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مناظره و جنگ؛ جایگاه 
مبهم طالب و دشمن

طالبان به مثابه ی بزرگترین گروه مسلح مخالف دولت 
که بیشترین بخش جنگ را در این سال ها به پیش برده 
و حمالت متعدد انتحاری و کشتار مردم را به صورت 
رسمی بر دوش گرفته، در تعریف رسمی حکومت از 
از 20  بیش  فعالیت  از  »دشمن« جایگاه مبهمی دارد. 
گروه تروریستی به ادعای مقامات حکومتی، به مثابه ی 
جدی ترین تهدید امنیتی یاد می شود. در تعریف متعارف 
رییس جمهور و حکومت، قاتالن مردم و عوامل ناامنی 
به مثابه ی دشمنان مردم جای می گیرند. اما کمتر اتفاق 
افتاده که طالبان به صورت صریح به عنوان یک گروه 
تروریستی معرفی شود یا حتا در دایره ی وسیع دشمنان 

افغانستان جای گیرد. 
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین از طالبان با عنوان 
غنی  جمهور  رییس  و  می کرد  یاد  ناراضی«  »برادران 
نیز  دیروز  نهاد.  را  سیاسی«  »مخالفان  عنوان  آن ها  بر 
مورد  در  صراحتی  غنی،  محمداشرف  سخنرانی  در 
اما  نداشت.  بی قید و شرط طالبان وجود  محکومیت 
دعوت به مناظره با علمای دین، بر سر حقانیت جنگ 
آن ها، از نکات جالب سخنان دیروز آقای غنی بود. این 
که طالبان اگر توجیهی شرعی بر مبارزه ی شان دارند، با 

علمای دینی مناظره کنند و توضیح بدهند. 
پیشنهاد رییس جمهور به اندازه ی دستور مال هبت اهلل 
رهبر طالبان در مورد »کاشتن درخت در فصل بهار« 

جالب بود. این پیشنهاد پیش از آن که جنبه ی...
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ادامه در صفحه 2

صفحه 2

پیشنهاد تازه ی حکمتیار: 
می خواهم 100 کیلومتر راه را 

زمینی به کابل بروم

اطالعــات روز: گلبدیــن حکمتیــار، رهبــر حــزب اســالمی 
افغانســتان خواســته اســت تــا 100 کیلومتــر راه را از طریــق 

زمینــی بــه کابــل بیایــد.
منبعــی کــه نخواســت نامــی از وی برده شــود، بــه اطالعات 
روز گفــت قــرار اســت آقــای حکمتیــار پــس از 15 حــوت 

ســال جــاری بــه کابــل بیاید.
پیــش از ایــن نیــز نزدیــکان آقــای حکمتیــار گفتــه بودنــد او 
ــد.  ــل می آی ــه کاب ــه زودی ب در افغانســتان حضــور دارد و ب

ــد. ــاش وی چیــزی نگفته ان ــان از محــل بودوب صفحه 3آن

تجلیل از روز نیروهای دفاعی و امنیتی
غنی: ما نیز در برابر آن ها مسئولیم



مثابه ی  به  باشد،  داشته  اهمیت  جدیتش   
در  حکومت   معمول  رویه ی  از  نشانه یی 
گرفته شود.  نظر  در  می تواند  طالبان  برابر 
کشیدن  دوش  بر  رغم  به  که  معنا  این  به 
و  مردم  علیه  جاری  جنگ  بزرگ  بخش 
در  جدی یی  جایگاه  هنوز  طالبان  دولت، 
است.  نیافته  دولت  رسمی  دشمنان  میان 
حسن  این  از  طالبان  می رسد  نظر  به 
که  گروهی  عنوان  به  که  اند  برخوردار 
بنیادهای داخلی دارند، همواره راهی برای 
باشند.  داشته  صلح  به  کم هزینه  بازگشت 
وگرنه دعوت از طالبان برای مناظره دینی، 
هیچ پاسخ روشنی ندارد. جنگ جاری که 
بوده،  همراه  ویرانی  و  انتحار  و  خون  با 
بن بست  و  مناظره  امکان  عدم  نتیجه ی 
این  که  زمانی  تا  است.  بوده  گفت وگو 
بن بست نشکند، همان گونه که روند صلح 
به موفقیت نینجامید، مناظره نیز هیچ گرهی 
از مشکل طالبان باز نخواهد کرد. طالبان بر 
این فکر استوار اند که آن ها علیه یک نظم 
سیاسی یی که می جنگند که از دیدگاه آن ها 
غیر شرعی است. آن ها با »کفر جهانی« و 
می جنگند  حکومتی  و  متجاوز  کشورهای 
کار  روی  بر  کشورها  این  حمایت  به  که 
آمده است. در برابر آن، دیدگاه بنیادی نظام 
برابری،  عدم  انتحار،  پساطالبان،  سیاسی 
کار  و  ساز  و  بشر  حقوق  به  بی پروایی 
نمی تواند  نمی تابد و  بر  را  امارت طالبانی 

در آن مورد گفت وگو کند. 
به همین دلیل برخورد غیر معمول و مبهم 
با  سیاسی،  رسمی  ادبیات  در  طالبان  با 
رییس  است.  آمیخته  بسیاری  تناقض های 
جمهور همواره پس از هر حمله ی خونبار 
انتحاری زبان تندی را در انتقاد از طالبان 
به کار برده است. دیروز و در سخنرانی اش 
با  نیز  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  جمع  در 
سالم،  مال  شدن  کشته  خبر  خوش حالی 
نام نهاد طالبان را اعالم کرد و سران  والی 
این گروه را متهم به زندگی مرفه و تهییج 
از  کرد.  مردم  کشتار  برای  شان  پیروان 
یک سو طالبان برادران ناراضی یا مخالفان 
سیاسی اند و از سوی دیگر، عوامل کشتار، 
فالکت و نگون بختی این کشور و هیوالی 

شروری که باید از ریشه خشکانده شود. 
به نظر می رسد این رفتار آمیخته با تناقض، 
یا  باشد  داشته  وجود  تعمدی  آن  در  چه 
ناگزیرانه باشد، در سطح عمومی تر ابهام در 
نیروهای  می دهد.  افزایش  را  طالبان  مورد 
امنیتی که ما از آن ها با افتخار یاد می کنیم، 
علیه کی می جنگند؟ جبهه ی اصلی جنگ 
در دست چه کسی است؟ غیر از این است 
که عامل اصلی بی ثباتی و کشتار طالبان اند؟ 
تا کنون روند مذاکره، گفت وگوه و مصالحه 
در  است.  نداشته  نتیجه یی  هیچ  طالبان  با 
دارند  سیاسی  استقالل  نه  گروه  این  عمل 
و  صلح  به  بازگشت  برای  عجالتاً  نه  و 
ثبات آماده اند. آن ها اگر در بهار از یک سو 
دیگر  سوی  از  می کارند،  درخت  ظاهراً 
آماده اند تا برنامه ی تصرف مناطق را مانند 
دو سال گذشته از سر بگیرند. برای آن ها 
در وضعیتی که عماًل هیچ فشار جدی یی 
وجود ندارد، معنایی نخواهد داشت. بهتر 
پوشش  بپذیرد،  حکومت  که  است  آن 
اصلی شبکه های تروریستی طالبان اند و تا 
عنوان  به  آن ها  هزینه ی حضور  که  زمانی 
مخالف  مسلح  و  تروریستی  گروه  یک 
راهی  نشود،  طاقت فرسا  و  سنگین   کشور 
شد.  نخواهد  گشوده  نیز  گفت وگو  برای 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  تصمیم شورای 
در  اهلل  مالهبت  نام  دادن  قرار  بر  مبنی 
از  خوبی  نشانه ی  تحریم هایش،  فهرست 
شروع برخوردهای جدی تر با طالبان است 
و حکومت می باید چه در ادبیات رسمی و 
چه در سیاستش در قبال طالبان، این روند 

را دنبال کند.

تجلیل از روز نیروهای دفاعی و امنیتی
غنی: ما نیز در برابر آن ها مسئولیم

گروه طالبان کشته شدن مال عبدالسالم را تایید کرد

شورای امنیت ملی افغانستان برای 
درج نام رهبر طالبان در فهرست 
تحریم های سازمان ملل اطالعات 

جمع آوری می کند
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ــی افغانســتان  ــت مل ــات روز: شــورای امنی اطالع
بــرای درج نــام هبــت اهلل آخونــدزاده، رهبــر گــروه 
ــل  ــازمان مل ــای س ــت تحریم ه ــان در فهرس طالب
مشــغول گــردآوری اطالعــات دربــاره ی او اســت.
تــواب غورزنــگ، ســخن گوی شــورای امنیــت 
ــه اســت کــه  ــا بی بی ســی گفت ــه ب ملــی در مصاحب
ــر از  ــی دیگ ــال مجموعه ی ــامل ح ــدام ش ــن اق ای

ــود. ــز می ش ــان نی ــروه طالب ــران گ رهب
او گفتــه اســت هبــت اهلل آخونــدزاده و آن عــده 
از رهبــران طالبــان کــه شــورای امنیــت ملــی 
ــان در فهرســت تحریم هــای  ــام آن خواســتار درج ن
ســازمان ملــل اســت، تهدیــدی بــرای امنیــت 
ملــی افغانســتان و امنیــت بین المللــی شــمرده 

می شــوند.
ــت  ــه اس ــی گفت ــت مل ــورای امنی ــخن گوی ش س
کــه چنــد مــاه پیــش »کمیتــه 1988« شــورای امنیت 
کــه مســئول نظــارت از تحریم هــا علیــه رهبــران و 
فرماندهــان گــروه طالبــان اســت، فهرســت اســامی 
ــت  ــه دول ــان را ب ــروه طالب ــران گ ــر از س 12 نف
افغانســتان ارایــه کــرده و خواســتار توضیــح دربــاره 

آن هــا شــد.
ــت افغانســتان  ــس از آن دول ــه پ ــه اســت ک او گفت
ــراد  ــن اف ــاره ی ای ــی را درب ــی همه جانبه «ی »بررس
انجــام داد و در نهایــت بــه شــورای امنیــت اطــالع 
ــه قــاری  ــراد از جمل ــن اف ــر از ای ــه ده نف داد ک

ــده نیســتند. ــداهلل دیگــر زن احم
ــه 1988 شــورای  ــو، کمیت ــازده روز پیــش، 28 دل ی
ــام  ــه ن ــود ک ــرده ب ــل اعــالم ک ــت ســازمان مل امنی
قــاری احمــداهلل، رییــس پیشــین اســتخبارات گــروه 
کمیتــه  ایــن  تحریم هــای  فهرســت  از  طالبــان 

حــذف شــده اســت.
ــه  ــت ک ــه اس ــگ گفت ــواب غورزن ــون ت ــا اکن ام
ایــن رهبــر طالبــان ده ســال پیــش در یــک حملــه 
ــی در شــرق افغانســتان  ــی نیروهــای بین الملل هوای

ــود. کشــته شــده ب
ــگار افغــان  در همیــن حــال مجیــب مشــغل، خبرن
ــا  ــی ب ــاس گفت وگوهای ــی براس ــب مفصل در مطل
ــی  ــریه امریکای ــه نش ــداهلل ب ــاری احم ــتگان ق بس
ــابق  ــس س ــه ریی ــت ک ــزارش داده اس ــر گ هارپ

ــت. ــده اس ــان زن ــتخبارات طالب ــتگاه اس دس
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اطالعــات روز: رییــس جمهــور غنــی در مراســم 
گرامیداشــت از روز ملــی نیروهــای امنیتــی گفــت 
ــه  ــی مقابل نخســتین رســالت نیروهــای دفاعــی و امنیت

ــت. ــتان اس ــده ی افغانس ــناخته ش ــمنان ش ــا دش ب
ــای  ــدت نیروه ــد م ــالت بلن ــت، رس ــی گف ــای غن آق
امنیتــی گســترش امنیــت سرتاســری در کشــور و 
ــه  ــت ک ــت داری اس ــم دول ــه نظ ــیدن ب ــتوانه بخش پش
فراهــم کننــده ی زمینه هــای پیشــرفت و ترقــی، و 
ــردم  ــرای م ــبختی ب ــعادت و خوش ــده س ــن کنن تامی

