  و 

شرکت داشتند.

نظر به گفته مقام های حکومت های افغانستان و پاکستان، 

دو طرف روی ضرورت اقدامات در راستای اعتمادسازی به 

رمضان  ماه  از  برای پس  را  دیگری  دیدار  و  رسیدند  توافق 

برنامه ریزی کردند. چین، ایاالت متحده و سازمان ملل متحد 

این نشست را دست یابی به موفقیت توصیف کردند و آن را 

نخستین نشست مستقیم هیئت های »باصالحیت« حکومت 

افغانستان و طالبان خواندند. سخن گوی طالبان در این مورد 

این نشست،  از  نکرد. در عوض، یک روز پس  اظهار نظر 

طالبان اعالم کردند که کمیسیون سیاسی طالبان »صالحیت 

کامل« گفت وگوها را دارد. سپس کمیسیون سیاسی طالبان 

در تویتر نوشت که صرف این کمیسیون صالحیت گفت وگوها 

را دارد و با نمایندگان »حکومت کابل« مالقات نکرده است. 

با  مصاحبه ای  در  کمیسیون،  این  سخن گوی  وردگ،  نعیم 

وب سایت طرفدار طالبان و پشتوزبان نن آسیا )آسیای امروز( 

این گفت وگوها شرکت  در  نمایندگان طالبانی که  گفت که 

ماه   9 در  بودند.  پاکستان  »گروگان های«  مانند  داشتند، 

جوالی، مقاله ای در وب سایت طالبان نشر شد و صرف چهار 

ساعت بعد برداشته شد. در این مقاله آمده بود که »وقتی گرد 

و خاک فرو بنشیند«، »واضح خواهد شد که گفت وگوها میان 

آباد،  مقام های طالبان و مقام های حکومت غنی در اسالم 

چیزی بیش از این نبوده است که پاکستان افراد محدودی را 

از امارت اسالمی پیش کشیده است تا با صالحیت شخصی 

خودشان گفت وگو کنند«. دفتر سیاسی نیز خواهان گفت وگو 

بود؛ اما با شرایط طالبان و بدون دخالت پاکستان.

برای اولین بار، طالبان که برای پایان دادن به درگیری های 

جناحی تاسیس شده بود، از منابع متعدد سخن می گفت که 

پاکستان  توسط  از همیشه  بیشتر  باوضاحت  آن ها  از  برخی 

پنهان  عمر  مال  صرف  که  آن جایی  از  می شد.  دست کاری 

پرسش  کند،  تعیین  را  طالبان  واقعی  صدای  می توانست 

اقتدار او مبرم شد. برخی از رهبران طالبان، به ویژه ذاکر، 

رقیب اختر محمد منصور، که وی او را در ماه اپریل 2014 از 

ریاست ارتش عزل کرد، سال ها به ادعای منصور به رهبری 

به نام مالعمر اعتراض کرده بود. در اول ماه جوالی، جنبش 

اسالمی ازبکستان که مدت ها مال عمر را به عنوان امیرش 

به رسمیت شناخته بود، در یک بیانیه ادعا کرد که مال عمر 

مرده است و وفاداری اش را به دولت اسالمی اعالن کرد. 

در بیست و سوم ماه جوالی فدای محاذ، یک گروه انشعابی 

طالبان در فیس بوک نوشت که مال عمر توسط اختر محمد 

طالبان،  مالی  امور  مسئول  اسحاق زی،  آقا  گل  و  منصور 

در سال 2013 کشته شده است. چندین محقق و خبرنگار 

کویته  شورای  اعضای  »اکثریت  دادند،  گزارش  افغانستان 

درخواست کرده اند که منصور باید نمایندگان آن ها را ببرد تا 

بودن  زنده  در مورد  تردید  و  کنند« و شک  دیدار  با مالعمر 

و بر سراقتدار بودن او را فرو بنشانند و در 29 ماه جوالی، 

گزارش های متعدد از افغانستان و پاکستان ادعا کردند که 

او در سال 2013 در شفاخانه ای در کراچی پاکستان مرده 

است. قرار گزارش ها شورای کویته برای انتخاب جانشین او 

نشست کرده است؛ اما پرسش این جاست که آیا جانشین او، 

به خصوص جانشینی که در پاکستان در حالی انتخاب شود 

به  این گروه تحت فشار آی.اس.آی قرار دارد،  که رهبری 

عنوان ]جانشین[ مشروع پذیرفته خواهد شد یا خیر. 

و  افغانستان  که  می رسد  نظر  به  مجادالت،  این  باوجود 

پاکستان در مورد محل برگزاری نشست بعدی اختالف داشته 

افغانستان  صلح  عالی  شورای  سخن گویان  از  یکی  باشند. 

اعالن کرد که دور بعدی گفت وگوها در 30 یا 31 جوالی، 

احتماال در چین، برگزار خواهد شد؛ اما سرانجام پاکستان، 

روز جمعه 31 جوالی، اعالم کرد که این نشست در پاکستان 

خواهد بود. برگزاری گفت وگوها در خارج از پاکستان احتمال 

شرکت اعضای کمیسیون سیاسی و در نتیجه اعتبار هیئت 

طالبان را بیشتر می سازد. ممکن است این وضع برای برآورده 

در خشونت  از کاهش  نوعی  مانند  غنی  اصلی  شدن هدف 

مدت  برای  اگر  حتا  بس،  آتش  باشد.  نیاز  بس،  آتش  یا 

مردم  به  که  می دهد  را  توانایی  این  غنی  به  باشد،  محدود 

خسته از جنگ اما دیرباور افغانستان نشان بدهد که از این 

بهبودی  هیچ  هیئت  این  اعتبار  برد.  خواهند  بهره  امتیازات 

در اوضاع نخواهد آورد، اگر آن گونه که بسیاری از افغان ها 

فکر می کنند، آی.اس.آی، نه رهبری طالبان، عملیات های 

نظامی طالبان را کنترول می کند.

که  رهبرانی  به  تا  می دهد  اجازه  پاکستان  به  مالعمر  مرگ 

رهبری[  ]در  بیشتری  مسئولیت  دارد،  خود  کنترول  تحت 

طالبان بدهد. این امر شاید سبب انشعاب در گروه طالبان 

در  و  سازند  متوقف  را  جنگ  شاید  طالبان  از  برخی  شود. 

گروه های  به  دیگران  که  حالی  در  شوند،  شامل  حکومت 

افراطی تری چون دولت اسالمی بپیوندند و علیه حکومت های 

افغانستان و پاکستان بجنگند. اگر دو حکومت نتواند رضایت 

اکثریت طالبان به مشارکت در روند صلح را به دست بیاورند، 

از زور استفاده  تا  آباد درخواست خواهد کرد  از اسالم  کابل 

کند و هر بخشی از ماشین نظامی طالبان را که در کنترول 

مستقیم خود ندارد، تعطیل کند. اما ارتش پاکستان که هم 

اکنون هم تجهیزات و منابع مقابله با هند، جنگ علیه طالبان 

پاکستان، ملیت گرایان بلوچ و گروه های مسلح در کراچی 

را ندارد؛ تمایلی به پذیرفتن ]جنگ[ علیه یک گروه افغانی 

جنگ آزموده را نخواهد داشت؛ گروهی که پاکستان امیدوار 

است از برخی از اعضای آن در آینده به عنوان عوامل نفوذ 

استفاده خواهد کرد.

تصمیم  توجه  موقتی،  صورت  به  اقل  حد  مسایل،  این 

خواهد  جلب  خود  به  افغانستان  در  را  باال  سطح  گیرندگان 

کرد؛ جایی که آن ها تشخیص داده اند که اکنون به همکاری 

واشنگتن  که  می رسد  نظر  به  دارند.  ضرورت  چین  نزدیک 

تاکنون در 2009 گیرمانده است و کامال غرق ]مسایل[ تعداد 

نیروها و جدول زمانی است. مقام های سطح میانی آمریکا 

از این گفت وگوها حمایت کرده و به آن کمک کرده است؛ 

اما به نظر می رسد که بلندپایه ترین مقام های حکومت هنوز 

حل و فصل مسایل افغانستان را در یک استراتیژی خروج از 

منطقه می بینند. 

باوجود این مجادالت، به نظر می رسد که 
افغانستان و پاکستان در مورد محل 
برگزاری نشست بعدی اختالف داشته 
باشند. یکی از سخن گویان شورای عالی 
صلح افغانستان اعالن کرد که دور بعدی 
گفت وگوها در 30 یا 31 جوالی، احتماال 
در چین، برگزار خواهد شد؛ اما سرانجام 
پاکستان، روز جمعه 31 جوالی، اعالم کرد 
که این نشست در پاکستان خواهد بود. 
برگزاری گفت وگوها در خارج از پاکستان 
احتمال شرکت اعضای کمیسیون سیاسی 
و در نتیجه اعتبار هیئت طالبان را بیشتر 
می سازد. ممکن است این وضع برای 
برآورده شدن هدف اصلی غنی مانند 
نوعی از کاهش در خشونت یا آتش 
بس، نیاز باشد. آتش بس، حتا اگر برای 
مدت محدود باشد، به غنی این توانایی 
را می دهد که به مردم خسته از جنگ اما 
دیرباور افغانستان نشان بدهد که از این 
امتیازات بهره خواهند برد. اعتبار این 
هیئت هیچ بهبودی در اوضاع نخواهد آورد، 
اگر آن گونه که بسیاری از افغان ها فکر 
می کنند، آی.اس.آی، نه رهبری طالبان، 
عملیات های نظامی طالبان را کنترول 
می کند.
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عالی  شورای  اما  بود،  مرده  پیش  سال  دو  عمر  مال  آن که  با 

صلح هم چنان از نام صلح، نان می خورد. این شورا که همواره 

دست  برای  انسانی  ذات  بدترین  کردن  متقاعد  صدد  در 

متقاعد  ما  مثل  درست  است،  مردم  قتل  و  از کشت  برداشنت 

بود که مال عمر زنده است و آرزو داشت که روزی او را پای 

میز مذاکره ببیند. پای میز مذاکره ببیند و به چشم کورش نگاه 

کرده بگوید: او مولوی صحاب! آلی ُچرا ایقه به کشنت عالقه 

داری؟ بیا صلح کو، بریت موتر، خانه، زن، همسایه، محافظ، 

ده  زندگیته.  بهشت می کنیم کل  بهشت  میتیم!  نان  و  معاش 

خواستی،  کابل  ده  خواستی،  پکتیا  لوی  ده  خواستی،  قندار 

ده هرجای که تو خوش استی، همونجه بریت زندگی میتیم. 

شد.  گرفته  صلح  خالی  شورای  دست  از  فرصت  این  اما 

خاک  شورا  این  نان  کاسه ی  در  و  کردند  لطف  پاکستانی ها 

به  و  آمد  دوسال  بعد  که  آباد  پاکستانی ها  خانه  باز  ریختند. 