ــت. ماس
ــزء  ــی ج ــه ی جهان ــا جامع ــا ب ــکاری م ــت هم او گف
منافــع مشــترک و بنیــادی ماســت و ایــن منافــع 
ــا همــکاری  ســبب همــکاری سرتاســری می شــود و ب
جامعــه ی جهانــی مــا شــاهد امنیــت و ثبــات در 

ــود. ــم ب ــتان خواهی افغانس
ــای  ــه نهاده ــر الزم اســت ک ــن خاط ــه ای ــت: »ب او گف
دفاعــی و امنیتــی مــا بــا دیــدگاه طوالنــی مــدت عمــل 
ــده، بلکــه پنجــاه  ــه یکــی دو ســال آین ــی ن ــد، یعن کنن
ــه  ــی ک ــند. هنگام ــته باش ــر داش ــده را در نظ ــال آین س
نســل کنونــی، نســل مــن و هــم عصرانــم دیگــر 
ــه  ــن کشــور ب ــری ای ــد داشــت و رهب حضــور نخواه
ــد  ــت، بای ــد گرف ــرار خواه ــده ق ــل های آین دوش نس
کشــور مــا در اوج اقتــدار و اســتحکام و اســتواری قــرار 

داشــته باشــد.«
اصالحات برای رسیدن به خودکفایی

رییــس جمهــور گفــت رســالت و مســئولیت نیروهــای 
ــز  ــا نی ــه م ــت بلک ــه نیس ــک طرف ــی ی ــی و امنیت دفاع
ــث  ــت به حی ــم. او گف ــئولیت داری ــان مس ــال آن در قب
ســرقوماندان اعــالی نیروهــای دفاعــی و امنیتــی کشــور 
هــر صبــح بــه ایــن می اندیشــد کــه وقتــی ســربازان و 
افســران بــه میــدان ماموریــت می رونــد، از امکانــات و 
ــه  ــرای کاری ک ــی برخــوردار باشــند، ب ــزات کاف تجهی
انجــام می دهنــد آمــوزش کافــی دیــده باشــند و بــرای 
جلوگیــری از دخالــت عناصــر فســاد پیشــه در کار آنان 

اقدامــات الزم صــورت گرفتــه باشــد.
ــان  ــوق آن ــرای حفاظــت از حق ــزود: »ب ــی اف ــای غن آق
در برابــر اختــالس گــران و خایینــان ملــی تمــام تــوان 
ــم  ــا نخواهی ــن اکتف ــه ای ــا ب ــرم. م ــه کار بگی خــود را ب
ــم اصالحــات  ــه ه ــم ک ــزی کرده ای ــا برنامه ری ــرد، م ک
ســاختاری در ایــن نهادهــا تطبیــق شــود و هــم تــا مــرز 

خودکفایــی ایــن نیروهــا بــه پیــش برویــم.«
ــد  ــا اب ــم ت ــا نمی توانی ــور م ــس جمه ــه ی ریی ــه گفت ب

ــیم. ــت خارجــی باش ــه حمای متکــی ب
بسیج برای حمایت از نیروهای امنیتی

ــود  ــای خ ــر از صحبت ه ــش دیگ ــی در بخ ــای غن آق
ــت از  ــر حمای ــی ب ــاع مل ــه اجم ــور ک ــت همانط گف
نیروهــای امنیتــی در میــان همــه ی اقشــار جامعــه 
ــز  ــی گســترده یی نی ــد مشــارکت عمل وجــود دارد، بای
در ایــن کار صــورت بگیــرد تــا هــر قشــر جامعــه ســهم 
ملموســی در حمایــت از ایــن نیروهــا بــه عهــده داشــته 

باشــند.
ــخ  ــول تاری ــه در ط ــرام، چنانک ــای ک ــت: »علم او گف
ــرات  ــر خط ــردم در براب ــی م ــیج عموم ــور در بس کش
ــد در  ــز بای ــون نی ــته اند، اکن ــهم داش ــاوزات س و تج

ــد.« ــهم بگیرن ــا س ــن نیروه ــکار از ای ــت آش حمای
رییــس جمهــور افــزود کــه نهادهــای جامعــه مدنــی و 

رســانه های کشــور بایــد حمایــت از نیروهــای دفاعــی 
ــدل  ــود ب ــول کاری خ ــی از اص ــه یک ــی را ب و امنیت
ــانه یی  ــت آزاد رس ــان، فعالی ــر آزادی بی ــرا اگ ــد زی کنن
و ســایر فعالیت هــای اجتماعــی وجــود دارد، از برکــت 
رشــادت همیــن نیروهایــی اســت کــه شــب و روز در 

ــد. ــان می رزمن ــمنان ش ــر دش براب
جنگ تحمیل شده

آقــای غنــی گفــت بارهــا گفته ایــم کــه جنــگ کنونــی 
ــه  ــا همیش ــت و م ــده اس ــل ش ــا تحمی ــور م ــر کش ب

ــم. ــش بوده ای ــح و آرام ــان صل خواه
ــه و  ــح عزتمندان ــم کــه صل ــن داری ــا یقی ــزود: »ام او اف
پایــدار بــا بــازوی توانــای نیروهــای دفاعــی و امنیتــی 
کشــور تحقــق خواهــد یافــت، و آن کســانی کــه جــز 
ــاور  ــه چیــزی دیگــر ب ــه منطــق جنــگ و شــرارت ب ب
ندارنــد ســرانجام بــه زانــو در آمــده و بــا همــت ایــن 
جوانــان رشــید و افســران دلیــر ناگزیــر خواهنــد شــد 
کــه بــه جنایــت و تبهــکاری خــود پایــان ببخشــند، و 

ــا اســتقرار خواهــد یافــت.« صلــح در میهــن م
مسلکی ســازی  و  غیرسیاسی ســازی  عبــداهلل: 
ــی از اولویت هــای حکومــت اســت نهادهــای امنیت
عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجراییــه نیــز در مراســم 
گرامیداشــت از روز ملــی نیروهــای امنیتــی ســخنرانی 
غیرسیاسی ســازی  و  کــرد و گفــت مسلکی ســازی 
نهادهــای امنیتــی از اولویت هــای مهــم حکومــت 

ــت. ــی اس ــدت مل وح
ــی،  ــای امنیت ــوف نیروه ــات در صف ــت اصالح او گف
ضامــن ســالمت کشــور و عامــل پیــروزی قــوای 
ــی  ــا هراس افگن ــرد ب ــگ و نب ــن جن ــلح در میادی مس

می باشــد.
اســتقبال کاربــران شــبکه های اجتماعــی از روز 

ــی ــای امنیت ــی نیروه مل
ــای  ــی و نهاده ــات ارشــد حکومت ــا از ســوی مقام تنه
دولتــی روز ملــی نیروهــای امنیتــی تجلیــل نشــد. 
هــزاران نفــر از کابــران شــبکه های اجتماعــی بــه 
ــای  ــی عکس ه ــی و امنیت ــای دفاع ــت از نیروه حمای
ســربازان را بــه اشــتراک گذاشــته و در مــورد آن تبصــره 
کردنــد. همچنــان شــمار زیــادی از کاربــران شــبکه های 
اجتماعــی، به ویــژه فیســبوک، بــا لبــاس نظامــی عکــس 

ــد. ــل کردن ــن روز تجلی ــه و از ای گرفت
شــهرزاد اکبــر، فعــال فرهنگــی در فیســبوکش عکــس 
ــت: »زن  ــته اس ــرده و نوش ــر ک ــربازان زن را منتش س
ــت  ــکر اس ــت. زن عس ــظ اس ــت. زن محاف ــع اس مداف

ــت.« ــنگر اس و در س
منیــره یوســف زاده، رییــس اطالعــات و ارتباطــات عامه 
ــاس  ــیدن لب ــا پوش ــی ب ــای محل ــتقل ارگان ه اداره مس
ــته و  ــتراک گذاش ــه اش ــظ را ب ــعری از حاف ــی ش نظام
نوشــته اســت: »امــروز علــی رغــم ایــن شــعر مشــهور، 
ــم را  ــا حمایت ــیدم ت ــربازی را پوش ــدس س ــاس مق لب
ــم و  ــی و دفاعــی کشــورم اعــالم کن ــای امنیت از نیروه
ــاد!« ــم کــه ســرباز وطنــم گام هایــت اســتوارتر ب بگوی

وحیــده فیضــی، خبرنــگار اســت. او عکســی از پــدرش 
را در فیســبوک خــود منتشــر کــرده و گفتــه اســت: »و 
مــن چــه خوشــبختم کــه امــروز بــه افتخــار می گویــم 
ــم  ــتر از نی ــت و بیش ــی اس ــخص نظام ــک ش ــدرم ی پ
ــن وطــن ســپری  ــردم ای ــه م عمــرش را در خدمــت ب

کــرده اســت.«

ــال  ــدن م ــته ش ــان کش ــروه طالب ــات روز: گ اطالع
عبدالســالم، والــی طالبــان در والیــت قنــدوز را تاییــد 
ــده در ولســوالی  ــن فرمان ــه ای ــه اســت ک ــرده و گفت ک
ــای  ــی نیروه ــه ی هوای ــک حمل ــی در ی ــت ارچ دش

ــت. ــده اس ــته ش ــی کش امریکای
رییــس جمهــور غنــی نیــز در مراســم گرامیداشــت از 
روز نهــم حــوت، روز ملــی نیروهــای دفاعــی و امنیتــی 
کشــور،  کشــته شــدن مــال عبدالســالم را تاییــد کــرد.

ــان را  ــده طالب ــن فرمان ــدن ای ــته ش ــی کش ــای غن آق
ــد  ــی خوان ــی و دفاع ــای امنیت ــرای نیروه ــروزی ب پی
و گفــت اکنــون باشــندگان قنــدوز و والیت هــای 
ــراد وی  ــالم و اف ــال عبدالس ــد م ــرقی از تهدی شمال ش

ــد. ــات یافتن نج
رییــس جمهــور غنــی گفــت: »مولــوی ســالم بــا دار و 
دســته ی شــان دیــروز در قنــدز محــو شــدند، از برکــت 
ــردم  ــرای م ــت کار ب ــن دســته ی جنای ــروز ای شــما، ام

قنــدوز و شــمال شــرق دیگــر تهدیــد نیســتند.«
بــه گفتــه ی آقــای غنــی پیــام قــوای امنیتــی و دفاعــی 
ــچ گوشــه ی  ــه در هی ــن اســت ک ــان ای ــرای طالب ــا ب م

ــود. افغانســتان مصــون نخواهنــد ب
ــرای  ــان ب ــره ی آن ــه چه ــا خوش بختان ــت: »ام او گف
ــا آشــکار شــده و بســیار  ــرای تمــام دنی ــا و ب ــردم م م
انــدک کســانی انــد کــه نداننــد ایــن گروه هــا از کجــا و 
بــه چــه هدفــی تحریــک و تجهیــز می شــوند و جنــگ 
و شــرارت آنــان چــه عاقبتــی بــرای منطقــه ی مــا ببــار 

مــی آورد.«
ــود کــه ایــن  روز یک شــنبه والــی قنــدوز نیــز گفتــه ب
فرمانــده طالبــان در ایــن والیــت کشــته شــده اســت.

ــا  ــه تنه ــه ن ــده اســت ک ــا آم ــان ام ــه ی طالب در اعالمی
صــف امــارت اســالمی بــا کشــته شــدن ایــن فرمانــده 
ضعیــف نمی شــود بلکــه صدهــا جــوان آمــاده ی 

ــد. ــالم ان ــربلندی اس ــرای س ــی دادن ب قربان
ایــن فرمانــده طالبــان رهبــری جنــگ در والیــت قندوز 
ــدنش  ــته ش ــر کش ــا خب ــت و باره ــده داش ــه عه را ب
ــان آن را رد  ــروه طالب ــار گ ــر ب ــا ه ــد. ام ــر ش منتش
کردنــد. ایــن بــار یــک روز پــس از نشــر خبــر مــرگ 
ایــن فرمانــده، گــروه طالبــان کشــته شــدن وی را تاییــد 

کــرد. 
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ــزب  ــر ح ــار، رهب ــن حکمتی ــات روز: گلبدی اطالع
اســالمی افغانســتان خواســته اســت تــا 100 کیلومتــر 

ــد. ــل بیای ــه کاب ــی ب ــق زمین راه را از طری
ــه  ــرده شــود، ب ــی از وی ب ــه نخواســت نام ــی ک منبع
ــار  ــای حکمتی ــت آق ــرار اس ــت ق ــات روز گف اطالع

ــد. ــل بیای ــه کاب ــاری ب ــال ج ــس از 15 حــوت س پ
ــه  ــار گفت ــای حکمتی ــکان آق ــز نزدی ــن نی ــش از ای پی
ــه  ــه زودی ب ــد او در افغانســتان حضــور دارد و ب بودن
ــزی  ــاش وی چی ــان از محــل بودوب ــد. آن ــل می آی کاب

نگفته انــد.
ــه ی ترکــی آیدنلیــک نوشــته  ــن حــال روزنام در همی
اســت کــه گلبدیــن حکمتیــار بعــد از هدایــت رییــس 
ــت.  ــده اس ــل ش ــه منتق ــه ترکی ــان ب ــور اردوغ جمه
ایــن روزنامــه نوشــته اســت کــه ادعــا می شــود 
ســازمان های اســتخباراتی امریــکا نیــز از ایــن جریــان 

مطلــع می باشــند.
ــع اســتخباراتی  ــل از مناب ــه نق ــک ب ــه ی آیدنلی روزنام
ــاه  ــار در روزهــای آخــر م ــه حکمتی نوشــته اســت ک
فبــروری ســال 2016 توســط امبوالنــس هوایــی ترکی 
ــوز در  ــتانبول آورده شــده و هن ــه اس ــداوی ب ــرای ت ب
ــن شــهر بســتری می باشــد. یکــی از شــفاخانه های ای

ــت اهلل  ــه ی حکم ــل از مصاحب ــه نق ــه ب ــن روزنام ای
ــزاری  ــا خبرگ ارشــاد، ســخن گوی حــزب اســالمی ب
اناتولــی ترکیــه نوشــته اســت کــه گلبدیــن حکمتیــار 
تــا ســه هفتــه ی دیگــر وارد افغانســتان خواهــد شــد و 

ــل خواهــد رفــت. ــه کاب ــه ی اول ب در یــک هفت
ســخن گوی حــزب اســالمی در مــورد محــل زندگــی 

فعلــی گلبدیــن حکمتیــار معلومــات نداده اســت.
ــع اســتخباراتی نوشــته  ــه نقــل از مناب ایــن روزنامــه ب
اســت کــه امریــکا از جریــان انتقــال آقــای حکمتیــار 
بــه کابــل اطــالع دارد و همــراه بــا ترکیــه حکمتیــار را 
بــرای شــکل دهی جدیــد افغانســتان به طــور مشــترک 

اســتفاده خواهنــد کــرد.
ایــن خواســته درحالــی مطــرح می شــود کــه براســاس 
توافق نامــه ی صلــح دولــت بــا حــزب اســالمی، 
ــار  ــای حکمتی ــه آق ــت ک ــده اس ــد ش ــت متعه دول
ــر جهــادی« از ســوی رییــس جمهــور  ــوان »رهب به عن
ــرام  ــزاز و احت ــورد »اع ــی م ــان ویژه ی ــا صــدور فرم ب
ــل  ــه مح ــا س ــرای او دو ت ــرد و ب ــرار بگی ــاص« ق خ
اقامــت تعییــن کــرده و هزینــه ی و امنیــت آن را تامیــن 

کنــد.
ــت و حــزب اســالمی  ــان دول ــح می ــه ی صل توافق نام
بــه تاریــخ هشــتم میــزان ســال جــاری میــان محمــد 
ــار  ــن حکمتی ــور و گلبدی ــس جمه ــی ریی اشــرف غن

امضــا شــد.
ــود،  ــده ب ــط ش ــل ضب ــه از قب ــی ک ــام ویدیوی در پی
حکمتیــار گفــت حــزب اســالمی بــه عملــی ســاختن 

ــت.  ــد اس ــح متعه ــه ی صل ــش در توافق نام تعهدات
براســاس ایــن توافق نامــه، تعهــدات دو طــرف شــامل 
ــه  ــدی ب ــت، پایبن ــح و امنی ــن صل ــگ، تامی ــان جن پای
ارزش هــای اســالمی، حقــوق برابــر و بــدون تبعیــض 
زن و مــرد در برابــر قانــون، یــک پارچگــی افغانســتان 

ــوام کشــور می باشــد.  ــه همــه ی اق ــق ب و تعل
عــالوه برایــن دولــت افغانســتان متعهــد شــده اســت 
کــه بــرای رفــع تمامــی تحریم هــای بین المللــی علیــه 
ــالمی،  ــزب اس ــران ح ــایر رهب ــار و س ــای حکمتی آق
ــک  ــوان ی ــزب به عن ــن ح ــناختن ای ــمیت ش ــه رس ب
ســازمان سیاســی مطابــق قانــون و حــق فعالیــت 
سیاســی آن در تمــام زمینه هــای سیاســی چــون 

ــد. ــالش کن ــات ت انتخاب
تعهــد حــزب اســالمی بــه رهبــری گلبدیــن حکمتیــار 
هــم شــامل انحــالل شــاخه ی نظامــی ایــن حــزب و 
ــتی  ــای تروریس ــا گروه ه ــاط ب ــع ارتب ــان قط همچن

می باشــد.
ــای  ــت تحریم ه ــن از فهرس ــام گلبدی ــذف ن ح

ــل ــازمان مل س
ــوس  ــاه ق ــر م ــه، در اواخ ــای توافق نام ــس از امض پ
شــدن  برداشــته  خواســتار  افغانســتان  دولــت 
تحریم هــای وضــع شــده ســازمان ملــل متحــد علیــه 

ــی  ــتان یک ــالمی افغانس ــزب اس ــان ح ــی زندانی رهای
ــار اســت. براســاس  ــن حکمتی ــته های گلبدی از خواس
ــزب  ــا ح ــتان ب ــت افغانس ــح دول ــه ی صل توافق نام
اســالمی، قــرار بــود تــا دو مــاه پــس از امضــای ایــن 
ــا  ــالمی ره ــزب اس ــی ح ــان سیاس ــه زندانی توافق نام

شــوند. 
در متــن موافق نامــه آمــده اســت: »دولــت جمهــوری 
اســالمی افغانســتان متعهــد می گــردد کــه زندانیــان و 
ــه  ــه حــزب اســالمی افغانســتان ک ــوط ب ــرای مرب اس
ــم  ــب جرای ــوده و مرتک ــده ب ــت توافق ش ــامل لیس ش

ــد.  ــار ش ــن حکمتی گلبدی
ــای  ــه تحریم ه ــو کمیت ــخ 15 دل ــه تاری ــس از آن ب پ
گــروه داعــش و القاعــده ســازمان ملــل متحــد 
ــال 2003 وارد  ــه در س ــار را ک ــن حکمتی ــام گلبدی ن
ــود، از  ــده ب ــل ش ــازمان مل ــای س ــت تحریم ه فهرس

ــرد.  ــذف ک ــت ح فهرس
ــی  ــل زندگ ــی مح ــر اعالمیه ی ــا نش ــازمان ب ــن س ای
آقــای حکمتیــار را مرزهــای میــان افغانســتان و 

ــود. ــرده ب ــالم ک ــتان اع پاکس
زندانیان حزب اسالمی

ــه  ــدی علی ــوای حق العب ــند و دع ــده باش ــی نش جنای
ــیون  ــق کمیس ــد، از طری ــته باش ــود نداش ــان وج ش
خــاص عدلــی کــه بدیــن منظــور تشــکیل می گــردد، 
در زودتریــن فرصــت ممکــن کــه بیشــتر از ســه مــاه 

نباشــد، رهــا ســازد.«
بــه تاریــخ 9 قــوس ســال جــاری محمــد امیــن کریــم، 
نماینــده حــزب اســالمی و مذاکــره کننــده ارشــد ایــن 
ــات روز  ــه اطالع ــا روزنام ــی ب ــزب در گفت وگوی ح
ــزب  ــن ح ــای ای ــر از اعض ــه 2400 نف ــود ک ــه ب گفت
زندانــی انــد. او گفتــه بــود ممکــن اســت یــک تعــداد 
ــا 2000  ــان مســتحق آزادشــدن نباشــند ام ــن زندانی ای
ــه  ــه ب ــن حــزب ک ــر از اســرای سیاســی-نظامی ای نف
جــرم عضویــت در حــزب و فعالیــت نظامــی در 

حــزب زندانــی اســتند، بایــد رهــا شــوند.
ــه  ــار دیگــر گفت ــم ب ــای کری ــخ 14 قــوس آق ــه تاری ب
ــزب از  ــن ح ــی ای ــت 400 زندان ــرار اس ــه ق ــود ک ب

زندان هــای افغانســتان آزاد شــوند.
ایــن لیســت بعــداً بــه 100 تــن رســید. بــه تاریــخ 4 
دلــو حــزب اســالمی اعــالم کــرد کــه پرونــده ی 100 
ــت و  ــده اس ــی ش ــزب نهای ــن ح ــان ای ــن از زندانی ت

ــرار اســت آزاد شــوند.  ق
ــه  ــام گرفت ــد از وی ن ــه نمی خواه ــی ک ــون منبع اکن
ــه 86  ــه اطالعــات روز گفــت ایــن لیســت ب شــود، ب

ــر رســیده اســت. نف
ــا آن کــه بارهــا از رهایــی زندانیــان حــزب اســالمی  ب
ســخن گفتــه شــده اســت، امــا هنــوز در عمــل هیــچ 

یــک از زندانیــان ایــن حــزب رهــا نشــده اســت.
اعطای زمین

براســاس توافق نامــه ی صلــح دولــت بــا حــزب 
اســالمی، دولــت افغانســتان متعهــد شــده اســت کــه 
زمینــه ی اســکان هــواداران مهاجــر حــزب اســالمی را 
ــان  ــرای آن ــد و ب ــم می کن ــران فراه ــتان و ای از پاکس

ــد. ــن و ســرپناه اعطــا کن زمی
اکنــون منبعــی کــه نخواســته از وی نــام گرفتــه شــود، 
بــه اطالعــات روز می گویــد قــرار اســت زمینــی 
ــرای  ــه ب ــرای ســاختن خان ــل ب ــان کاب ــه در داراالم ک
حامــد کــرزی، رییــس جمهــور پیشــین در نظــر گرفته 
شــده بــود، بــرای اعضــای حــزب اســالمی افغانســتان 

توزیــع شــود. 
گلبدیــن حکمتیــار در ســال 1358 پــس از جدایــی از 
حــزب جمعیــت اســالمی افغانســتان، تشــکل جدیدی 
ــام حــزب اســالمی افغانســتان تاســیس کــرد  ــه ن را ب
و خــودش رهبــری آن را بــه عهــده گرفــت. در 
ــی  ــترین کمک های ــن حــزب بیش ــاد ای ــال های جه س
ــود  ــد، از آن خ ــتان می ش ــاد افغانس ــرای جه ــه ب را ک