همه گفت که مال عمر مرده، پشت نخود سیاه نگردید. گرچه 

با  آشکار  مخالفت  را  پاکستان  کار  این  صلح  خالی  شورای 

بیل  و  گذشته  جوی  از  آب  حاال  اما  می خواند،  صلح  پروژه ی 

گرفنت، سودی ندارد. 

حاال بیایید و درد طالبان را حس کنید، آن ها هم خرب نداشته 

که مالی عزیز و آدم خوار شان عمر خود را به آن ها بخشیده. 

فوراً  نیست،  ما  میان  در  دیگر  عمر  مال  فهمید  که  طالبان 

چسبیدند به چیزهای مال اخرت محمد منصور! با او بیعت کردند 

داری،  اضافی  از مالعمر  فقط یک چشم  که  خوردند  قسم  و 

واری  عمر  مال  فیکس  مانده،  قلم  قید  از  که  اعضایت  باقی 

مال  ریشش  و  از رس  که  دید  منصور،  محمد  اخرت  مال  است. 

عمر می بارد، یخن انداخت و دهن بگشود و گفت: 

نکنم صلح به هیچ قیمتی با مردم خویش

بکشم، راه بگیرم همه روز بیشرت ز پیش

این نه رنگی ست که درآیم در آن جلوه کنم

این مرا عشق است و آیین است و کیش!

مال  کرده:  ترجمه  چنین  را  شعر  این  افغانستان  مرتجم  لوی 

اخرت محمد منصور گفته که بچه خر باشم اگر صلح کنم. اگر 

مرصوف  حتامً  که  بدانید  نکشته ام،  آدم  من  که  دیدید  روزی 

ختم قرآن بوده ام یا خانه کدام طالب از اندیواال بچه شده و 

الحاج مال محمد  راه  بوده است. من  مراسم ختنه سوری اش 

عمر را ادامه خواهم داد. تا که نسل برش را منقرض نکنم، آرام 

فعالیت های  شاهد  زودی  به  شام  انشاءالله  نشست.  نخواهم 

صلح برانداز ما خواهی بود. کاش مال عمر زنده بود و می دید 

و  عرب ها  از  بعضی  قوه ی  و  حول  به  او  کیش  و  آیین  که 

عاشق  کشتنم،  عاشق  من  دارد.  رقی  و  زر  چه  پاکستانی ها، 

خونم، عاشق جنازه ام. 

در بخشی دیگر از پیام  این مالی منفور، او از مردم افغانستان 

خواهش کرده که انار، تربوز، گیالس و آلوچه زیاد بخورند تا 

غلظت خون شان باال برود و او در موقع خون ریخنت، کیف و 

لذت حسابی بربد. البته معلوم نیست که این مالی منفور چند 

سال قبل دیگر می میرد و فاتحه اش را چه کسانی در کابل، از 

پشت تریبیونی با آرم و نشان دولت افغانستان خواهند گرفت. 

اخرت  مال  که  بشنویم  بعد  سال  چهار  که  که  نیست  شک  اما 

محمد منصور، سه سال پیش در حامم لخشید، پایش شکست 

که  ببینیم  دفعه  یک  بعد  مرد.  پیش  سال  دو  آن  تعقیب  به  و 

رییس جمهور جدید آمریکا این خرب آی اس آی را تایید کرده 

و ما هم غافل گیر شویم. 

آی  فعلی  روابط  به  نظر  که  گفت  منصور  اخرت  محمد  مال  اما 

اس آی و طالبان مجاهد، این امکان بعید است. 

ما برای قتل کردن آمدیم

نه برای وصل کردن آمدیم. 

خبرنگار ناراضی

مال اختر گفت

هادی دریابی

مرگ مال عمر برای مذاکرات طالبان 
چه مفهوم دارد؟

برگردان: حمید مهدوینویسنده: بارنت روبین منبع: نیویارکر

بخش  دوم و پایانی:

برگردان: حمید مهدوی



پشِت َدر منتظر ایستاده ام تا لباس مناسب تن کنند و بتوانم وارد 
شوم. خانه ای نوساز در کوچه و پس کوچه های مولوی. طبقه 
پنجم خانه از همه واحدها بزرگ تر است و سه نقاش ساختمانی 
صدای  ایرانی.  یکی  و  افغان  نفر  دو  کارند.  به  مشغول  آن  در 
نیست.  تشخیص  قابل  حاضر  ایرانی  کارگر  صدای  از  افغان ها 
است.  بلندتر  آن ها  از  یکی  صدای  یکسانند.  تقریبا  لهجه ها 
است  پاسخی  گویی  نشوید«؛  افغانی  »می خواستید  می گوید: 
ببیند.  را  نمی خواهد زن غریبه ای  که  از آن ها  به غرولند یکی 
صداها می خوابد و وارد می شوم. فضا بزرگ است، بزرگ تر از 

معمول آپارتمان هایی که در این نقطه شهر می توان دید.
بوی رنگ همه جا را پر کرده است. زیرانداز پهن می کنند و 
همگی روی زمین می نشینیم. حتا نام آن ها را نیز نمی پرسم. به 
شدت مشکوک اند. با این که رابط یک افغانستانی است و او 
هم آن جا حضور دارد، باز هم اعتماد نمی کنند. اولی 4۲ساله 
است و دومی ۲۵ساله. استادکار 4۲ ساله، ۲۲سال است که در 
ماشین  کاری  رنگ  کارگر  سالگی   8 از  می کند.  زندگی  ایران 
بوده است و می گوید که به اجبار مادرش و بعد از اتمام دوران 
سربازی، با شروع حکومت مجاهدین به ایران آمده است. در 
رسمی  ازدواجش  ولی  کرده  ازدواج  ایرانی  زن  یک  با  ایران 

نبوده است. یک فرزند دختر 6 ساله دارد.
رنگ  تهران  در شمال  سازی  مبل  کارگاه  در یک  مدت ها  او 
کاری کرده و سپس به رنگ کاری ساختمان روی آورده است. 
به شدت محافظه کار است. وقتی از او می پرسم که مجوز کار 
دارد یا خیر، می گوید: »دارم، دو سال پیش گرفتم.« می گوید: 
»سال اول ۱۲۰ هزار تومان دادم و امسال هم ۲۵۰ هزار تومان.« 
خوبی  مشتریان  را  آن ها  است.  راضی  محله ای ها  هم  رفتار  از 
رفتار  شان  خانواده  اعضای  مثل  من  »با  می گوید:  می داند، 

می کنند.« اما از رفتار همکاران ایرانی اش گله مند است.
می گوید: »وقتی ایراد کارشان را می گیرم، ناراحت می شوند و 
دعوا می کنند. می گویند الزم نیست تو افغانی به ما بگویی چه 
بکنیم و چه نکنیم.« استادکار جوان تر 3 سال پیش وارد ایران 
شده است. همه اعضای خانواده اش نیز با او زندگی می کنند. 
بعد از دیپلم، درس خواندن را در افغانستان رها کرده به ایران 
با  ولی  است  تیز  و  تند  ندارد.  کار  مجوز  هنوز  است.  آمده 
»احساس خستگی  صدایی آهسته صحبت می کند. می گوید: 

می کنم. احساس غربت می کنم. جایی نیست که تفریح کنیم.
کنیم  ورزش  داریم  قصد  و  می رویم  پارک  به  جمعه  ها  وقتی 
،جوان های هم دوره مان می گویند که چون افغانی هستیم، حق 
بازی نداریم. رفتار همکاران مان هم مناسب نیست، مثل این 
که جای آن ها را تنگ کرده باشیم.« دوباره می گوید: »احساس 
وضعیت  خاطر  به  فعال  نیستم.  آزاد  چون  می کنم  خستگی 
به  بتوانم  که  امیدوارم  ولی  باشیم،  این جا  مجبوریم  کشورمان 
اروپا بروم. آن جا حداقل این طور نیست.« پرداختن به مسائل 
چندان  ایران  در  افغانستان،  اهل  مهاجران  خصوصا  مهاجران، 

باب میل جامعه نیست.
برای  را  افغانستانی  مهاجران  بر  ستم  که  نژادپرستی  ریشه های 
استقبال  عدم  این  در  می کند،  موجه  ایران  مردم  از  برخی 
به مسائل  اشتغال ذهنی  از سوی دیگر،  دخالت مستقیم دارد. 
که  است  بوده  اولویتی  هم واره  داخلی،  اجتماعی  و مشکالت 
مشکالت  و  موضوعات  کشاکش  در  کشور  رسانه های  اغلب 
اجتماعی و سیاسی بر آن ها متمایل بوده اند و کم تر پیش آمده 
است که رسانه های داخلی، حتا رسانه های خواهان تغییر وضع 
اندک  در  بپردازند.  افغانستانی  مهاجران  مسائل  به  نیز  موجود 
این  مشکالت  به  کشور  رسانه ای  فضای  که  نیز  موقعیت هایی 
مهاجران حساس شده است، عمدتا زوایای اصلی بحث مورد 
بررسی قرار نگرفته اند. در این نوشتار تالش خواهیم کرد که از 
ایستارهای  توقف  لزوم  سیاسی  و  اقتصادی  حقوقی،  جنبه  سه 

افغان ستیز در میان کارگران ایران را مطرح کنیم.
جنبه حقوقی

مطابق بند اول ماده ۲3 اعالمیه جهانی حقوق بشر، »هر شخصی 
حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه 
بیکاری  برابر  و در  باشد  برای کار خواستار  و رضایت بخشی 
اعالمیه  از  ملهم  که  متحد  ملل  سازمان  منشور  حمایت شود.« 
جهانی حقوق بشر است و جمهوری اسالمی ایران نیز از بدو 
تاسیس با پذیرش منشور، به عضویت آن سازمان درآمده است 
حقوق  به  پایبندی  لزوم  درباره  صراحت  به  خود  مقدمه  در 

اساسی بشر می پردازد.
ملل  سازمان  اعضای  منشور،  این   ۵6 ماده  مطابق  هم چنین 
بند »ج« خود  در  ماده ۵۵ هستند که  اجرای  به  متحد موظف 
به موضوع »احترام جهانی و موثر به حقوق بشر و آزادی های 
زبان  و  جنس  نژاد،  حیث  از  تبعیض  بدون  همه  برای  اساسی 
المللی  بین  پیمان های  مطابق  بنابراین  می پردازد.  مذهب«  یا 
مورد تصویب حکومت در ایران، مهاجران حق انتخاب کار و 
دریافت دست مزد برابر با هم تایان خود را در چارچوب قوانین 

داخلی دارند.
بروکراسی  از  وجهه هایی  عموما  داخلی،  قوانین  به  اشاره 
کاری  جویای  مهاجر  هیچ  برای  که  می شود  یادآور  را  اداری 

مطلوب نیست. آن گونه که فعاالن حوزه حقوق مهاجران افغان 
دریافت  حین  در  افغانستانی،  کارگران  از  بسیاری  می گویند، 
می شوند.  مواجه  بسیاری  مشکالت  با  عموما  کار،  مجوز  
بابت  تومان  پانصد  و  معادل ۲87 هزار  مبلغی  پرداخت ساالنه 