می کــرد.
در ســال 1369 پــس از خــروج ارتــش شــوروی 
ــا  ــکاری ب ــار در هم ــن حکمتی ــتان، گلبدی از افغانس
گروهــی از ناراضیــان نجیــب اهلل، رییــس جمهــور 
پیشــین، کودتایــی را بــه رهبــری شــهنواز تنــی 
امــا شکســت خــورد. پــس  ســازمان دهی کــرد 
ــن، وی در  ــری مجاهدی ــه رهب ــت ب ــکیل حکوم تش
ســال 1371 وارد کابــل شــد و براســاس توافقات قبلی 
ــد از  ــر نش ــی حاض ــن ربان ــه برهان الدی ــس از آن ک پ
ــان برخــی احــزاب  ــرود، اختــالف می ــار ب قــدرت کن
ــا دولــت منجــر  جهــادی از جملــه حــزب اســالمی ب
ــق  ــن از طری ــد. گلبدی ــلحانه ش ــای مس ــه جنگ ه ب
چهارآســیاب بــه نبــرد علیــه دولــت آقــای ربانــی آغاز 
ــان مناطــق  ــه طالب ــی ک ــس از 1374، هنگام ــرد و پ ک
زیــادی را در افغانســتان بــه کنتــرل خــود درآوردنــد، 
ــی  ــت ربان ــر دول ــن حاضــر شــد نخســت وزی گلبدی

باشــد. 
پــس از شکســت طالبــان و حملــه ی امریــکا بــه 
»تجــاوز«  را  امریــکا  اقــدام  گلبدیــن  افغانســتان، 
خوانــد و گفــت اگــر نیروهــای امریکایــی وارد خــاک 
ــد.  ــد جنگی ــان خواه ــه آن ــوند، او علی ــتان ش افغانس
پــس از رویــداد 11 ســپتامبر اودر صــف طالبــان 
ــه نیروهــای  ــارزه مســلحانه را علی ــت و مب ــرار گرف ق

ــرد. ــاز ک ــان آغ ــی و افغ خارج

پیشنهاد تازه ی حکمتیار: 
می خواهم 100 کیلومتر راه را زمینی به کابل بروم

افغانستان،  اسالمی  جمعیت  حزب  از  جدایی  از  پس   1358 سال  در  حکمتیار  گلبدین 
آن  رهبری  خودش  و  کرد  تاسیس  افغانستان  اسالمی  حزب  نام  به  را  جدیدی  تشکل 
جهاد  برای  که  را  کمک هایی  بیشترین  حزب  این  جهاد  سال های  در  گرفت.  عهده  به  را 

افغانستان می شد، از آن خود می کرد.
در سال 1369 پس از خروج ارتش شوروی از افغانستان، گلبدین حکمتیار در همکاری 
شهنواز  رهبری  به  را  کودتایی  پیشین،  جمهور  رییس  نجیب اهلل،  ناراضیان  از  گروهی  با 
مجاهدین،  رهبری  به  حکومت  تشکیل  پس  خورد.  شکست  اما  کرد  سازمان دهی  تنی 
برهان الدین  که  آن  از  پس  قبلی  توافقات  براساس  و  شد  کابل  وارد   1371 سال  در  وی 
حزب  جمله  از  جهادی  احزاب  برخی  میان  اختالف  برود،  کنار  قدرت  از  نشد  حاضر  ربانی 
اسالمی با دولت منجر به جنگ های مسلحانه شد. گلبدین از طریق چهارآسیاب به نبرد 
علیه دولت آقای ربانی آغاز کرد و پس از 1374، هنگامی که طالبان مناطق زیادی را در 

افغانستان به کنترل خود درآوردند، گلبدین حاضر شد نخست وزیر دولت ربانی باشد. 
پس از شکست طالبان و حمله ی امریکا به افغانستان، گلبدین اقدام امریکا را »تجاوز« 
خواهد  آنان  علیه  او  شوند،  افغانستان  خاک  وارد  امریکایی  نیروهای  اگر  گفت  و  خواند 
جنگید. پس از رویداد 11 سپتامبر اودر صف طالبان قرار گرفت و مبارزه مسلحانه را علیه 

نیروهای خارجی و افغان آغاز کرد.
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ــی روی  ــح طرح ــن و توضی ــه تبیی ــه، ب ــن مقال ــاره: ای اش
بانک نوت هــای افغانــی می پــردازد کــه اخیــراً جالــب 
توجــه شــده اســت. طــرح و زبانــی کــه بــرای بســیاری از 
افغان هــا ناآشــنا اســت. چنانچــه در طــرح روی بانکنــوت 
ــات روز،  ــه اطالع ــد. روزنام ــاهده می کنی ــی مش 10 افغان
ــن  ــه بازشناســی ای ــه در آن ب ــورگان را ک ــن م ــه لیولی مقال
ــرور  ــوی م ــه نح ــه ب ــه ی آن، ک ــرور تاریخچ ــرح و م ط
ــه  ــت، پرداخت ــز اس ــی نی ــای افغان ــت بانکنوت ه سرگذش

اســت. 
ایــن، احتمــاالً الزم نیســت بــه شــما بگویــم، یک اســکناس 
ــی اســت  ــن یــک اســکناس 10 افغان اســت. مشــخصاً، ای
کــه در ســال 2004 چــاپ شــده اســت و از آخریــن ســفرم 
بــه افغانســتان در ســال 2001 در کیــف پولــم مانــده اســت. 
آنچــه کــه مــن در تمــام ایــن مــدت بــه آن توجــه نکــردم. 
زمانــی متوجــه شــدم کــه روح اهلل یعقوبــی هفتــه گذشــته 
ــه ی  ــان در گوش ــرد، آرم/نش ــب ک ــه آن جل ــرا ب ــه م توج
باالیــی ســمت راســت، بــاالی عکــس ســاختمان )آرامــگاه 
ــتان در  ــذار افغانس ــه بنیان گ ــی ک ــی، کس ــاه دران احمدش

ــار دانســته می شــود( اســت:  قنده

  
ایــن ُمهــِر د افغانســتان بانــک، بانــک مرکــزی افغانســتان، 
اســت کــه در ســال 1939م )1318 هجــری شمســی( 
تأســیس شــد. امــا در کنــار نــام ایــن بانــک بــه زبــان پشــتو 
بــه خــط عربــی در بــاال و خــط التیــن در پاییــن آن، متنــی 
 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ،ــود دارد ــتان وج ــان باس ــان یون ــه زب ب
اوکراتیــد  )شــاه    ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ
ــمال  ــاً ش ــر )تقریب ــی باخت ــاه یونان ــد، ش ــر(. اوکراتی کبی
ــه  ــه ک ــود. آنچ ــالد ب ــل از می ــرن دوم قب ــتان( در ق افغانس
در مرکــز ُمهــر نشــان داده شــده اســت، در واقــع یکــی از 
ســکه های او اســت. در پاییــن عکــس، یــک تترادراخمــا/

ــا طراحــی مشــابه اســت: ــی ب تترادرهــم نقره  ی

  
ــن  ــالش م ــن ت ــاً بهتری ــالگ اساس ــن وب ــدازی[ ای ]راه  ان
ــی از  ــه روح اهلل یعقوب ــه پرسشــی اســت ک ــرای پاســخ ب ب
مــن پرســید، یــک پرســش بســیار خــوب: تصویــر دو هزار 
ــی، روی اســکناس  ســاله ی روی ســکه ی یــک شــاه یونان

ــد؟  ــه می کن ــتان چ ــی افغانس فعل
بــا طــرح و نقــش ســکه و اوکراتیــد آغــاز می کنیــم. تصویر 
ــر »روی ســکه«  ــت« ســکه اســت. ب روی اســکناس، »پُش
تصویــری از خــود شــاه اســت، در یــک کاله ایمنــی و عبــا؛ 
ــد  ــن اوکراتی ــام و عناوی ــا ن ــن روی ســکه کــه ب ــا در ای ام
احاطــه شــده اســت، دو اسپ ســوارِ در حــال تاختــن  را در 
ــای  ــه خوشــه ها و نیزه ه ــم ک ــای مخروطــی می بینی کاله ه
ــا  ــد. تجهیــزات آن هــا، آن هــا را ب درازِ تیــز در دســت دارن
ــر  ــی باخت ــاهان یونان ــی )ش ــی مقدون ــای نظام تاکتیک ه
همــه وارث مســتقیم یــا غیرمســتقیم فتوحــات اســکندر در 
ایــن منطقــه بودنــد( و ســواره نظامــی کــه باختــر به خاطــر 
ــر  ــر س ــتاره ها ب ــا س ــد. ام ــط می دهن ــود، رب ــهور ب آن مش
هریکــی از آن هــا، آن هــا را بــه عنــوان کاســتور و پولوکــس، 

پســران الهــه زئــوس از لیــدا معرفــی می کنــد.
اوکراتیــد، ماننــد همــه ی حــکام یونانــی در مناطــق مــرزی 
هنــد، یــک شــخص کمتــر شناخته شــده اســت. او احتمــاالً 
در باختــر بــه قــدرت دســت یافتــه اســت؛ قطعــاً بــه نظــر 
ــارزات  ــوده اســت، مب ــه ســلطنت او خشــن ب می رســد ک
او به طــور بالقــوه تــا شــمال-غرب هنــد گســترش یافتــه و 
مــرگ او احتمــاالً بــه دســت پســر خــودش اتفــاق افتــاده 
اســت. آپولــودوروس از آرتیمیتــا )در اســترابو 15.1.3( 
ــی از  ــخصاً یک ــد، مش ــهر« می نام ــزار ش ــم ه او را »حاک
ــده می شــد  ــا نامی ــه اوکراتیدی ــم ک ــن شــهرها را می دانی ای
ــی،  ــم باستان شناس ــه ی مه ــان نقط ــت هم ــن اس و ممک
ــوی  ــد. از س ــتان باش ــرق افغانس ــمال ش ــم، در ش آی خان
ــا  ــتانی اســت ب ــن داس ــر، ممکــن اســت نباشــد و ای دیگ

ــم. ــد داری ــا در مــورد اوکراتی ــی کــه م اطالعات
در میــان جنــگ و تأســیس/تغییرنام شــهرها، اوکراتیــد 
تعــدادی از ســکه های بســیار خالقانــه را ضــرب زد 
ــورد او  ــه در م ــت ک ــواهدی اس ــن ش ــه ملموس تری )ک
داریــم(: وصــف خــودش بــه عنــوان »بزرگ/کبیــر« بــر ایــن 
ــت  ــا اس ــا و خالقیت ه ــن نوآوری ه ــی از ای ــکه ها یک س
ــدرت در  ــه ق ــد ک ــان می ده ــع نش ــور قط ــاً به ط و تقریب
ــس  ــود. چارل ــیب پذیر ب ــیار آس ــع بس ــگ او، در واق چن
میســن، فــراری باســتانی در حالــی کــه در اطــراف بگــرام 
ــت:  ــرد، نوش ــس می ک ــو و تجس ــل تکاپ ــمال کاب در ش
ــراوان  ــیار ف ــزرگ، بس ــا ب ــم ی ــِد یک ــکه های اوکراتی »س
ــن  ــا معروف تری ــال دارد«. ام ــیار فع ــرد بس ــت و کارب اس
ســکه ی اوکراتیــد به اصطــالح اوکراتیدیــون بــا وزن 169.2 
ــده از دوران  ــالی باقیمان ــکه ی ط ــن س ــرام، بزرگ تری گ
باســتان، اســت. ایــن ســکه در ســال 1867 در لنــدن توســط 
یــک خریــدار فرانســوی از مــردی خریــده شــد کــه آن را 
از بخــارا در یــک کیــف پــوِل پنهــان شــده در زیــر بغلــش 
انتقــال داده بــود. ایــن ســکه اکنــون در کتاب خانــه ملــی در 

ــرار دارد. ــس ق پاری

   
یــک طراحــی مشــهور و یــک یافتــه ی کامــاًل معمولــی در 
ــد حضــور آن روی  ــوز بای ــا هن ــان در افغانســتان. م آن زم
ــن اســت  ــن گام ای ــا اولی ــم. ام ــح بدهی اســکناس را توضی
کــه نشــان بدهیــم چــرا د افغانســتان بانــک، وقتــی در ســال 
1939 تأســیس شــد، ایــن طــرح را پذیرفــت. پاســخ ]ایــن 
ســوال[، فهــم جذابــی در مــورد درک افغانســتان از خودش 