کارت کارگری یکی از این مشکالت است.
جمله  از  نیز  غیرمستقیم  و  مستقیم  مالیات های  پرداخت  ضمنا 
مواردی است که به نظر می رسد که در مباحث حقوقی مهاجران 
بابت  افغانستانی،  نادیده گرفته می شود. کارگران  افغان معموال 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  خرید هر کاالی مصرفی و ضروری، 
پرداخت می کنند. ضمن این که کارگران دارای مجوز کار نیز 
به  و  بر درآمد می شوند  مالیات  قانون  به طور مستقیم مشمول 
مراجع  به  را  آنان  دست مزد  در  مالیات  کارفرما  خودکار،  طور 
و  المللی  بین  قوانین  مطابق  بنابراین  می کند.  پرداخت  مربوط 
حتا شرایط حقوقی داخلی، کارگران افغانستانی نه سربار جامعه 
ایران، بلکه محق بر داشتن کار در این جامعه هستند و به نوعی 
غیرتبعه  خاطر  به  را  ایران  جامعه  در  کار  و  زندگی  هزینه های 

بودن، از جیب خود پرداخت می کنند.
کارگران  موضوع  حاضر،  نقد  رد  برای  عده ای  است  ممکن 
به  مربوط  نیز  موضوع  این  که  کنند  مطرح  را  افغان  غیرقانونی 
خطای کارگران افغانستانی است و بیشتر به ناکارآمدی سیستم 
غیرقابل  سودجویی  و  کار  مقررات  و  قوانین  اجرای  و  وضع 
ارزان،  کار  نیروی  ازای  در  که  است  داخلی  بورژوای  انکار 

قوانین و مقررات را به راحتی نادیده می گیرد.
جنبه اقتصادی

افغان سیتزی  نقد  به  منظر  آن  از  می توان  که  حوزه ای  دومین 
از  بسیاری  است.  اقتصادی  حوزه  پرداخت،  ایرانی  کارگران 
کارگران  میان  در  بیکاری  مشکل  عمدتا  افغان ستیز  ایده های 
مهاجر  کار  نیروهای  به شمار  اشاره  با  و  را مطرح کرده  ایرانی 
اعم از قانونی و غیرقانونی، مشکل بیکاری باالی ۱۰درصدی 
را توجیه می کنند. این ایده ها معتقدند که اشتغال کارگران افغان 
به  و  کرده  کم  را  ایرانی  کارگران  کارکردن  امکان  مشاغل،  در 

میزان شیوع بیکاری در میان کارگران ایرانی دامن می زند.
دولت ها  اقتصادی  سیاست های  شکست  به  اشاره  باره  این  در 
 3 اقتصادی  رشد  باشد.  موثر  می تواند  گذشته  دهه  چند  در 
درصدی در سال ۹3 به گزارش بانک مرکزی و عدم تایید این 
و  اعالم  مراجع رسمی  تنها  که  آمار کشور  مرکز  از سوی  رقم 
انتشار آمار است، نشان از عدم قطعیت در مورد بهبود وضعیت 
کشور  در  اقتصادی  رشد  رقم  باالترین  دارد.  کشور  اقتصادی 
پس از پیروزی انقالب، مربوط به سال ۱36۹ و ۱۹.6۱ درصد 

است.
این رقم متعاقب رشد اقتصادی منفی ۱4.۰6 درصدی در سال 
از  قبل  سال  دو  در  شده  ایجاد  خال  پرشدن  دهنده  نشان   67
وضعیت  در  بنیادین  بهبود  از  خود  نوبه  به  خود  که  است  آن 
به وضعیت  نزدیک شدن  تنها  و  ندارد  نشانی  اقتصادی کشور 
پیش از سال 6۵ را متصور می شود. هم چنین، بزرگ ترین رشد 
یک  از  پس  که  است   ۱386 سال  به  مربوط  بعدی  اقتصادی 
دوره رشد اقتصادی نسبتا ثابت و با ارقام زیر ۵درصد حاصل 

می شود که البته آن نیز هم در سال های اول دهه ۹۰ با کاهش 
اقتصادی  رشد  معدل  چنان چه،  می شود.  مواجه  چشم گیری 
دولت ها پس از انقالب را محاسبه کنیم، این رقم 3.68 درصد 
خواهد بود که برای اقتصادی با مولفه هایی مشابه اقتصاد ایران 

مطلوب نیست.
اقتصادی،  رشد  شاخص  که  است  توضیح  به  الزم  هم چنین 
شاخص چندان مناسبی برای سنجش وضعیت اقتصادی یک 
اشتغال  ایجاد  و  توسعه  به  لزوما  شاخص  این  و  نیست  کشور 
شدید  نوسان های  بدون  و  مداوم  رشد  بلکه،  نمی شود.  منجر 
است که می تواند بیانگر تغییرات مثبت در وضعیت اقتصادی 
اقتصادی دولت های  پیروزی سیاست های  و  بوده  یک کشور 
آن کشور را تایید کند. همان طور که در نمودار زیر می بینید، 
رشد اقتصادی کشور از سال ۱36۰، به واسطه عوامل مختلف 
در  کوتاهی  دوره  در  تنها  و  است  داشته  بزرگی  نوسانات 
دولت های محمد خاتمی است که ثبات رویه مشاهده می شود.
سیاست هایی  شکست  نمایان گر  تنهایی  به  خود  نمودار  این 
است که بنا به اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیستم »اقتصاد 
همه  برای  کار  امکانات  و  شرایط  تامین  به  موظف  را  کشور 
لذا طرح موضوع  اشتغال کامل« می داند.  به  منظور رسیدن  به 
اقتصادی  به لحاظ  بیکاری،  کارگران مهاجر در توجیه معضل 
این  حوصله  از  که  دارد  دیگری  ریشه های  و  نیست  صحیح 

بحث خارج است.
نمودار: رشد اقتصادی ایران بین سال های ۱36۰ تا ۱3۹3

مهاجر  کارگران  کار  واقعیت  به  نیز  نولیبرالی  منظر  از  اگر  حتا 
و  مالی  شاخص های  رشد  به  ارزان  کار  کنیم،  نگاه  کشور  در 
اقتصادی کشور خواهد انجامید و رشد این شاخص ها به طور 
مستمر با خود نزدیک تر شدن به شرایط اشتغال کامل را به بار 
خواهد آورد. البته، این رویکرد، رویکردی به شدت غیرانسانی 
از جنگ، خشونت و  ناگزیر  انسان های  از  بهره کشی  و  است 
خونریزی را برای باالتر رفتن اعداد و ارقام یادآور می شود. لذا 
طرح آن نه به معنای صحه گذاشتن بر آن، بلکه صرفا به منظور 
کارگران  حضور  مشابه  فکر  مبنای  با  که  است  ایده هایی  رد 

مهاجر را عامل بیکار در جامعه ایران می دانند.
جنبه سیاسی

جهان  کارگران  همه  سرنوشت  نهایت  در  که  اصل  این  انکار 
جهانی  بازارهای  شرایط  در  است،  خورده  گره  همدیگر  به 
تقریبا  اقتصادی،  مرزهای  برداشته شدن  میان  از  و  امروز  شده 
سایر  متعاقبا  و  جهانی  اقتصاد  واسطه  به  است.  غیرممکن 
رسانه ها،  شدن  جهانی  خصوص  به  شدن  جهانی  جنبه های 
منافع  و  نزدیک تر شده  هم  به  کارگران جهان  اغلب  مطالبات 
کارگران  هم چنین  است.  پیوسته  هم  به  پیش  از  بیش  نیز  آنان 
حتا در اقصی نقاط کره خاکی، بر توان طبقه یا دسته ای که به 
شکلی بنیادین با آنان تضاد منافع دارد می افزاید. درنظر گرفتن 
این اصل، می تواند هر گونه شک و شبهه ای درباره لزوم مقابله 

با افغان ستیزی در میان کارگران ایران را مرتفع سازد.
و  نقد  در  می تواند  آن  طرح  می رسد  نظر  به  که  دیگری  نکته 
بازسازی گفتمان کارگران در ایران موثر باشد، شکاف حاصل 

از ایده افغان ستیزی است. کارگران ایرانی با طرح این موضوع 
به طور ناخودآگاه از شکاف حاصل شده در میان طبقه کارگر 
در ایران متضرر می شوند، در حالی که در طرف مقابل، عدم 

همبستگی کارگران با خود موفقیت هایی به بار می آورد.
تعیین حداقل دست مزد و سایر جنبه های  در روندهایی چون 
کارگران،  میان  در  شده  حاصل  انشقاق  کار،  قانون  مشورتی 
اعم از ایرانی و افغان، بیش از هر چیزی مانعی در برابر طرح 
روی  پیش  برعکس  و  کارگران  سیاسی  و  صنفی  مطالبات 
داده  توضیح  است  الزم  باره  این  در  شد.  خواهد  سودجویان 
ابتدایی ترین  از  تقریبا  و  دیرباز  از  همیشگی  سنت  که  شود 
وجود  طبقه،  این  مطالبات  به  رسیدن  برای  مبارزه  جرقه های 
داشته است. این سنت همواره در اغلب تنگناهای تاریخی به 
کمک کارگران در اقصی نقاط جهان آمده است و به مدد آن، 

اندکی از بار رنجی که بر کارگران، رفته کاسته شده است.
با موضوع بیکاری  هم چنین، تاکید بر مهاجران و ارتباط آنان 
مطالبات  شدت  به  که  است  موضوعاتی  از  یکی  کشور،  در 
دادن بخشی  قرار  قرار می دهد. هدف  تاثیر  را تحت  کارگری 
از جامعه که خود قربانی ساختارهای غیرانسانی موجود است 
در  سرمایه داران  و  دولت  مسئولیت های  از  شدن  منحرف  و 
زمینه ایجاد و حفظ عدالت اجتماعی، در نزول سطح عمومی، 

مطالبات کارگری اثرگذار بوده است.
به این واسطه، کارگران، حقوق بنیادی و سیاسی خود چون حق 
تشکل یابی و پیگیری حقوق قانونی و اساسی خود را فراموش 
کرده و بنا به موقعیت، سعی در حل بحران هایی داشته اند که 
خود در ایجاد آن ها سهیم نبوده اند و ذاتا توانی نیز برای حل 
ندارند؛ چه  نیز  از راه های اصولی و درست  این بحران ها، حتا 
و  مبنای علمی  از آن دم می زنید اصوال  که  راه حلی  رسد که 

واقعی ندارد.
ناامنی  و  جنگ  مختلف،  سطوح  در  مقابله ها  تمام  رغم  علی 
طور  به  دارد.  هم راه  به  مهاجرت  خود  با  اقتصادی  و  سیاسی 
معاش  تامین  برای  مهاجران  این  از  بخشی  اجتماعی،  غیرقابل 
توسط  مهاجر  کارگران  پذیرش  هستند.  شغل  جویای  خود 
کارگران ایرانی یکی از مهم ترین چالش هایی است که جامعه 
شمشیر  است.  گریبان  به  دست  آن  با  امروز  ایران  کارگری 
خود  با  را  مطالبات  بر  پافشاری  و  همبستگی  با  که  دولبه ای 
خواهد داشت یا رشد و نمو ایستارهای غیربشری و دوری از 

مطالبات را.
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و سیاسی خود چون حق 
تشکل یابی و پیگیری 

حقوق قانونی و اساسی 
خود را فراموش کرده و بنا 

به موقعیت، سعی در حل 
بحران هایی داشته اند که خود 

در ایجاد آن ها سهیم نبوده 
اند و ذاتا توانی نیز برای حل 
این بحران ها، حتا از راه های 

اصولی و درست نیز ندارند؛ 
چه رسد که راه حلی که از آن 

دم می زنید اصوال مبنای علمی 
و واقعی ندارد.