ــد. ــه می  ده ــه ارای در آن لحظ
ــی از  ــتان بخش ــزی در افغانس ــک مرک ــک بان ــیس ی تأس
ــرای مدرن ســازی افغانســتان در  ــر ب ــروژه ی کالن ت ــک پ ی
ــتان از  ــاه افغانس ــاه )پادش ــاِن ظاهرش ــم مصاحب دوران رژی
1933 تــا 1973( بــود. افغانســتان بــا پذیرفتــن کشــورهای 
اروپایــی و کشــورهای »پیشــرفته« اســالمی ماننــد ایــران و 
ترکیــه بــه عنــوان الگویــش، داشــت برایــش نهادهــای یــک 
ــوج  ــه م ــخ ب ــاخت. در پاس ــعه یافته را می س ــت توس دول
ــرت  ــه راب ــه گفت ــه 1930، ب ــان در ده ــی در جه ملی گرای
کریــوس در کتــاب عالــی او )افغانســتان مــدرن(، »افغان هــا 
بــا آزمــون اظهــار حق شــان بــه تعلــق در ایــن در دنیــای از 
دولت هــای ملــی بــا یــک زبــان، فرهنــگ و گذشــته ی ملی 
مواجــه شــدند«. )صفحــه 156(. ایــن می توانســت شــکل 
ــت های  ــکل سیاس ــن ش ــی و همچنی ــی مل ــای مال نهاده
ــان، را  ــژه یهودی ــلمانان، به وی ــه غیرمس ــز علی تبعیض آمی
به خــود بگیــرد. امــا تصویــر یــک ســکه ی 2000 ســاله نیز، 
ــا تناقــض ظاهــری آن، می توانســت نمــاد پیش رفــت در  ب

افغانســتان در دهــه ی 1930 باشــد.
ــه  ــه در دو ده ــی یی ک ــن در کار باستان شناس ــح ای توضی
ــه اســت.  گذشــته در افغانســتان انجــام شــده اســت، نهفت
ــا  ــد ب ــاید و بای ــه ش ــتان چنان ک ــی در افغانس باستان شناس
ــان اهلل و حکومــت فرانســه در ســال 1992  ــق شــاه ام تواف
برای تأســیس هیــأت باستان شناســی فرانســه در افغانســتان 
ــود. در اواخــر دهــه 1930، چنانچــه  ــاز شــده ب ــا( آغ )داف
نیــل گریــن توضیــح می دهــد )»کشــف بــودا در افغانســتان: 
ــتان«،  ــتان افغانس ــازِی دوران باس ــی و ملی س ــخ تمدن تاری
مجلــه بین المللــی مطالعــات خــاور میانــه 49 )2017(، 47-

70(، اکتشــافات باستان شناســان فرانســوی در ســایت هایی 
چــون بگــرام و هــدا کم کــم منافــع رهبــری افغانســتان را 
ــال  ــه در س ــتان ک ــی افغانس ــم مل ــد. موزی ــن می کردن تأمی

ــل  ــان کاب ــه داراالم ــدش در منطق ــل جدی ــه مح 1931 ب
منتقــل شــد، عمدتــاً بــا اکتشــافات فرانســوی ها بــه یکــی 
ــه  ــل می شــد. ب ــان تبدی ــن کلکســیون ها در جه از غنی تری
گفتــه ی کاردار ســفارت فرانســه، در ســال 1937 »چندیــن 
ــاه  ــد ... ش ــدار کردن ــرام دی ــا در بگ ــر ]از[ حفاری ه وزی
خــودش از نمایش گاهــی کــه در مــوزه کابــل برگــزار شــده 

بــود، بازدیــد کــرد«.
مــا بایــد تغییــر چشــم گیری را کــه ایــن در نگــرش 
ــر  ــد، تقدی ــان نمایان ــته ی ش ــه گذش ــبت ب ــا نس افغان ه
ــی  ــل از اســالم، بودای ــر فرهنگ هــای قب ــدی ب ــم؛ تأکی کنی
و همچنیــن یونانــی، کــه جایگزیــن میــراث اســالمِی 
ــا  ــی کــه ت ــد؛ میراث ــه حاشــیه ران افغانســتان شــد و آن را ب
ــگاری  ــی و تاریخ ن ــت مل ــز هوی ــون تمرک ــان کان آن زم
ــد توســط فعالیت هــای  ــد جدی ــن تأکی ــود. ای افغانســتان ب
هیــأت باستان شناســی فرانســه در افغانســتان »دافــا« تســهیل 
ــرای همســو ســازِی  ــا تــالش افغانســتان را ب شــده بود، ام
ــن« آن را  ــه »گری ــه ک ــا آنچ ــودش ب ــی خ ــت تاریخ هوی
»هنجارهــای تمدنــی« جهــان توســعه یافته – کــه افغانســتان 
آروزی پیوســتن بــه آن را دارد - نامیــد، نیــز نشــان می دهــد. 
افغانســتان، بــا برجســته  ســاختن میــراث یونانــی اش، 
ــا  ــای ســهمی در ریشــه های کالســیک اروپ ــد ادع می توان
و غــرب کنــد. یــک بانــک دولتــی در دهــه 1930 از تمدن و 
تجــدد نمایندگــی کــرد، امــا ســکه یی بــا نوشــته ی یونانــی 

ــرد. ــن کار را ک ــز ای ــر روی آن نی ب
مقالــه ی »گریــن« بــه احمــد علــی کهــزاد کــه شــخصیت 
کلیــدِی ایــن تحــوالت فرهنگــی بــود، تمرکــز دارد؛ 
باستان شــناس افغانــی کــه بــا هیــأت باستان شناســی 
ــله  ــک سلس ــال آن در ی ــه دنب ــتان و ب ــه در افغانس فرانس
نشــریه های فارســی زبــان کار کــرده بــود و بینــش 
حاصــل شــده توســط فرانســوی ها در مــورد تاریــخ 
باســتان افغانســتان را بــه نخبــگان افغانســتان و فراتــر از آن 
رســاند. گمــان می کنــم کهــزاد بیش تــر از آنچــه کــه حــاال 
ــش  ــرح نق ــن ط ــتقیماً در ای ــم، مس ــان بده ــم نش می توان
داشــت. نشــریه یی از کهــزاد از ســال های 1317/1938 
ــه  ــود دارد ک ــتان وج ــی افغانس ــکوکات قدیم ــام مس به ن
ــًا  تــالش می کنــم آن را بــه دســت بیــاورم، امــا مــن تقریب
ــد  ــادی از ســکه های اوکراتی ــر زی ــم حــاوی تصاوی مطمئن

ــود. ــد ب خواه
بنابرایــن، اوکراتیــد این گونــه بــه ُمهــر بانــک دولتــی 
افغانســتان راه یافــت و حــاوی اطالعــات زیــادی در مــورد 
آرمان هــای افغانســتان در دهــه 1930 اســت. امــا بــا آن هــم 
بایــد توضیــح بدهیــم کــه او چگونــه روی اســکناس ها راه 

یافــت؟
ایــن اتفــاق در ســال 1970 افتــاد، امــا در ایــن مــورد فکــر 
ــعه  ــا توس ــی ب ــط اندک ــر رب ــای باخت ــم یونانی ه می کن
ــی  ــتان نگاه ــکناس افغانس ــار اس ــن چه ــه ای ــتند. ب داش
 Banknote بیاندازیــد )تصاویــر تمــام عکس هــا از
اســکناس  بــه  نخســت  شــده اند(،  گرفتــه   World

ظاهرشــاه در ســال 1967:

  

دومــی مربــوط داوودخــان )1977( اســت. او پســر کاکای 
ظاهرشــاه بــود کــه در ســال 1973 شــاه را از قــدرت خلــع 

و یــک جمهــوری را تأســیس کــرد.

  
ســومی از ســال 1978 اســت و توســط حکومت کمونیست 
نورمحمــد ترکــی و حفیــظ اهلل امیــن کــه داوود را ســرنگون 

کــرده و کشــته بودنــد، چــاپ شــده بود.

  
نخســتین  و   1980 و   1979 ســال های  از  آخــری  و 
ــد  ــد دارد )هرچن ــش اوکراتی ــه روی ــت ک ــی اس اسکناس
ــکناس  ــت(، اس ــده اس ــکناس ها مان ــون روی اس او تاکن
انتشــار یافتــه توســط حکومــت کمونیســت ببــرک 
ــه  ــه مدخل ــس از آن ک ــه توســط شــوروی ها پ ــل ک کارم
ــد، نصــب شــد. ــرده بودن ــن را ســرنگون ک ــرده و امی ک

هــر یــک از ایــن اســکناس ها بــر روی شــان یــک مظهــر 
»ملــی« دارد. روی اســکناس های ]دوره[ ظاهرشــاه، یــک 
مســجد، شــامل منبــر و محــراب، به عنــوان ســمبول 
یــک  بــا  را  آن  داوود  اســت.  افغانســتان  دیرینــه ی 
عقــاب، نمــادی بــرای جمهــوری افغانســتان، جایگزیــن 
می کنــد. امــا تصویــِر رژیــم ترکــی تفــاوت زیــادی دارد، 
ــاه و داوود  ــاِن ظاهرش ــه آرم و نش ــالت ک ــته های غ دس
ــا در داخــل  ــده اســت، ام ــظ ش ــد حف ــه کرده ان را احاط
آن حــاوی نــام جنــاح آن هــا، حــزب دموکراتیــک خلــق 
ــل -  ــِم کارم ــاح پرچ ــی جن ــد. وقت ــتان، می باش افغانس
ــاح دیگــر حــزب کمونیســت - توســط شــوروی ها  جن
بــه قــدرت رســید، دِ افغانســتان بانــک جای گزینــی 

ــر انتخــاب کــرد. ــن تصوی ــرای ای ب
ــین  ــود )نوش ــم ب ــاده بی رح ــن فوق الع ــم ترکی/امی رژی
اربــاب زاده مقالــه ی غم انگیــزی در مــورد جنایــات 
و  افراطــی  اصالحــات  و   اســت(  نوشــته  آن]هــا[ 
بــر  ایــن رژیــم تــالش کــرد  عجوالنه یــی را کــه 
ــت  ــی را برانگیخ ــد، خیزش های ــل کن ــتان تحمی افغانس
کــه بــه مقاومــت ده ســاله علیــه اشــغال شــوروی تبدیــل 
ــن  ــع امی ــا همیــن هــدف فــوری خل شــد. شــوروی ها ب
ــی  ــِر ترک ــان از ش ــن زم ــه در عی ــی ک ــدرت )کس از ق
ــه  ــال 1970 مداخل ــر س ــود( در اواخ ــده ب ــالص ش خ
ــم  ــه رژی ــود ک ــن ب ــا ای ــه ی این ه ــای هم ــد. معن کردن
کارمــل دلیــل کافــی بــرای فاصلــه گرفتــن از همــکاران 
کمونیســت اش و از رویکــرد مصالحه ناپذیــر حزبــی 
آن هــا داشــت و مــن فکــر می کنــم کــه ایــن بــه بهتریــن 
شــکل پذیــرش مهــر بانــک مرکــزی افغانســتان به جــای 
ــه  ــاره یی ک ــد؛ اش ــح می ده ــق را توضی ــاِن خل آرم/نش
ــروژه  ــک پ ــادی و ی ــه اقتص ــه مالحظ ــان ب ــن زم در عی
ملــی بــا مبنــای گســترده تر، نــه منابــع کوچــک جناحــی، 
داللــت دارد )هرچنــد نــام بانــک بــه صــورت برجســته 

روی تمــام اســکناس ها وجــود دارد.(
ــه  ــز ب ــالمی نی ــش غیراس ــک طرح/نق ــد ی ــا اوکراتی ام
»پرچــم« داد. مســجد ظاهرشــاه البتــه کــه آشــکارا 
ــر و  ــوز منب ــوری داوود هن ــاِب جمه ــود: عق ــالمی ب اس
ــی روی ســینه اش داشــت. در دهــه ی 1930 یــک  محراب
شــاه یونــاِن باســتان از تمــدن و توســعه نمایندگــی کــرده 
ــن، از  ــان م ــه گم ــم، و ب ــا او از سکوالریس ــود. این ج ب
ــن  ــه ای ــد. البت ــی می کن ــز نمایندگ ــتان نی ــت افغانس مل
عجیــب و غریــب اســت کــه نــام یک شــاه و یــک جفت 
از خدایــاِن منجــی می تواننــد چنیــن کاری انجــام بدهنــد، 
امــا اســتفاده از جهــان یونانی-رومــی بــرای ظهرنویســی/