علی رغم تمام مقابله ها در 
سطوح مختلف، جنگ و 

ناامنی سیاسی و اقتصادی با 
خود مهاجرت به هم راه دارد. 

به طور غیرقابل اجتماعی، 
بخشی از این مهاجران برای 

تامین معاش خود جویای 
شغل هستند. پذیرش کارگران 
مهاجر توسط کارگران ایرانی 
یکی از مهم ترین چالش هایی 

است که جامعه کارگری ایران 
امروز با آن دست به گریبان 

است. شمشیر دولبه ای که 
با همبستگی و پافشاری 

بر مطالبات را با خود 
خواهد داشت یا رشد و نمو 

ایستارهای غیربشری و دوری 
از مطالبات را.

منبع: برترین ها

کارگران افغان، 
عامل بیکاری نیستند
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في  اإلسالمية  الدولة  عربی:  )به  شام  و  عراق  اسالمی  دولت 
العراق والشام(، یک گروه سلفی تندرو و جهادی و خالفت 
خودخوانده ی اسالمی است که توسط عرب های سنی سلفی، 
گروه  این   ،۲۰۱۵ مارچ  تا  می شود.  اداره  عراق  و  سوریه  در 
سوریه-و  و  عراق  در  را  نفر  میلیون  ده  جمیعت  با  قلم رویی 
درآورد.  خود  کنترل  به  نیجریه-  و  لیبی  در  مناطقی  هم چنین 
گروه های  توسط  یا  مستقیم  به صورت  گروه  این  عالوه برآن، 
و  آسیا  جنوب  جمله  از  دیگرمناطق  در  محلی،  وابسته ی 

آفریقای شمالی فعالیت می کند.
سازمان تروریستی داعش، به صورتی فاجعه بار، از شکاف های 
اکنون  داعش،  سربرآورد.  سوریه  سپس  و  عراق  در  فرقه ای 
پنهاور  از اعالن موجودیت اش- در منطقه ای  بعد  -یک سال 
که از ایالت دیاله در شمال بغداد تا ایالت االذقیه در ساحل 
مدیترانه ای سوریه امتداد دارد، به یک قدرت مرگ بار تبدیل 
شرق  و  عراق  غرب  از  یعنی  فرات،  درۀ  »تمام  است.  شده 
و  داعش  مستقیم  تسلط  تحت  امروزه  ترکیه،  مرکز  تا  سوریه 

گروه های مرتبط با آن است«. 
در ۲۹ جون ۲۰۱4، این گروه به عنوان یک خالفت اسالمی 
خلیفه ی  –به عنوان  البغدادی  ابوبکر  نام  به  فردی  رهبری  به 
جدید مسلمین جهان-، اعالن موجودیت کرد و اسم »دولت 
اسالمی« )الدولة اإلسالمية( را برای خود برگزید. این عنوان و 
به صورت گسترده محکوم  اندیشه ی خالفت توسط داعش، 
شد و مورد انتقاد قرار گرفت: سازمان ملل متحد، دولت های 
مختلف جهان و هم چنین سازمان های جریان اصلی اسالمی، 
به  به رسمیت شناختن آن خودداری کردند. داعش  از  همگی 
عنوان یک خالفت، ادعای حاکمیت دینی، سیاسی و نظامی 
بر تمام جهان اسالم دارد و اعالم داشته است که »مشروعیت 
همه ی دولت ها و گروه ها و سازمان ها، با گسترش این خالفت 

و رسیدن مجاهدین باطل خواهد شد«. 
سال  در  عراق  در  فعالیت هایش  شروع  از  اسالمی  دولت 
و  تخریب  و  غیرنظامی  هزاران  قتل  مرتکب  تاکنون،   ۲۰۰6
عراق  در  فرهنگی  میراث های  و  عمومی  دارایی های  غارت 
محکوم  را  داعش  متحد،  ملل  سازمان  است.  شده  سوریه  و 
هم چنین  است.  کرده  جنگی  جنایت  و  بشر  حقوق  نقض  به 
براساس گزارش های سازمان عفو بین الملل، این گروه مرتکب 

پاک سازی های قومی در »مقیاس تاریخی« شده است.

تحلیل گران خاورمیانه معتقدند خاستگاه اصلی داعش، گروه 
توسط   ،۱۹۹۹ سال  در  که  است  والجهاد«  التوحيد  »جماعة 
یک شهروند اردنی به نام ابومعصب الزقاوی تشکیل شد و در 
۲۰۰4 با القاعده متحد گردید. این گروه سپس در شورش های 
عراق، پس از اشغال ۲۰۰3، شرکت کرد؛ در جنور ی ۲۰۰6، 
برای تشکیل »شورای مجاهدین«، به دیگر گروه های شورشی 
تشکیل  به  منجر   ،۲۰۰6 اکتبر  در  درنهایت  که  پیوست  سنی 

دولت اسالمی عراق )دولة العراق اإلسالمية( شد. 
با شروع جنگ داخلی سوریه در مارچ ۲۰۱۱، دولت اسالمی 
البغدادی، در اگوست ۲۰۱۱ هیئت هایی  عراق تحت رهبری 
النصره ی  »جبهه ی  حزب  را  خود  آن ها  فرستاد.  سوریه  به  را 
سوریه« )جبهة النصرة ألهل الشام(  نامیدند و در مناطقی در 

رقعه، ادلب، دیرالزور و ِحلب، حضوری قدرت مند یافتند.
و  عراق  اسالمی  دولت  ادغام  از  البغدادی   ،۲۰۱3 آپریل  در 
جبهه ی النصره خبر داد و اعالن نمود که اسم گروِه متحدشده، 
نه  البته  است.  )داعش(  شام  و  عراق  اسالمی  دولت  اکنون 
و  النصره  رهبران  الظواهری،  ایمن  نه  و  الجالینی  ابومحمد 
ماه  هشت  از  بعد  القاعده،  نپذیرفتند.  را  ادغام  این  القاعده، 
دعوا بر سر قدرت، در سوم فبرور ی ۲۰۱4، تمام روابطش را 

با داعش قطع کرد. 
زمینی  حمالت  به  دست  داعش  سوریه،  داخلی  جنگ  در 
از  بعد  گروه  این  زد.  شورشیان  و  دولتی  نیروهای  مواضع  بر 
حمالتی که در اوایل ۲۰۱4 بر نیروهای دولتی عراق آغاز کرد، 
امتیازات فراوانی کسب نمود. حمالتی که در آن ها  اعتبار و 
توانست نیروهای دولتی را از شهرهای کلیدی در غرب عراق 
بیرون براند. سقوط قلم روها منجر به سقوط دولت عراق شد 
و به این ترتیب، سلسله ای جدید از عملیات نظامی و سیاسی 

آمریکا و ایران را در این کشور به دنبال آورد. 
داعش و خطرات فرقه گرایی در افغانستان

داعش و گروه های مرتبط با آن، بر آن هستند که کل منطقه ی 
جاری،  سال  آپریل   ۱8 در  فروبرند.  آشوب  در  را  خاورمیانه 
گروه،  این  جنگ جویان  رسید.  افغانستان  به  داعش  پای 
عهده  به  افغانستان  در  را  انتحاری  حمله ی  یک  مسئولیت 
گرفتند که منجر به کشته شدن 33 تن و زخمی شدن ۱۰۰ تن 
دیگر شده بود. به دنبال این واقعه و رخدادهای مرتبط دیگر 
از جمله کشته شدن ۱۰ جنگ جوی طالب توسط این گروه در 

افغانستان، و نامه ای که گفته می شود مال عمر، رهبر طالبان، به 
رهبری داعش فرستاده است، حرف و حدیث های داعش به 
رسانه های افغانستان راه یافت. در هفته های اخیر، بحث بر سر 
حضور داعش در رسانه های افغانستان جدی تر شده است و 
رهبران  از  یکی  سعید،  حافظ  کشته شدن  رخداد،  آخرین  در 
حضور  درمورد  شک ها  افغانستان،  شرق  در  داعش  ارشد 
این گروه در کشور را از میان برداشت. در مورد اصل و بدل 
داعش در افغانستان، هنوز نمی توان به روشنی حرف زد؛ اما 
آن چه مهم است این است که گروه های تروریستی جهادی با 
سیمای داعش، همین اکنون مردم را می کشند و در کنار این که 
مخّل بسیار جدی برای هرنوع نظم اجتماعی هستند، تنش های 

فرقه ای را در افغانستان، -مثل عراق و سوریه- دامن می زنند.
مردمان  و  سنی  مردمان  میان  که  تنشی  و  داعش  فرقه گرایی 
است  بالیی  است،  آورده  به وجود  ادیان  و  مذاهب  دیگر 
و  قتل عام  و  جنگ  آتش  در  را  خاورمیانه  کل  می تواند  که 
بعد،  به  میالدی  از ۱۹7۰  ما،  منطقه ی  در  فروببرد.  نسل کشی 
باشد،  گرفته  پا  سیاسی  و  اجتماعی  گرایش  یک  تنها  اگر 
جنبش های  را  آن  اصلی  جریان  که  افراطی ست  اسالم گرایی 
آگاهِی  امروزه  خوش بختانه،  دارند.  اختیار  در  وهابی  سلفی/ 
عمومی از خطرات فرقه گرایی در افغانستان در سطحی بهتر از 
دو دهه پیش است؛ اما قدرت غافل گیرکننده ی این جنبش ها 
بتوان  که  است  آن  از  بیشتر  اجتماعی،  تنش های  خلق  در 

راحت نشست. 
باید به یاد داشته باشیم که داعش، از لحاظ ایدئولوژیک به 
شدت سلفی است و از پروژه ی وهابی عربستان، سود مالی، 
افغانستان،  در  سلفی گری  برد.  می  فراوان  سیاسی  و  اعتقادی 
و  شرق  در  سلفی  جنبش های  دارد.  طوالنی  نسبتا  سابقه ای 
جنوب شرق کشور، از زمان جنگ های داخلی فعال بوده اند. 
در آن زمان، جنگ جویان سلفی بسیاری در والیت های کنر 
می شود  گفته  یافتند.  حضور  آن  هم جوار  مناطق  و  ننگرها  و 
نماینده ی داعش  را  عبدالرحیم مسلم دوست، کسی که خود 
در افغانستان می خواند، قبال در این شبکه ی بزرگ که تندروان 
است.  داشته  روابطی  گستراند،  منطقه  و  افغانستان  در  سلفی 
هشتاد  دهه ی  در  او  این که  بر  مبنی  دارد  وجود  حرف هایی 
میالدی، از پیروان یک مالی سلفی بوده است که در آن زمان 

در کنر اعالن خالفت کرده بود.
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سازمان تروریستی داعش، به 
صورتی فاجعه بار، از شکاف های 
فرقه ای در عراق و سپس سوریه 
سربرآورد. داعش، اکنون -یک سال 
بعد از اعالن موجودیت اش- در 
منطقه ای پنهاور که از ایالت دیاله 
در شمال بغداد تا ایالت االذقیه در 
ساحل مدیترانه ای سوریه امتداد دارد، 
به یک قدرت مرگ بار تبدیل شده 
است. »تمام درۀ فرات، یعنی از غرب 
عراق و شرق سوریه تا مرکز ترکیه، 
امروزه تحت تسلط مستقیم داعش و 
گروه های مرتبط با آن است«. 

پاتریک کاکبرن
ترجمه ی حکمت مانا

شاید در بلندمدت، ما سازندگان سرنوشت خود باشیم، اما در کوتاه مدت اسیر باورهایی هستیم که خلق کرده ایم. تنها اگر خطر را به    
موقع تشخیص دهیم می توانیم به پیش گیری از آن امید داشته باشیم.                                  ) هایک - راه بردگی(

ظهوِر داعش
یادداشت های سخیداد هاتف

نخواهد  احتماال  و  نبوده  افغانستان  دوست  هرگز  پاکستان 

بود. دوستی میان دو کشوری که از نظر قدرت نابرابر باشند، 

کشور  برابر  در  ضعیف تر  کشور  شدن  تسلیم  با  یا  معموال 

از جهات مهمی  یا کشور ضعیف تر  قوی تر ممکن می شود، 

در حدی قوی می شود که کشور قوی تر را متقاعد کند طریق 

دوستی با او را در پیش گیرد. مثال کشورهای کوچک عربی 

حوزه ی خلیج فارس از طریق تمکین به قدرت امریکا دوست 

حریف  نظامی  قدرت  نظر  از  که  جاپان  اما  اند.  کشور  این 

امریکا نیست، از نظر اقتصادی و علمی و اهمیت سیاسی در 

سطحی هست که امریکا منافع خود را بیشتر در دوستی با آن 

کشور ببیند تا در دشمنی با آن.

میان پاکستان و افغانستان، نابرابری در قدرت روشن است. 

پاکستان قوی است و افغانستان بسیار ضعیف. اما در همین 

حال، افغانستان حاضر نیست طوق طوع و اطاعت در برابر 

پاکستان را به گردن خود بیندازد. نیز، نمی تواند از هیچ جهتی 

به  دوستی  دست  اگر  که  کند  اثبات  عالمت  پاکستان  برای 

سوی افغانستان دراز کند، بیشتر به نفع پاکستان خواهد بود.

آزمایشی  سیگنال های  پیوسته  پاکستانی ها  میانه،  این  در 

کفایت  نظر  از  را  کشور  این  هم  تا  می فرستند  افغانستان  به 

سیاسی دولت مردان اش تِست کنند و هم به افغان ها بگویند 

که سرنوشت قدرت و سیاست شان چه قدر در دست پاکستان 

است.

یکی از این سیگنال ها همین اعالم مرگ مالعمر )پس از دو 

سال( بود. رییس جمهور افغانستان در همین اواخر شخصا 

از مالعمر تشکر کرد که از رسیدن به صلح از طریق مذاکره 

حمایت می کند. پاکستان در  این تشکر کردن رییس جمهور 

اطمینان  سیگنالی  کرده،  فوت  پیش  سال  دو  که  کسی  از  ما 

بخش دید: این که دولت افغانستان در خأل اطالعاتی محض 

است. آن گاه، این تشکر نابجا را فرصتی ساخت برای نابود 

کردن اعتبار دولت افغانستان در نزد شهروندان افغان.

هم  دیگری  مقصود  هر  مقطع،  این  در  مالعمر  مرگ  اعالم 

داشته باشد، در بی اعتبار کردن دولت وحدت ملی افغانستان 

نیز نقشی مهم بازی کرد.

این چنین  را که  پاکستان نخواهد مملکتی  چرا کشوری مثل 

به  پای خود  پیش  فرازی هم می کند،  اما گردن  است  ناتوان 

اطاعت نطلبد؟

آگاهان
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مقدمه ی مرتجم 
قسمت اول



مد یرعامل بزرگ ترین کمپنی د نیا د رباره نحوه 
پذیرش  برای  مناسب  زمان  و  تصمیم گیری 
او  است.  کرد ه  بیان  را  خود   نظرات  شکست 
می گوید : انتظار برای اتفاق آرا می تواند  منجر 

به شکست شام شود .
د اد ه  انجام  بزرگی  کارهای  واملارت  کمپنی 
و  بیست  د ر  را  نفر  میلیون  د و  حد ود   است؛ 
 11453 است،  کرد ه  استخد ام  کشور  هفت 
 485 فروش  مبلغ  حد ود ا  و  د ارد   فروشگاه 
وارد   اخیر  مالی  سال  طول  د ر  را  د الر  میلیارد  
گذشته  سال  چند   د ر  تنها  است.  کرد ه  بازار 
حد ود  120 هزار مورد  كاال د ر هر مرکز خرید  
د ر  اکنون  است،  كرد ه  عرضه  فروش  برای 
سمت  به  فروشی  تک  آرکانزاز  د ر  بنتونویل 
و  عرضه  زنجیره  و  می رود   اینرتنتی  فروش 

تقاضا هنوز هم د ر حال گسرتش است.
د ست  د ر  اکنون  د نیا  کمپنی  بزرگ ترین  اد اره 
 Doug«مرد  48 ساله ای به نام د اگ مک میلن
که  فرد ی  جوان ترین  است،   »McMillon

خرد ه فروشی جهانی را اد اره کرد ه است، البته 
مک  والتون.  سام  آن  بنیان گذار  استثنای  به 
کمپنی  د ر  را  خود   کاری  زند گی  متام  میلن 
را،  خود   کار  و  است  کرد ه  سپری  واملارت 
تخلیه  با  بود ،  د انش آموز  هنوز  که  زمانی 
سوی  به  رسعت  به  او  کرد .  رشوع  کامیون  بار 
مد یریت گام برد اشت و پیش از آن که د ر سال 
راه اند ازی  د ر  سال   5 شود ،  مد یرعامل   2014
رشکت های بیرون مرزی واملارت سپری کرد ه 

بود .
فرهنگ های  و  که کشورها  اد اره كسب وكاری 
غیرعاد ی  به صورت  می گیرد   بر  د ر  را  زیاد ی 
د ر  د رس   6 به  این جا  د ر  است.  پیچید ه 
است؛  شد ه  اشاره  جهانی  كسب وكار 
سخن رانی  د ر  میلن  مک  که  د رس هایی 
تحصیالت  د انشکد ه  د ر  باال«  از  »نگاهی 

تکمیلی كسب وكار مطرح کرد ه است.
تفاوت های فرهنگی را د ست کم نگیرید 

مکان  نقل  آملان  به   1997 سال  د ر  واملارت 
بازار  از  د رصد    2 از  بیش  نتوانست  اما  کرد ، 
آورد .  د ست  به  را  غذایی  محصوالت  فروش 

منی کرد ه  تصور  هرگز  می گوید   میلن  مک 
بر عمل كرد  رشكت  این حد   تا  است فرهنگ 
تاکید   فرهنگ  اهمیت  بر  او  باشد .  تاثیرگذار 
می كند  و البته خاطر نشان می کند  که منظور 
از فرهنگ، رفتار افراد  است. واملارت ابتد ا د و 
کمپنی محلی خرید  و آن ها را گسرتش د اد  اما 

به نصایح مد یران محلی توجهی نکرد .
فرهنگ  تا  د اشته اند   نظر  د ر  واملارت  گروه 
بیند ازند   خود  را به رسعت د ر این سازمان جا 
و  د ل خوشی  مایه  را  آن چه  و  تکنولوژی  و 
جد ید   سازمان  افراد   به  بود   آن ها  موفقیت 
با  »بیایید   بگویند   آن ها  به  و  د هند   آموزش 
یک  به  چیز  همه  شویم«،  به کار  د ست  هم 
باره. این تالش ها د ر سال 2006 یک شکست 
آملانی اش  رشکت های  واملارت  و  شد   تلقی 

را تعطیل کرد .
خود  را با قوانین د ولت های خارجی وفق د هید 
می کنند   ایفا  مهمی  نقش  د ولت ها  قوانین 
نظر  از  انتظار.  جز  كرد   منی توان  كاری  گاه  و 
قوانین سخت گیرانه  با  مواجهه  د ر  میلن  مک 
كشورها، بهرتین كار انتظار کشید ن برای تغییر 
آن ها است. برای مثال حضور واملارت د ر هند  
محد ود   برب«  و  »بخر  فروشگاهی  واحد    20 به 
به  را  اجناس خود   که  فروشگاه هایی  می شود ؛ 
زیرا  می کنند   عرضه  کوچک  کسب وکارهای 
خارجی  افراد   به  متعلق  بزرگ  فروشگاه های 
د ر  مرصف کنند ه  با  مستقیام  منی توانند ، 

ارتباط باشند .
به  متایل  واملارت  که  است  د رست 
اما اکنون  کسب وکارهای بسیار بزرگ تر د ارند  
توسعه  د هند   انجام  می توانند   که  کاری  متام 
برای  کشید ن  انتظار  و  برب«  و  »بخر  واحد های 

تغییر قوانین است.
سالیق محلی را بشناسیم

نستله  و  پمپرز  مانند   برند هایی  جهانی شد ن، 
را د ر همه جا معرفی کرد ه است اما از د ید گاه 
د ر  است.  محلی  هنوز  سلیقه ها  میلن  مک 
نتیجه وجود  گروه های خرید  محلی یک الزام 
است. به گفته او ما د ر هر منطقه استعد اد های 
تا د رباره چه گونگی  محلی را جذب كرد ه ایم 

که  آیتم هایی  و  قیمت گذاری  بازار،  به  ورود  
باشند .  راهنامی مان  باشیم،  د اشته  هم راه  باید  
محلی  تیم های  اعضای  به  را  خود   خربگی 