ــت. ــان اس ــگفتِی بی پای ــه ی ش ــی مای پُشت نویس
در  فارســی  بی بی ســی  مقالــه ی حذف شــده  ی  یــک 
ــی  ــه روح اهلل یعقوب ــتان ک ــکناس  های افغانس ــورد اس م
آن را یافــت، در هنــگام نوشــتن ایــن مقالــه بــرای 
ــی  ــن اصل ــکن آن در مت ــود )اِس ــد ب ــیار مفی ــن بس م
ــورد  ــه در م ــی را ک ــیاری از اطالعات ــود دارد(. بس وج
ــون  ــد و ضــرب ســکه ی او کســب کــرده ام، مدی اوکراتی
فرانــک  کتــاب  ُگم شــده ی شــاه طالیــی(،  »جهــاِن 
ــتم.  ــتان هس ــی افغانس ــورد مسکوک شناس ــت در م هول
)صفحــه  کتــاب  ایــن  اواخــر  در  ناجوانمردانــه  او 
209( اشــاره می کنــد کــه حــروف یونانــی بــر روی 
اســکناس ها کمــی اشــتباه امالیــی دارد و بــه جــای دلتــا 
ــت:  ــده اس ــتفاده ش ــدا اس ــرف لم ــد ح ــام اوکراتی در ن
ــن  ــا ای ــه ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ. ب ΕΥΚΡΑΤΙΛΟΥ ن
ــتر از  ــازی روح اهلل، بیش ــس از آشکارس ــن، پ ــود م وج
گذشــته بــه اســکناس افغانــی در کیــف پولــم عالقمنــد 

ــده ام. ش

رِد پای یونان باستان روی 
اسکناس/ پول های امروزی افغانستان
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ــر  ــان را منفج ــای بامی ــان بوداه ــروه طالب ــه گ ــی ک وقت
کردنــد، گمــان خــود شــان این بــود کــه نمادهــای الحاد و 
بدکیشــی را نابــود کرده انــد. آنانــی کــه از ایــن کار طالبــان 
ســخت تــکان خــورده بودنــد و عمیقــاً آزرده شــده بودند، 
در نابــود شــدن آن بوداهــا معناهــای دیگــری می دیدنــد. 
یکــی از آن معناهــا ایــن بــود کــه پــاره ی مهمــی از میــراث 

بشــر ِ قدیــم از دســترس انســان امــروز دور شــده بــود.
کســی کــه بوداهــای بامیــان را پیــش از نابــود شــدن شــان 
دیــده باشــد )مــن دیــده بــودم شــان(، می توانــد احســاس 
ــا آن  ــورد ب ــن برخ ــود را در اولی ــرت خ ــگفتی و حی ش
ــا  ــیدن آن بت ه ــاختن و تراش ــاورد. س ــاد بی ــه ی ــا ب بت ه
ــاده ی آن دوران،  ــای س ــا آن ابزاره ــم، ب در روزگاران قدی
ــروی  ــه نی ــت. چ ــوده اس ــواری ب ــیار دش ــاً کار بس قطع
ــازان ِ  ــه بت س ــده ک ــبب می ش ــی س ــا بیرون ــی ی درون
ــه  ــروژه ی دشــوار را ب ــد و آن پ ــت بیاورن ــراش طاق کوه ت

ســرانجام برســانند؟ 
چــه نیرویــی درونــی بــرای ســاختن بوداهــا در کار بــوده 
ــان کار عظیمــی  ــار چن باشــد و چــه اراده ی حاکمــان جب
را ممکــن کــرده باشــد، در هــر دو حالــت بایــد بــه ایــن 
ــه  ــت ب ــرا می بایس ــده گان چ ــه آین ــخ داد ک ــوال پاس س

ــد؟  ــرام بگزارن ــان احت حاصــل کار آن

نیروی درونی
ــا  ــه آن بت ه ــوده ک ــان ب ــان مؤمن ــا ایم ــد تنه ــرض کنی ف
ــا  را آفریــده و آراســته و بــر پــا داشــته. مؤمنانــی چنــد ب
ــل  ــی، در مح ــینه ی کوه ــه در س ــیده اند ک ــود اندیش خ
ــی مرکــزی از  ــی بتراشــند و پاره ی زیســت خــود، بت های
آییــن خــود را کــه همــان معبــود شــان باشــد در هیئتــی 
جســمانی جاودانــه کننــد. و ایــن کار را کــرده انــد. آن گاه، 
در عصــری دیگــر مردمانــی دیگــر می آینــد بــا باورهایــی 
ــردم  ــن م ــای ای ــه ی باوره ــاوت. در منظوم ــن متف از ب
ــودن آن بوداهــا در ســینه ی کــوه تنهــا بیهــوده  ایســتاده ب
ــده و  ــت و زنن ــت؛ زش ــم نیس ــی ه ــط اضاف ــت؛ فق نیس

ــت.  ــل اس ــل تحم ــده و غیرقاب گمراه کنن
ــا  ــته گی آن بت ه ــان و دلبس ــر ایم ــی از س ــال، عده ی ح
را تراشــیدند و بــه گمــان خــود جاودانــه کردنــد. 
ــدازه ی  ــان ان ــه هم ــه ب ــد ک ــر آمده ان ــی دیگ ــک مردم این
ــوژه و  ــی س ــد، ول ــم مؤمن ان ــان روزگاران قدی بت تراش
ــت ) و از  ــاوت اس ــان متف ــان ش ــر ایم ــورت و عناص ص
ــا  ــا بت ســازی همخــوان باشــد ب ــه ب ــش از آن ک قضــا بی

ــد  ــتان همانن ــیه در افغانس ــوذ روس ــاره نف ــش دوب افزای
سیاســت اتحــاد جماهیــر شــوروی در حملــه بــه 
ــا گروه هــای  افغانســتان نیســت، بلکــه اکنــون مســکو ب
ــی  ــه زمان ــت ک ــده اس ــد ش ــی متح ــیار افراط گرای بس
ــی  ــم طوالن ــت تهاج ــتای شکس ــا در راس ــران آن ه رهب

شــوروی در افغانســتان تــالش می کردنــد.
در دســامبر ســال 2016 مســکو ارتباطــش را بــا طالبــان، 
ــل اســت،  ــت کاب ــال ســقوط دول ــه دنب ــه ب ــی ک گروه
اعــالم کــرد . در همیــن راســتا ســرگئی الوروف، وزیــر 
امــور خارجــه روســیه اعــالم کــرد کــه اشــتراک گذاری 
ــارزه  ــتای مب ــان در راس ــا طالب ــکاری ب ــات و هم اطالع
ــرد.  ــام می گی ــتان انج ــش در افغانس ــای داع ــا نیروه ب
ــای  ــور نیروه ــود را از حض ــی خ ــا نگران ــکو باره مس
ــدرت  ــور و ق ــی حض ــا بزرگ نمای ــژه ب ــه وی ــش ب داع

ــرده اســت. ــار ک ــا در افغانســتان اظه آن ه
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت افغانســتان اعــالم کرده 
کــه روســیه بــه طالبــان ســالح می فرســتد، امــا مقامــات 
ــد. در حــال حاضــر  مســکو ایــن اتهامــات را رد کرده ان
موضــع روســیه در قبــال افغانســتان نشــان می دهــد کــه 
ــه  ــرده اســت ک ــاز ک ــدی را ب ــن کشــور فصــل جدی ای
می  تــوان آن را بــازی جدیــد در قلــب آســیا بــا حضــور 
چنــد بازیگــر از جملــه روســیه، آمریــکا، چیــن، هنــد، 

ــد( و بوداهــا  ــه می طلب اصــاًل در جهــان نظمــی دیگرگون
در ایــن نظــم مطلــوب جایــی ندارنــد، آن وقــت پاســخ ما 
چیســت؟  صــورت کلــی دیدگاه هــای طالبــان و داعــش 

و القاعــده کمابیــش همیــن اســت.
ــه  ــری جاهالن ــه موضع گی ــه این گون ــت ک ــوان گف می ت
و تنگ نظرانــه اســت و چــاره همــان اســت کــه بــا 
نمودهــای فکــری و عملــی ایــن رویکــرد مقابلــه کنیــم. 
ایــن پیش نهــاد ِ مقابلــه صــورت جذابــی دارد. ولــی 
بیــش از آن کــه مســأله ی موجــود را حــل کنــد، نقطــه ی 

ــت.  ــازه اس ــوار ت ــوال های دش ــش س جوش
ــاره ی  ــر در ب ــلط تفک ــای مس ــردن هنجاره ــون ک واژگ
ــواب،  ــا و ص ــت، خط ــت، ارزش، حقانی ــخ، عقالنی تاری
معنــا و نـُـرم را در کارنامــه ی مدرنیســم و پســت مدرنیســم 
می یابیــم، نــه در دانــش نقلی-مدرســی طالبــان و القاعــده. 
مدرنیســم و پســت مدرنیســم در همان جاهایــی روییدنــد 
و پــا گرفتنــد و شــاخ و بــرگ و میــوه دادنــد کــه مردمــان 
شــان مفاهیمــی چــون مــدارا و پلورالیســم اعتقــادی را نیز 
ــز  ــه ی جهــان نی ــر بقی ــرای تســلط ب ــد و ب ــزه کردن تئوری

جهــد بســیار ورزیدنــد.  

گره داستان در این جاست:
امــروز اگــر کســی بخواهــد از ایســتگاه دفــاع از طالبــان 
بــر »ارزش تاریخــی« حملــه کنــد یــا پنبــه ی »عقالنیــت« 
را بزنــد یــا تمــام مناســبات انســانی را از منظــر »مناســبات 
»نرمــال/ پَی ســنگ های  یــا  کنــد  تحلیــل  قــدرت« 
ــان  ــای ش ــانی را از ج ــای انس ــال« در فرهنگ ه غیرنرم
بَکنـَـد، ایــن کارهــا را می توانــد بــه مــدد همــان ابزارهــای 
فکــری و تکنولوژیــک متولــد شــده در دامــان مدرنیســم و 

پســت مدرنیســم بکنــد.
معنــای ایــن وضعیــت ایــن اســت کــه خــروج از دایــره ی 
هنجارهــای کالســیک ِ دانــش و ارزش بــه همــان انــدازه 

حمایــت آمریــکا را تهدیــد کــرده و خطــر بزرگــی بــرای 
ــد. ــن کشــور ایجــاد می کن ــو در ای ــکا و نات آمری

ــو و  ــت نات ــه مأموری ــد علی در محاســبات روســیه تهدی
ــگاه آن هــا  ــزل کــردن جای ــکا در افغانســتان و متزل آمری
می توانــد بهتریــن فرصــت بــرای کاهــش فشــار آمریــکا 
ــه و  ــأله کریم ــاره مس ــوص درب ــه خص ــیه ب ــر روس ب
تســهیل تحلیل هــای آمریکایــی علیــه ایــن کشــور 

باشــد.
ایجاد مشروعیت

کــه  می کنــد  تــالش  روســیه  می رســد  نظــر  بــه 
ــده  ــدن در آین ــهیم ش ــرای س ــتری را ب ــای بیش امتیازه
انگیزه هــای  از  یکــی  می کنــد.  جمــع  افغانســتان 
ــیه  ــته روس ــه در گذش ــت ک ــن اس ــر ای ــن ام ــی ای اصل
ــم افغانســتان حــذف شــده  در بســیاری از مباحــث مه
ــرای  ــود را ب ــان خ ــت از طالب ــا حمای ــیه ب ــود. روس ب
ــت  ــان و ایجــاد دول ــت چشــم انداز سیاســی جه مدیری
ــی  ــت کنون ــقوط دول ــورت س ــتان در ص ــی افغانس آت