انتقال د هید .
فرهنگ  با یک  پید ا کرد ن  تطبیق  او  نظر  از   
را  د رس هایی  که  نیست  معنا  این  به  خارجی 
کنید .  فراموش  آموخته اید ،  آمریکا  د ر  که 
زیاد ی  مسائل  خرد ه فروشی  مورد   د ر  ما 
یا  تکنولوژی  به  مربوط  موارد ی  آموخته ایم، 
خود ی  به  که  تجارت  مد ل  یا  عرضه  زنجیره 
خود  نیاز است د ر طول زمان به کار برد ه شوند ؛ 
استخد ام های  ماست  برعهد ه  آن چه  بنابراین 
عالی برای راه اند ازی بازارها است، سپس باید  
ابزارها و منابعی د ر اختیار آن ها قرار د هیم تا 
د ر طول زمان به بیشرت از یک فرهنگ و یک 

الگوی تجارت رایج تبد یل شوند .
با چشامن خود  ببینید 

باشد   د اشته  حضور  جا  همه  منی تواند   مد یر 
پس باید  به تیمی قوی تکیه کند  ولی د ر واقع 
وجود   کار  واقعی  د رک  برای  جایگزینی  هیچ 
ند ارد . به گفته مک میلن او 5 سال را د ر سفر 
د اشت.  د وست  واقعا  را  سفرها  این  و  گذراند  
برای  را  د ارد  حد اقل د ست مزد   واملارت قصد  
افزایش  تا ساعتی 10 د الر  کارگران آمریکایی 

د هد .
توافق عمومی کارساز نیست

مک میلن می گوید  یک مد یر خوب احتامال 
شخص  و  می د اند   را  مشکل  د رصد    80
د رصد    20 احتامال  است  اتاق  د ر  که  د یگری 
د یگر را می د اند . پس د ر واقع شغل شام تنها 
تباد ل  به  کمک  تنها  نه  نیست،  د اد ن  گوش 
آن  د رباره  د رصد    80 که  است  چیزی  د ر  نظر 
د ریافنت  به منظور  د اد ن  گوش  بلکه  می د انید  
رد ه  اجرایی  مد یران  است.  د یگر  د رصد    20
تیم شان  نیازمند  جمع آوری شعور جمعی  باال 
هستند  اما د ر انتظار اتفاق آرا ماند ن، می تواند  
مک  گفته  به  شود .  شام  شکست  موجب 
کم  افراد   جذب  واملارت  برای  »چالش  میلن 
اما تاثیرگذار د ر کنار یکد یگر است تا بتوانند  
بهرتین تصمیم را گرفته و آن را اجرایی کنند .«
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بگو مگو از

بهره گیری از فرصت های پیش آمده :
حضور  یعنی  دارد؛  جریان  پاکستان  در  آن چه  با   ) اول 
موقف  آی"  اس  "آی  چرت  زیر  طالب  رهربی  عریان 
اخالقی ، سیاسی و جهانی افغانستان را تحکیم می بخشد. 
ادعای برحق ما که دشمن دولت چند تا روستایی جنوب 

و رشق نه بلکه اردوی پاکستان است حاال با ثبوت هویدا گردیده است.
دوم ( چند پارچگی در میان طالبان فرصت خوب برای عملیات های نظامی، اقدامات 
نفوذی و پیام رسانی به مقیاس بزرگ است. شامری به این عقیده اند گه چند دسته گی 
طالبان ممکن جنگ و صلح را چند پارچه بسازد. نخیر. حاال افغانستان دارای یک 

دولت و نهاد های امنیتی است. دشمن هر قدر که پارچه شود به نفع ماست.
افغانی  اگر طرفین مذاکره  تا حال  اقل  ( زیر کنرتول آوردن روند مذاکره. حد  سوم 
بوده اند اما این روند زیر سلطه کامل "آی اس آی " بوده است. نیاز است که دولت 
افغانستان اکتفا به گام بعدی از طرف پاکستان نکرده و با هر پارچه و جناح طالب وارد 
مذاکره گردد. البته این کار از طرف "آی اس آی" سبوتاژ خواهد گردید زیرا هنوز 
تقسیم و توزیع منابع پولی و تسلیحاتی دراختیار پاکستانی هاست. اما به یقین طرف 

افغانستان دستاورد هایی خواهد داشت.
چهارم( دولت افغانستان نباید زیر هیچ فشار و رشط به روند مذاکرات عنوان "دیالوگ 
بین االفغانی" بدهد. این دیالوگ باید بین دولت و دشمن دولت که طالب و پاکستان 
است باید صورت بگیرد. پذیرفنت روند به عنوان بین االفغانی معنایش این خواهد بود 
که ما تا اکنون دخیل در جنگ داخلی و قومی بوده ایم و حاال پاکستان افغان ها را 

آشتی می دهد. این تکتیک زهراگین را باید به زباله دانی تاریخ انداخت.
پنجم ( دشمن در درون خودش دچار بحران مرشوعیت و رهربی شده است. ازین 

فرصت بزرگ باید استفاده بزرگ منود.
تبرصه : سکوت، بی ابتکاری و عدم اقدام دولت افغانستان معامی ملی ایجاد کرده 

است. چرا؟ بیدار شوید.

چه کسانی در مرگ مالعمر سوگوار اند؟
وقتی مراسم سوگواری جمعیت اصالح و شماری از کارمندان 
وزارت معارف - از گماشته های فاروق وردک- را در ماتم 
جنایت های  قربانیان  از  بیشتر  دلم  دیدم،  حقانی  و  مالعمر 

طالبان به حال این سوگواران سوخت.
از روی تصویر، کسانی که در مراسم سوگواری شرکت داشتند، اکثر شان در این سیزده 
کردند.  دریافت  معاش  قربانیان  از حق  و  کردند  کار  دولت  مختلف  بخش های  در  سال 
این ها نه مخالف سیاسی بودند و نه برادر ناراضی بلکه هر سر ماه جیب های شان را پر 

می کردند و راضی راضی بودند.
واقعا دلم به حال زار و زبون شان سوخت، به بی چشم و رویی شان، به نامردی شان در 
حق انسان های این سرزمین، به قساوت قلب شان که چه گونه توانستند این همه ترور 
و انتحار و تکه تکه شدن کودکان و زنان را به دستور امیرالمومین شان نادیده بگیرند؟

خوب ممکن گفته شود، این ها خود مالعمر اند، اما واقعا این جنایت است، جنایت. وقتی 
این ها در سوگ رهبر ترور سوگوار اند، از کجا معلوم که در حمله هایی تروریستی به جان 

شهرودان بی دفاع ما دست نداشته باشند؟
در چهارده سال گذشته، از یک سو ناکارایی و فساد نظام کرزی در بیرون نظام طالب 
را  طالب  نظام همفکران  درون  در  اندیشش  طالب  تیم  و  دیگر خود  از سوی  و  پروراند 

تقویت نمود.
حاال که مال عمر مرده است. در یک طرف قربانیان به خاک و خون افتاده و زمین های 
سوخته است. این ها گیج و منگ تماشا می کنند و حیران اند در مرگ قاتل شان بخندد 
خون خواری  همه  این  از  که  موزیان  از  خیلی  دیگر  سوی  در  بگریند،  خود  حال  به  یا 
عطش شان فروکش نکرده، مرگ مال عمر و حقانی را ضایعه ی بزرگ دانسته و نگران 
ریز  تا شمشیر خون  کند  پیشه  نرمی  منصور  نشود مال  که  اند  قبیله  سرنوشت سربازان 

شان از تیزی باز ماند.

Amrullah Saleh

Asar Hakimi
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مثلث MSN بارسا 
و چالش جدید پیش رو

فان پرسی: 
نمی توانم گول زنی ام را 

تضمین کنم

راجرز: 
مطمئنم بنتکه در لیورپول 

می درخشد

مسی، نیامر و سوارز، مثلث زهرداری ملقب به MSN را در 

ا تشکیل داده اند. مثلثی که فصل گذشته رکورد  بارسلون

یا را جابجا کردند.  گول زنی در تاریخ فوتبال دن

سه مهاجم بارسا فصل گذشته 122 گول در متام رقابت ها 

ا زدن 58 گول در 57  ا به مثر رساندند. مسی ب برای بارسلون

ا زدن 25  ا زدن 39 گول در 51بازی و سوارز ب بازی، نیامر ب

سه گانه  فاتح  ا  بارسلون تا  کردند  کمک  بازی   43 در  گول 

شود. 

ا از سه شنبه هفته بعد آغاز خواهد  فصل آتی برای بارسلون

سویا  مقابل  را  اروپا  سوپرجام  باید  تفلیس  در  بارسا  شد. 

یک  کسب  برای  تیم  این  هواداران  امید  کند.  برگزار 

تهاجمی  مثلث  به  اول  درجه  در  بی شک  دیگر،  افتخار 

ترس ناک شان است. آن ها انتظار دارند که این مهاجامن 

کنند.  بهرت  نیز  را  گذشته  فصل  گول   122 رکورد  بتوانند 

انتظاری که چندان هم بیهوده به نظر منی رسد. 

اکترب  ماه  از  محرومیت  دلیل  به  سوارز  گذشته  فصل 

بازی   11 از  بیش  و  برود  میدان  به  بارسا  برای  توانست 

بتوانند  از دست داد. اگر مسی، نیامر و سوارز  را  ا  بارسلون

ا توجه به در  متوسط گول زنی فصل قبلشان را حفط کنند، ب

دسرتس بودن سوارز از ابتدای فصل، مثلث MSN می تواند 

نیز دست  به رکورد 140 گول در طول یک فصل فوتبالی 

یابد. 

الزم به ذکر است که بارسا به نسبت فصل گذشته در سه 

جهانی  جام  و  یا  اسپان سوپرجام  اروپا،  سوپرجام  تورمننت 

الدو،  باشگاه ها حضور خواهد داشت. پیش از این مثلث رون

ا  بنزما و هیگواین باشگاه رئال مادرید در فصل 2011-2012 ب

رکورد 118 گول پیشتاز بودند. 

رابین فان پرسی، خرید جدید فرنباغچه عنوان کرد که 

منی تواند گول زنی در این تیم را تضمین کند. 

فرنباغچه  برای  اش  بازی  اولین  ساله   31 مهاجم 

مقدماتی  مرحله  در  دونتسک  شاختار  مقابل  را 

ا نتیجه 0-0  چمپیونزلیگ انجام داد که بازی در نهایت ب

به پایان رسید. فان پرسی که به عنوان یکی از بهرتین 

می شد،  شناخته  اخیر  سال  چند  در  جهان  گول زن های 

را  فرنباغچه  برای  گول زنی  منی تواند  که  کرد  عنوان 

تضمین کند. 

کرده اند.  خوشحال  خیلی  را  من  هواداران  گفت:  او 

کردم.  افتخار  احساس  تیم  برای  ام  بازی  اولین  در 

صرب  فرنباغچه  برای  ام  بازی  اولین  برای  منی توانستم 

که  می دهم  قول  دهم.  نشان  را  شوقم  و  شور  تا  کنم 

منی توانم  باشم.  داشته  فرن  برای  را  عمل کردم  بهرتین 

قول بدهم که 10، 20 یا 30 گول می زنم ولی به عمل کرد 

تیم بستگی دارد. تنها قول می دهم که بهرتین تالشم 

را انجام دهم. 