آمــاده می کنــد.
ــالش  ــا ت ــه تنه ــش ن ــد داع ــش تهدی ــا افزای ــکو ب مس
ــان مشــروعیت  ــا طالب ــرای همــکاری خــود ب ــد ب می کن
ــد  ــا بخواهن ــت آن ه ــن اس ــه ممک ــد، بلک ــاد کن ایج
ــیای  ــود را در آس ــی خ ــوذ سیاس ــی و نف ــور نظام حض
مرکــزی توجیــه کننــد. در حالــی کــه کشــورهای آســیای 
ــن  ــادی چی ــش اقتص ــوذ رو به افزای ــت نف ــزی تح مرک
ــر  ــه دیگ ــد ک ــیه احســاس می کن ــد، روس ــرار گرفته ان ق
نقــش هژمونیــک خــود را از دســت داده  اســت. افزایــش 
حضــور نظامــی روســیه باعــث تقویــت نقــش سیاســی 
روســیه در منطقــه آســیای مرکزی و گســترش وابســتگی 

ــود. ــیه می ش ــه روس ــه ب ــن منطق ــی ای امنیت

بت شــکنی ســازگار اســت.( 
ســوال ایــن اســت: چــرا بت ســازی و بت تراشــی مجــاز 

باشــد امــا بت شــکنی مجــاز نباشــد؟ 

نیروی بیرونی
ــار ســاخته  ــا فشــار حاکمــان جب ــان ب اگــر بوداهــای بامی
شــده باشــند ) آن گونــه کــه در مــورد اهــرام مصــر 
ــل  ــه حاص ــد ک ــا می آی ــزام از کج ــن ال ــد(، ای می گوین
ــا چنــد حاکــم جبــار را بایــد نگــه  جبــر و ســتم یــک ی
ــرد؟  ــری ک ــد جلوگی ــدن اش بای ــراب ش ــت و از خ داش

ارزش تاریخی
محکم تریــن دلیــل بــرای حفاظــت از آثــاری چــون 
بت هــای بامیــان ایــن اســت کــه ایــن آثــار ارزش تاریخــی 
ــادی  ــت اعتق ــث حقانی ــرون از بح ــی در بی ــد. یعن دارن
می ایســتند و تنهــا همیــن کــه پاره هــای مهمــی از میــراث 
ــا از آن هــا حفاظــت  بشــر قدیــم هســتند کافــی اســت ت
ــات  ــوان جزئی ــع می ت ــن موض ــاع از ای ــرای دف ــود. ب ش
ــر  ــوان ب ــه، می ت ــرد. از جمل ــث ک ــی را وارد بح فراوان
نقــش ایــن آثــار در نجــات تاریــخ انســان از گسســته گی 
و پریشــانی تأکیــد کــرد. یــا می تــوان مثــاًل بــا اشــاره بــه 
بوداهــای بامیــان ضــرورت و اهمیــت پلورالیســم تاریخی 
ادیــان را یــادآوری کــرد و در بحــث از مــدارای اعتقــادی 

ــاری گرفــت. از حضــور بوداهــا ی
امــا در ایــن دایــره، ســوال دیگــری بــه ذهــن آدم می رســد: 
اگــر کســی بگویــد گسســت تاریخــی چیــز مهمی نیســت 
و هیــچ لزومــی نــدارد کــه در بــاره ی سرگذشــت انســان 
چیــزی بدانیــم، آن وقــت چــه کار کنیــم؟ اگر کســی گفت 
مــا بــه مــدارا و پلورالیســم اعتقــادی هیــچ نیــازی نداریــم، 
چــه بگوییــم؟ اگــر کســی اعالم کــرد کــه خواهــان نظمی 
ــت ) و  ــان اس ــای بامی ــور بوداه ــوزه ی حض ــازه در ح ت

پاکســتان و دیگــران دانســت. امــا اقدامــات دیپلماتیــک 
ــن  ــت ای ــر حمای ــوی دیگ ــو و از س ــیه از یک س روس
ــت مســکو در  ــاره نی ــان بســیاری را درب کشــور از طالب

قبــال افغانســتان دچــار ســردرگمی کــرده اســت.
ایده های توسعه طلبانه

نفــوذ روســیه بــه افغانســتان می توانــد بــه عنــوان 
ــن  ــر پوتی ــه والدیمی ــعه طلبان ــای توس بخشــی از ایده ه
بــرای حفــظ موقعیــت روســیه بــه عنــوان یــک بازیگــر 
ــر ســر کار آمــدن  ژئوپلتیکــی باشــد. پوتیــن از زمــان ب
در ســال 1999 بــه دنبــال یــک سیاســت مداخله جویانــه 
از طریــق درگیری هــای مســلحانه، حمــالت ســایبری و 

ــت. ــوده اس ــی ب ــای تبلیغات جنگ ه
پوتیــن بــه شــکل موفقیــت  آمیــزی توانســته ایــن 
جنگ هــا را بــرای ارتقــای جایــگاه روســیه در معامــالت 
سیاســی و بین المللــی افزایــش دهــد. امــا اکنــون ســوال 
ــد؟  ــه می خواه ــتان چ ــیه در افغانس ــت روس ــن اس ای
ــه دنبــال اهــداف مختلفــی  ــه نظــر می رســد روســیه ب ب
ــان می خواهــد  ــا طالب ــا اتحــاد خــود ب اســت. مســکو ب
ــا  ــالت خارجــی ب ــی خــود را در معام ــی چانه زن توانای
ــی  ــن ناامنــی و بی ثبات واشــنگتن افزایــش دهــد. همچنی
در افغانســتان در حــال افزایــش اســت کــه ایــن مســأله 
بــه طــور مســتقیم ادامــه حضــور دولــت افغانســتان مورد 

کــه ضربه هــای ســنگین بــر پیکــره ی خوانش هــای 
قدیمــی می زنــد، در چرخشــی بیشــتر دفــاع از طالبانیســم 
و وهابیســم را نیــز در دســترس مدافعــان شــان می گــذارد.
قصــد مــن از طــرح ایــن بحــث فکــر کــردن در 
ــتان  ــی در افغانس ــی محل ــده ی اجتماع ــک پدی ــاره ی ی ب
ــان  ــن مدافع ــتی. تواناتری ــمایل پرس ــده ی ش ــت: پدی اس
ــی(  ــران قوم ــمایل رهب ــاً ش ــی )غالب ــمایل های سیاس ش
ــدرن از  ــی م ــا بالغت ــد ب ــه می توانن ــتند ک ــانی هس کس
قــوام گرفتــن شــمایل پرســتی دفــاع کننــد. بــه ایــن معنــا 
ــد  ــد کنن ــران را متقاع ــد دیگ ــراد می توانن ــن اف ــه ای ک
کــه گونه هایــی از شمایل پرســتی موجه انــد. در عیــن 
ــه  ــد ب ــای شمایل پرســتی بای ــن مدافعــان توان حــال، همی
ــرد  ــه خ ــرام ب ــات آن احت ــی از مقوم ــه یک ــم، ک مدرنیس
نقــاد اســت، نیــز  پابنــدی نشــان بدهنــد. بــه این جــا کــه 
می رســند کار شــان دشــوار می شــود. چــرا کــه همزمــان 
ــد  ــاع کنن ــتی دف ــازی و شمایل پرس ــد از بت س ــم بای ه
و هــم از بت شــکنی و شــمایل گریزی. ایــن گــروه از 
افــراد- غالبــا روشــنفکر و تحصیل کــرده- از طالبــان انتقاد 
ــد. ــود کردن ــان را ناب ــای بامی ــرا بت ه ــه چ ــد ک می کنن

ــت  ــه خاصی ــد ک ــه هایی می رون ــتقبال اندیش ــه اس ــا ب ام
اندیشــه های  میــان  از  نیــز،  دارنــد.  بت شــکنانه 
ــت  ــدرن و پس ــتدالل های م ــی از اس ــکنانه، گلچین بت ش
مــدرن پیــدا می کننــد کــه بــه بعضــی از گونه هــای 
ــمایل های  ــازی از ش ــطوره س ــأت اس ــتی ) در هی بت پرس
قومــی( جــواز بدهنــد. در ایــن هنگامــه، آنچــه کمرنــگ 
ــر  ــان تفک ــت می ــرار اس ــه ق ــت ک ــی اس ــود خط می ش
طالب پــرور و تفکــر طالب ســتیز عالمــت فــارق معتبــری 

بکشــد.

ــن  ــرده ای ــه در پشــت پ ــه نظــر می رســد ک ــن ب همچنی
ــود  ــادی وج ــای اقتص ــیه انگیزه ه ــد روس ــازی جدی ب
ــزی دارای  ــیای مرک ــای آس ــد. جمهوری ه ــته باش داش
نفتــی در کل منطقــه  غنی تریــن ذخایــر طبیعــی و 
ــن  ــال یافت ــه دنب ــا ب ــن جمهوری ه ــران ای ــتند. رهب هس
بازارهــای جدیــد بــه خصــوص در منطقــه جنوب آســیا 
کــه تشــنه انــرژی اســت، می گردنــد. بــر همیــن اســاس 
افغانســتان کوتاه تریــن مســیر بــرای گاز طبیعــی آســیای 
مرکــزی بــه جنــوب آسیاســت. اتحــاد بــا طالبان روســیه 
را قــادر می ســازد کــه گاز کشــورهای آســیای مرکــزی 
ــا را  ــکل آن ه ــن ش ــرد و بدی ــی بب ــیای جنوب ــه آس را ب

وابســته خــود کنــد.
نگرانی هــای  روســیه  کــه  نــدارد  وجــود  شــکی 
ــه دارد،  ــی در منطق ــد افراط گرای ــاره رش ــروعی درب مش
زیــرا تعــداد قابــل توجهــی از نیروهــای داعــش از 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــزی می آین ــیای مرک ــورهای آس کش
اســت کــه روســیه آن هــا را حیــاط خلــوت امنیتــی خود 
تلقــی می کنــد. امــا حمایــت از یــک گــروه تروریســتی 
ــد  ــر نمی توان ــتی دیگ ــروه تروریس ــت گ ــرای شکس ب
یــک اســتراتژی ژئوپلیتیکــی پایــدار باشــد. بــه خصوص 
در چشــم انــداز پیچیده افغانســتان کــه تاریخ نشــان داده 
اســت بســیاری از محاســبات نظامــی و سیاســی در ایــن 

ــده اســت. ــط از آب درآم کشــور غل
ــتان و  ــت افغانس ــا دول ــکاری ب ــرد هم ــن رویک بهتری
بازیگــران منطقــه ای و بین المللــی بــرای مقابلــه بــا 
ــک  ــا ی ــکاری ب ــت. هم ــه اس ــی در منطق ــراط گرای اف
گــروه غیرقابــل پیــش بینــی و خطرنــاک تنهــا می توانــد 
ــت،  ــن اس ــه ممک ــر لحظ ــه ه ــد ک ــی باش ــد بمب همانن

ــود. ــر ش منفج
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فروشنده«ی اصغر فرهادی اسکار گرفت

انتقاد دبیر کل سازمان ملل از پوپولیسم و افراطی گرایی

ایران موشک دریایی »نصیر« را آزمایش کرد

مقام پیشنهادی ترامپ برای نیروی دریایی امریکا انصراف داد

سیل در شیلی باعث قطع آب آشامیدنی ۶ میلیون تن از ساکنان پایتخت شد

ــن  ــزه بهتری ــادی جای ــر فره ــنده ی اصغ ــم فروش فیل
فیلــم غیرانگلیســی زبــان اســکار 2017 را کســب 
ــم  ــا فیل ــز ب ــال 2012 نی ــادی در س ــای فره ــرد. آق ک
جدایــی نــادر از ســیمین برنــده جایــزه اســکار شــده 

ــود. ب
ــی  ــان مهاجرت ــه فرم ــراض ب ــادی در اعت ــر فره اصغ
جنجــال برانگیــز دونالــد ترامــپ از شــرکت در 
ــان  ــد فرم ــرده، هرچن ــودداری ک ــکار خ ــم اس مراس
ــت  ــه حال ــدرال ب ــی ف ــک قاض ــم ی ــه حک ــور ب مذک