آرسنال  در  اش  گول زنی  و  گذشته  درباره  پرسی  فان 

زدم  بودم، خیلی گول  آرسنال  در  که  5 سالی  در  گفت: 

و سپس مصدوم شدم. سپس دوباره رشوع کردم. زندگی 

همیشه مثبت نیست. 

کریستین  که  شد  مدعی  لیورپول  رسمربی  راجرز،  برندن 

بنتکه، برای لیورپول درخشان ظاهر خواهد شد. 

به  و  پیوست  لیورپول  به  پوند  میلیون   5  .32 ا  ب بنتکه 

که  او  شد.  تبدیل  تیم  این  گران قیمت  خرید  دومین 

هواداران  امید  داشته،  ویال  استون  در  درخشانی  عمل کرد 

که  شد  مدعی  نیز  راجرز  است.  بعد  فصل  برای  لیورپول 

مطمنئ است بنتکه عمل کرد درخشانی در لیورپول خواهد 

داشت. 

و  خوانده  بنتکه  فوتبال  به  راجع  زیادی  چیزهای  گفت:  او 

دیده بودم ولی در دوره ی کوتاهی که این جا حضور داشته، 

بیشرت توجهم را جلب کرده است. او با عمل کرد فوق العاده، 

تسلط بر توپ ، بازی پا و قدرت بدنی فوق العاده اش، همه 

در لیورپول را شگفت زده کرده است. یکی از گل هایی که 

را  زمین  نصف  ا  تقریب رساند،  مثر  به  آنفیلد  در  ما  مقابل 

اید توپ  دوید. او از آن دسته بازی کنانی نیست که فقط ب

بته که قدرت بدنی و حفظ توپ باالیی دارد  را به او داد. ال

ولی واقعا غیر قابل پیش بینی ظاهر می شود. به نظر من، 

او نشان می دهد که ارزش خریدش را داشته است. مطمنئ 

هستم. 

رونی برای اورتون 
به میدان خواهد رفت

سوارز: 
جزء بهترین های جهان نیستم

ونگر: 
چک می تواند فان در سار آرسنال شود

گالیانی: میهایلوویچ من را یاد کاپلو می اندازد

فان خال: در این فصل 3-3-4 بازی خواهیم کرد

یووتیچ:
 فقط من با پیگرینی مشکل نداشتم

والکات: 
هدف مان شکست چلسی است

علت اصلی عدم تمدید قرارداد دخیا
 با منچستر

ایتد  منچسرتیون مهاجم  رونی،  وین 

دونکان  بزرگداشت  دیدار  در  برای حضور 

اورتون،  پیراهن  یکشنبه  روز  فرگوسن، 

تیم سابقش را بر تن خواهد کرد. 

از  است،  لیورپول  شهر  متولد  که  رونی 

رشوع  را  فوتبالش  اورتون  پایه  رده های 

لیگ  در  تیم  این  برای  بازی   67 و  کرده 

از   2004 سال  او  است.  داده  انجام  برتر 

اورتون به منچسرت پیوست و به بازی کن 

بزرگی در جمع شیاطین رسخ تبدیل شد. 

دونکان  بزرگ داشت  دیدار  برای  او  حال 

بار  اورتون،  سابق  بازی کن  فرگوسن، 

خواهد  تن  بر  را  تیم  این  پیراهن  دیگر 

کرد. 

عنوان  به  فرگوسن  دونکان  از  رونی 

اسطوره دوران کودکی اش یاد کرده است. 

لوئیس سوارز، ستاره بارسلونا خود را جزء 

برترین بازی کنان دنیا منی داند. 

فصل  اولین  در  اروگوئه ای  مهاجم 

حضورش در بارسا، 25 گول برای این تیم 

کسب  اصلی  عوامل  از  و  رساند  مثر  به 

سه گانه بود. او فصل قبلش نیز به همراه 

دست  به  را  اروپا  طالی  کفش  لیورپول، 

سال  چند  طی  در  خوبی  عمل کرد  و  آورد 

اخیر داشته ولی خودش را جزء بهرتین ها 

منی داند. 

تعریف  می کنم  سعی  همیشه  گفت:  او 

هواداران  که  چیزهایی  و  متجید ها  و 

جزء  را  خودم  ولی  کنم  قبول  را  می گویند 

منی دانم.  دنیا  بازی کن های  بهرتین 

به  را  کارم  که  می کنم  سعی  همیشه 

بهرتین شکلی انجام دهم. من در بهرتین 

انجام  کارهایی  و  دارم  حضور  دنیا  تیم 

می دهم که تصورش را هم منی کردم ولی 

دیگران  عهده ی  به  را  بهرتین ها  انتخاب 

می گذارم تا بتوانند نظرشان را بدهند. 

کرد  عنوان  آرسنال  رسمربی  ونگر،  آرسن 

سار  در  فان  ادوین  می تواند  پرت چک  که 

آرسنال باشد. 

میلیون   12 با  تابستان  اوایل  در  چک 

که  او  شد.  آرسنال  راهی  چلسی  از  پوند 

دروازه بان های  بهرتین  از  یکی  عنوان  به 

جهان در سال های اخیر شناخته می شود، 

در حالی چلسی را ترک کرد که جایگاهش 

را به کورتوا باخته بود و حاال انگیزه های 

ویژه ای برای فصل بعد خواهد داشت. 

ونگر در این رابطه گفت: انتقال او کمی 

به  فوالم  از  او  بود.  سار  در  فان  به  شبیه 

ایتد  یون در  سال   6 یا   5 و  رفت  ایتد  یون

که  منی بینم  دلیلی  ابراین  ن ب کرد،  بازی 

چک هم این مدت را طی نکند. او خیلی 

و  می کند  مترین  سختی  به  است،  جدی 

مشکلی ندارد. گذشته ی بسیار درخشانی 

برای  دروازه  که  می شود  باعث  دارد. 

این  دلیل  و  بیاید  نظر  به  حریف کوچ کرت 

از  خوبی  بسیار  ترکیب  اوست.  کاریزمای 

که  است  چابکی  و  درشت  اندام  کیفیت، 

شده  ساخته  انگلیس  فوتبال  برای  انگار 

است. فکر می کنم دروازه بان خیلی خوب 

است. 

آدریانو گالیانی، نایب رئیس باشگاه میالن 

عنوان کرد که سینیسا میهایلوویچ، رسمربی 

میالن او را به یاد فابیو کاپلو می اندازد. 

روسونری فصل گذشته در رده ی دهم فصل 

مجوز حضور  نتوانست  و  رساند  پایان  به  را 

در لیگ اروپا را کسب کند. میهایلوویچ که 

به  کرد،  کسب  سامپدوریا  ا  ب خوبی  نتایج 

عنوان جانشین اینزاگی انتخاب شد و حاال 

گالیانی به متجید از او پرداخت. 

شبیه  واقعا  سینیسا  من،  نظر  به  گفت:  او 

هر  که  است  ولی مشخص  است.  کاپلو  به 

از  ولی  دارد.  را  خود  داستان  و  روش  مربی 

تیم  دیدم،  چین  فصل  پیش  در  که  چیزی 

ما امید زیادی برای آینده دارد. یک میالن 

تا حاال دیده ایم و ما خیلی  خیلی خوب را 

خوشحالیم. 

گول  چیز،  مهم ترین  داد:  ادامه  گالیانی 

موضوع  این  بود.  بازی  دو  هر  در  نخوردن 

ابراین  ن برای مدت ها بود که رخ نداده بود. ب

ما خیلی راضی هستیم. 

ایتد  منچسرتیون رسمربی  فان خال،  لوئیس 

عنوان کرد که تیمش برای فصل آینده، 3-3-

4 بازی خواهد کرد. 

ایتد،  فان خال در فصل اول حضورش در یون

مشکل  دچار  اش  اولیه  ترکیب  انتخاب  در 

ایتد دایام  شده بود و تا نیم فصل، ترکیب یون

ا این حال، فان خال  دچار تغییرات می شد. ب

عنوان کرد که ترکیب اصلی تیمش را پیدا 

کرده است. 

کرد.  خواهیم  بازی   4-3-3 تقریبا  گفت:  او 

فصل گذشته این کار را انجام دادیم، در نیم 

فصل دوم و این فصل هم از همین سیستم 

بازی  اید  ب آن طور که  استفاده خواهیم کرد. 

کردیم و برای همین است که خیلی از تیم 

این که  داد:  ادامه  خال  فان  هستم.  راضی 

جلوتر  مهاجمین  از  ما  هافبک های  گاهی 

هستند، بد نیست زیرا فکر می کنم به جا به 

یاز داریم.  جایی در خط حمله ن

بصورت  جمعه  روز  که  یووتیچ  استفان 

ا قرارداد قرضی  رسمی از منچسرت سیتی ب

فاش  پیوست،  اینرت  به  نیمه  و  سال  یک 

از  دیگر  تعدادی  هم  و  او  هم  که  ساخت 

مشکل  پیگرینی  ا  ب سیتی  بازی کنان 

داشتند. 

یووتیچ تابستان 2013 پس از 5 فصل بازی 

پیوست  منچسرتسیتی  به  ا  فیورنتین برای 

و  آگوئرو  ا  ب رقابت  در  نتوانست  هرگز  اما 

به  تیم  این  ترکیب  در  ثابتی  جای  ژکو، 

ا پیوسنت بونی به سیتی، او  دست بیاورد. ب

حتی از فهرست بازی کنان این تیم برای 

لیگ قهرمانان  نهایی  مرحله یک هشتم 

نیز کنار گذاشته شد. 

یووتیچ پس از انتقال به اینرت به مدیاست 

مشکالتی  منچسرتسیتی  در  من  گفت: 

خوبی  فرم  در  زمانی که  حتی  داشتم. 

استفاده  من  از  مربی  نیز  قرارداشتم 

ا  ب که  نبودم  من  تنها  این  بته  ال منی کرد. 

پیگرینی مشکل داشت، تعدادی دیگر از 

بازی کنان نیز رشایطی مشابه من داشتند. 

بسیار  ام  پیوسته  اینرت  به  این که  از 

این  کنم  کمک  می خواهم  و  خوشحامل 

دارد  تعلق  بدان  که  جایگاهی  به  تیم 

این  ا  ب جاری  سال  امیدوارم  یابد.  دست 

این هدف دست  به  داریم،  تیم خوبی که 

اینرت  جدید  نگرویی  مونته  مهاجم  یابیم. 

و  "مانچینی"  تیم،  رسمربی  با  داد:  ادامه 

مدیر ورزشی،"آئوسیلیو"، در مورد پیوسنت 

به اینرت صحبت کردم و آن ها مرا متقاعد 

ا این تیم قرارداد امضا کنم و  ب کردند که 

حاال از این انتخابم رضایت دارم. 

ام  گذشته  مشکالت  مورد  در  منی خواهم 

می دهم  ترجیح  و  کنم  صحبت  سیتی  در 

کنم.  مترکز  بعد  فصل  و  اینرت  روی 

ماست  رقیب  قدرت مندترین  یوونتوس 

شکست  را  تیم  این  بتوانیم  امیدوارم  اما 

دهیم. 

قهرمانان  عنوان  به  چلسی  و  آرسنال 

امروز  انگلیس،  برتر  لیگ  و   FA CUP

به  ملقب  انگلیس  فوتبال  سوپرجام 

ومبلی  ورزشگاه  در  را  شیلد  کمیونیتی 

برگزار خواهند کرد. 

قهرمان  مقتدرانه  گذشته  فصل  چلسی 

پر  برتری  ا  ب نیز  آرسنال  و  شد  انگلیس 

گول برابر استون ویال، برای دومین سال 

متوالی قهرمان FA CUP شد. 

تنها  گذشته  سال   9 در  که  والکات  تئو 

ا آرسنال کسب کرده  همین دو افتخار را ب

و به تازگی هم قراردادش را 4 سال دیگر 

ا توپچی ها متدید کرده است، در آستانه  ب

بازی با چلسی به "ArSeNAl PlAyer" گفت: 

فکر  شد.  خواهد  نزدیکی  و  سخت  دیدار 

می کنم هر دو تیم نسبت به فصل گذشته 

بهرت شده اند. چلسی هم مثل ما پیرشفت 

ا توجه  کرده و خریدهای خوبی داشته اما ب

به شکل خوبی که ما فصل گذشته را به 

امتام رساندیم، انتظار این را دارم که هم 

آینده،  در کل فصل  و هم  امروز  بازی  در 

اتفاقات خوبی برای ما رقم بخورد. 

برخی مردم به بازی امروز تنها به عنوان 

اما  می کنند  نگاه  فصل  پیش  بازی  یک 

داریم:  هدف  یک  تنها  بازی کنان،  ما 

شکست چلسی و قهرمان شدن. 

عدم ارتباط دوستانه بین فن خال و دخیا، 

این  پیوسنت  ابتدایی  روزهای  هامن  از 

مشهود  امری  ایتد  منچسرتیون به  مربی 

بود؛ ارتباطی که هیچ گاه نیز حسنه نشد. 

تصمیمش  که  مدت هاست  دخیا  داوید 

ا  ب و  گرفته  را  ایتد  یون از  جدایی  برای 

دست  نیز  کلی  توافقات  به  مادرید  رئال 

مذاکرات  هنوز  حال  این  ا  ب است.  یافته 

دو باشگاه به نتیجه روشنی ختم نشده و 

ا یونایتد مترین می کند.  دخیا هم چنان ب

بر  مادرید  رئال  ا  ب راموس  توافق  از  پس 

چاره ای  ایتد  یون حاال  قرارداد،  متدید  رس 

انتقال  برای  معقول  رقم  یک  تعیین  جز 

دخیا به رئال ندارد و دیروز نیز رسانه های 

از چراغ سرب فن خال به فروش  انگلیس 

این دروازه بان ارزش مند نوشتند. 

اما چرا دخیا چند پیشنهاد متدید قرارداد 

 AS نرشیه  کرد؟  رد  را  ایتد  منچسرتیون ا  ب

اختالفات  ریشه  که  داد  گزارش  دیروز 

متدید  رس  بر  ایتد  منچسرتیون ا  ب دخیا 

فن  لوئیس  ا  ب مشکالتش  به  قرارداد، 

خال برمی گردد. 

گذشته  تابستان  که  هلندی  رسمربی 

اعتقاد  ابتدا  در  شد،  ملحق  ایتد  یون به 

مدیران  از  و  نداشت  دخیا  به  چندانی 

ناواس  کیلور  جذب  تقاضای  منچسرت 

جام  در  ناواس  درخشش  بود.  کرده  را 

ا پیراهن کاستاریکا مقابل هلند  جهانی ب

خال  فن  توجه  نهایی(  چهارم  یک  )در 

پیوسنت  ا  ب اما  بود  کرده  جلب  خود  به  را 

ناواس به رئال، فن خال نیز ناچار شد به 

حضور دخیا قناعت کند. 

یونایتد  مدیران  ا  ب  2014 بهار  که  دخیا 

توافق  به  قرارداد  متدید  رس  بر  ا  تقریب

رسیده بود، با شنیدن این خرب قید توافق 

پذیرش  به  حارض  دیگر  و  زده  را  نهایی 

رشایط  باشگاه برای متدید قرارداد نشد و 

حتی پیشنهاد حقوق 11 میلیون یورویی 

نیز رد کرد. دخیا هرگز حارض  در سال را 

به بخشیدن فن خال نشد و حاال هم در 

به  پیوسنت  و  ایتد  یون از  جدایی  آستانه 

رئال مادرید قرار دارد. 
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با  کشور  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 

که  است  داده  خرب  اعالمیه ای  نرش 

زمینی  عملیات  چندین  نتیجه ی  در 

روز  سه  در  ارتش  نیروهای  هوایی  و 

گذشته در والیت های مختلف کشور، 

تن   93 و  کشته  افگن  دهشت   127

دیگر زخمی شده اند.

است  آمده  وزارت  این  خربنامه ی  در 

که در تیجه ی انداخت سالح سنگین 

کنار  ماین های  انفجار  و  دشمن 

جاده ای در نقاط مختلف کشور 12 تن 

از رسبازان ارتش نیز کشته شده اند.

به نقل از این خربنامه، این عملیات به 

منظور رسکوب دشمن و استقرار صلح 

و آرامش در والیت های تخار، میدان 

پکتیا،  کرن،  فاریاب،  قندوز،  وردک، 

ارزگان،  ننگرهار،  خوست،  غزنی، 

هرات و هلمند راه اندازی گردیده بود. 

هم چنان در این عملیات مقدار سالح 

ارتش  نیروهای  دست  به  مهامت  و 

کشور افتاده و چندین ماین نیز کشف 

و خنثا گردیده است.

نرش  با  داخله  وزارت  حال  همین  در 

خربنامه ای از کشته شدن 16 دهشت 

افگن طی عملیات مشرتک پاک سازی 

نیروهای امنیتی در 24 ساعت کذشته 

داده  خرب  کشور  مختلف  والیت  در 

است.

به نقل از این خربنامه، این عملیات در 

مربوطات والیت های قندوز، ارزگان، 

اندازی  راه  هلمند  و  پکتیا  غزنی، 

گردیده بود. 

عملیات  این  در  گفته  داخله  وزارت 

مقدار جنگ افزار نیز بدست نیروهای 

در  حارض  حال  در  و  افتاده  امنیتی 

شامری از والیت های کشور عملیات 

پاک سازی به هدف رسکوب و نابودی 

دشمن جریان دارد.

توحیدی،  الله  صدیق  روز:  اطالعات 

معاون کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 

گزینه ی  کمیسیون  این  که  می گوید 

کمیشرنان  که  دارد  داست  روی 

کمیسیون های انتخاباتی به صورت آزاد 

و منصفانه تعیین و یا هم برکنار شوند.

به گفته ی او پس از این رییس جمهور 

نه  به صورت مستقیم  اجرایی  رییس  و 

آن ها را تعیین نه هم برکنار خواهند کرد.

آقای توحیدی که روز گذشته در نشستی 

»ما  گفت:  می کرد،  صحبت  کابل  در 

گزینه های مختلف داریم که سعی شود 

به  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای 

شوند،  انتخاب  منصفانه  و  آزاد  صورت 

بررسی دقیق شود و بعدا از بررسی دقیق 

عهده  به  بزرگ  مسئولیت  یک  آن ها 

خواهند گرفت که رییس جمهور و رییس 

را  آن ها  نه  مستقیم  صورت  به  اجرایی 

اما  تعیین و نه هم برکنار خواهند کرد؛ 

الی این که به حکم قانون.«

توحیدی تعیین یا برکناری کمیشرن های 

کمیسیون های انتخاباتی از سوی رییس 

جمهور در سابق را یک تجربه ای ناکام 

جلوگیری  آن  از  باید  که  گفت  و  خواند 

شود.

حارض،  حال  در  که  حالی ست  در  این 

انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشرنان 

توسط یک کمیسیون ویژه که از سوی 

می شود،  تشکیل  جمهوری  رییس 

ریاست  به  آن ها  فهرست  و  انتخاب 

جمهوری فرستاده می شود.

رییس جمهوری از میان افراد پیشنهاد 

کمیسیون  دو  هر  کمیشرنان  شده، 

انتخابات را گزینش می کند.

در  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 

نصب  عزل  که  می کند  تالش  حالی 

کمیشرنان کمیسیون های انتخاباتی به 

شکل آزاد صورت بگیرد که در این اواخر 

حکومت  رهربان  که  می شد  گزارش 

دخیل  مستقیامً  آن ها  نصب  و  عزل  در 

می باشند.

می گوید  کمیسیون  این  هم چنان 

از  گزارش  صفحه   300 تاکنون  که 

نظریات مردم به این کمیسیون رسیده 

و تا زمانی که نظریات مردم را به گونه ی 

مکمل جمع آوری نکند نتیجه ی کار این 

کمیسیون روشن نخواهد شد.

تشکیل کمیسیون اصالحات انتخاباتی 

یکی از موارد اصلی توافق نامه ای ایجاد 

از خواسته  های  و  حکومت وحدت ملی 

مهم همکاران بین املللی افغانستان بود؛ 

اما ماه ها بر رس انتخاب رییس آن میان 

رییس جمهور و رییس اجرایی مخالفت 

گذشته  ماه  در  بآلخره  این که  تا  بود 

رییس و اعضای آن مشخص شد.

اعالم  کمیسیون  این  اخیر  روزهای  در 

مردم  از  خواهی  نظر  حال  در  که  کرد 

هستند تا با استفاده از آن اصالح قابل 

قبول در نظام انتخابات وارد گردد. 

انتظار می رود که این کمیسیون اصالح 

جدی در نظام انتخابات افغانستان وارد 

کند تا انتخابات بعدی افغانستان بدون 

دست برد و تقلب برگزار شود.

در همین حال نهاد های ناظر انتخابات 

نیز تأکید دارند که در تعیین و برکناری 

انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشرن های 

و  گیرد  صورت  سیاسی  برخورد  نباید 

آنان بر اساس قانون برگزیده و یا برکنار 

شوند.

آمدن  میان  به  آنان،  گفته ی  به 

نظام  در  عادالنه  و  الزم  اصالحات 

انتخاباتی، پروسه انتخابات افغانستان را 

شفاف ساخته و اعتامد مردم را بر این 

روند بیشرت می سازد.

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید

127 تروریست در چندین عملیات 
نظامی کشته شده اند

توحیدی: 
پس از این رییس جمهور و رییس اجرایی، کمشنران کمیسیون های انتخاباتی 

را به صورت مستقیم نه تعیین نه برکنار خواهند کرد