ــت. ــده اس ــق در آم تعلی
ــادری را  ــروز ن ــادی انوشــه انصــاری و فی ــای فره آق
ــتاد و  ــرکت در هش ــرای ش ــش ب ــوان نمایندگان به عن

ــرد. ــی ک ــن مراســم اســکار معرف نهمی
از  انصــاری در ســالن برگــزاری مراســم  انوشــه 
طــرف آقــای فرهــادی بیانیه یــی را قرائــت کــرد: 
ــت  ــتم. غیب ــما نیس ــا ش ــب ب ــه امش ــفم ک ــن متاس »م
ــش  ــورم و ش ــردم کش ــه م ــرام ب ــت احت ــه عل ــن ب م
ــانی یی  ــون غیرانس ــا قان ــه ب ــت ک ــر اس ــور دیگ کش
کــه مانــع ورود مهاجــران بــه امریــکا می شــود مــورد 

گرفته انــد.« قــرار  بی احترامــی 
»تقســیم کــردن جهــان بــه دســته مــا در برابــر دســته 
دشــمنان مــا باعــث ایجــاد هــراس می شــود و توجیــه 
فریبکارانه یــی بــرای تجــاوز نظامــی و جنــگ اســت.«

ــوق بشــر در  ــع دموکراســی و حق ــا مان ــن جنگ ه »ای
ــای  ــی تجاوزه ــه خــود قربان ــود ک کشــورهایی می ش

ــد.« ــی بوده ان نظام

ــد دوربین هــای خــود را روشــن  »فیلمســازان می توانن
ــط و  ــای مشــترک انســان ها را ضب ــا ویژگی ه ــد ت کنن
کلیشــه های موجــود در مــورد اعضــای ملــل و ادیــان 

مختلــف را بشــکنند.«
ــی ایجــاد  »آن هــا می تواننــد بیــن مــا و دیگــران یکدل
ــه  ــش از همیش ــروز بی ــا ام ــه م ــی ک ــد- یکدلی ی کنن

بــه آن نیــاز داریــم.«
ترانــه علیدوســتی بازیگــر فیلــم فروشــنده نیــز مراســم 

اســکار را تحریــم کــرده اســت.
ــا  ــکا ی ــم امری ــان مقی ــی ایرانی ــبکه های اجتماع در ش
امریکایــی تبــار ابــراز خوشــحالی و افتخــار از جایــزه 
ــان  ــر جه ــاط دیگ ــدان در نق ــد. منتق ــادی کرده ان فره
تقریبــًا متفــق القــول از فیلــم فرهــادی اســتقبال 

کرده انــد.
محمــد جــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه ایــران در 
توییتــر خــود نوشــته کــه بــه بازیگــران و ســازندگان 
ــتادن  ــکار و ایس ــت اس ــرای دریاف ــنده ب ــم فروش فیل
افتخــار  مســلمانان«  ورود  از  »ممنوعیــت  مقابــل 

می کنــد.
او نوشــت: »ایرانیــان دو هــزار ســال اســت کــه 

می کننــد.« نمایندگــی  را  تمــدن  و  فرهنــگ 
ــار  ــی، اینگم ــو فلین ــار فدریک ــادی در کن ــر فره اصغ
برگمــن و ویتوریــو دســیکا، یکــی از چهــار کارگردانی 
ــم  ــن فیل ــار اســکار بهتری ــک ب ــش از ی ــه بی اســت ک

ــد. ــب کرده ان ــان کس ــرای آثارش ــی را ب خارج
ــه همــراه شــش کشــور، آلمــان، مجارســتان،  ــران ب ای

ــابق،  ــلواکی س ــویس و چکس ــش ، س ــن، اتری آرژانتی
یکــی از هفــت کشــوری اســت کــه تــا بــه حــال دو 
ــده اســکار در رشــته بهتریــن فیلــم خارجــی  ــار برن ب

ــان شــده اســت. زب
ــه نامــزد شــدن  اصغــر فرهــادی پیشــتر در واکنــش ب
ــار  ــه »افتخ ــت ک ــکار گف ــزه اس ــرای جای ــش ب فیلم
بزرگــی  اســت کــه نــام ایــران را در جمــع کشــورهای 
ســازنده بهتریــن فیلم هــای غیــر انگلیســی زبــان 

می بینــم«.
ــا و  ــام رعن ــه ن ــوهری ب ــتان زن و ش ــنده داس فروش
عمــاد )بــا بــازی شــهاب حســینی و ترانه علیدوســتی( 
ــش  ــازی در نمای ــال ب ــه در ح ــد ک ــت می کن را روای

ــتند. ــر هس ــور میل ــنده« آرت ــرگ فروش »م
در آســتانه ی شــب افتتــاح نمایــش حادثه یــی رخ 
ــر  ــته درگی ــن زوج را ناخواس ــه ای ــه رابط ــد ک می ده

ــد. ــاب می کن ــش و الته تن
ــن  ــزه بهتری ــن جای ــم ک ــنواره فیل ــنده در جش فروش
ــرد  ــر م ــن بازیگ ــادی( و بهتری ــر فره ــه )اصغ فیلمنام

ــرد. ــت ک ــینی( را دریاف ــهاب حس ) ش
ــاه و  ــأت داوران پنج ــژه ی هی ــزه وی ــم جای ــن فیل ای
ــت  ــم به دس ــیکاگو را ه ــم ش ــنواره فیل ــن جش دومی

ــت. آورده اس
ــخ  ــم مونی ــنواره فیل ــن در جش ــش از ای ــنده پی فروش
به عنــوان بهتریــن فیلــم و در جشــنواره آمســتردام 
ــد. ــاب ش ــاگران انتخ ــم تماش ــن فیل ــوان بهتری به عن

)بی بی سی فارسی(
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ــبت  ــل نس ــازمان مل ــر کل س ــرش، دبی ــو گوت آنتونی
بــه گرایــش فزاینــده بــه پوپولیســم و افراطی گرایــی 

در جهــان هشــدار داد.
ــالس  ــه ی اج ــه در افتتاحی ــخنانی ک ــرش در س گوت
ژنــو  در  ملــل  بشــر ســازمان  شــورای حقــوق 
ــه پوپولیســم و  ــش ب ــاد از گرای ــا انتق ــرد ب ــراد ک ای
افراطی گرایــی گفــت کــه معمــوالً ایــن دو گرایــش 
را  همدیگــر  و  می گذارنــد  اثــر  یکدیگــر  روی 
افراطی گرایــی  بــه  پوپولیســم  تقویــت می کننــد: 
و افراطی  گرایــی بــه پوپولیســم منجــر می شــود.
بــه گفتــه ی دبیــر کل ســازمان ملــل، یکــی از 

ــالس  ــر در اج ــوق بش ــورای حق ــم ش ــف مه وظای
ــض  ــه نق ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــرش ای اخی
و  افراطی گرایــی  بــا  بشــر،  حقــوق  روزافــزون 

پوپولیســم در جهــان مقابلــه کنــد.
ــا 47 عضــو  ــل ب شــورای حقــوق بشــر ســازمان مل
هــر ســال گزارش هایــی دربــاره نقــض حقــوق 
ــت  ــد. بررســی وضعی ــان منتشــر می کن بشــر در جه
ــر  ــارت ب ــان و نظ ــورهای جه ــری کش ــوق بش حق
شــورای  وظایــف  دیگــر  از  اقلیت هــا  حقــوق 

ــت. ــل اس ــازمان مل ــر س ــوق بش حق
ــاز  ــروری آغ ــو 27 فب ــوق بشــر در ژن اجــالس حق

ــه دارد. بررســی  ــه آینــده ادام شــده و تــا 8 هفت
و  آنــان  از  تبعیــض  رفــع  و  جذامیــان  حقــوق 
فرزنــدان  وضعیــت  بررســی  خانواده هایشــان، 
ــر،  ــورهای مهاجرپذی ــر در کش ــای مهاج خانواده ه
آن  پیامدهــای  و  جهــان  در  پولشــویی  بررســی 
یافتــن  انســان ها و همچنیــن  نقــض حقــوق  در 
ــض  ــا نق ــه ب ــرای مقابل ــر ب ــی مؤثرت ــاز و کارهای س
ــان از  ــورهای جه ــی از کش ــر در برخ ــوق بش حق
ــورای  ــر ش ــالس اخی ــه در اج ــت ک موضوعاتی س
ــته  ــث گذاش ــه بح ــل ب ــازمان مل ــر س ــوق بش حق

زمانــه( )رادیــو  می شــود. 

ــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح جمهــوری  ــر دف وزی
ــک  ــت موش ــا موفقی ــران ب ــه ای ــد ک ــالمی می گوی اس

ــرده اســت. ــش ک ــر« را آزمای ــی »نصی دریای
حســین دهقــان، دوشــنبه 9 حــوت در بازدیــدش 
از خبرگــزاری فــارس اعــالم کــرد کــه یکــی از 
ارتــش  دریایــی  نیــروی  رزمایــش  دســتاوردهای 
ــاب  ــود پرت ــزار می ش ــت 95« برگ ــام »والی ــا ن ــه ب ک

موفقیت آمیــز موشــک نصیــر بــوده اســت.
ایــن رزمایــش بــا حضــور واحدهــای مختلــف نیــروی 

دریایــی ارتــش از یکشــنبه 8 حــوت آغــاز شــد.

کیلومتــری  میلیــون  دو  محدوده یــی  در  رزمایــش 
تنگــه هرمــز،  از  برگــزار می شــود و بخش هایــی 
ــاب  ــه ب ــد و تنگ ــوس هن ــمال اقیان ــان، ش ــای عم دری
تیپ هــای  همچنیــن  برمی گیــرد.  در  را  المنــدب 
ــاع از  ــن دف ــه تمری ــی ب ــروی دریای ــژه نی ــات وی عملی
ــد. ــران می پردازن ــواحل مک ــرزمینی در س ــای س آب ه
ایــن دومیــن رزمایــش نیروهــای نظامــی ایــران در طــی 

ــر اســت. ــاه اخی یک م
وزارت دارایــی امریــکا جمعــه 3 فبــروری اعــالم کــرد 
ــا برنامــه  کــه 13 فــرد و 12 شــرکت و مؤسســه کــه ب

موشــکی ایــران در ارتبــاط بودنــد مــورد تحریــم قــرار 
گرفتنــد.

وزارت دارایــی امریــکا در بیانیه یــی اعــالم کــرده بــود 
ــط  ــده مرتب ــراد و شــرکت های تحریم ش ــه بیشــتر اف ک
ــتند  ــن هس ــارات و چی ــران، ام ــبکه هایی در ای ــه ش ب
ــران  ــت« در ای ــهید هم ــی ش ــروه صنعت ــه »گ ــه ب ک
کمک رســانی می کننــد. ایــاالت متحــده می گویــد 
ســپاه  بــه  متعلــق  از شــرکت های  ایــن شــرکت 

ــت. ــران اس ــای ای ــوا و فض ــه ه ــداران و برنام پاس
)رادیو زمانه(

فیلیــپ بیلــدن، نامــزد پیشــنهادی دونالــد ترامــپ بــرای 
احــراز پســت ریاســت نیــروی دریایــی امریــکا، انصراف 

خــود را اعــالم کــرده اســت.
ــر  ــت و به خاط ــرمایه دار اس ــک س ــه ی ــدن ک ــای بیل آق
ــیا  ــادار آس ــورس و اوراق به ــای ب ــت در بازاره فعالی
ــع  ــم خــود را تضــاد مناف ــت تصمی مشــهور شــده، عل

ــت. ــرده اس ــالم ک ــی اع احتمال
او بــا صــدور بیانیه یــی گفــت کــه پــس از بررســی های 
فــراوان بــه ایــن نتیجه رســیده کــه اگــر بخواهد شــرایط 
ــاس را  ــت حس ــن پس ــراز ای ــرای اح ــدرال ب ــت ف دول
رعایــت کنــد، بــه منافــع مالــی خصوصــی خانــواده اش 

ضربــه خواهــد زد.
ــم  ــن تصمی ــکا، از ای ــاع امری ــر دف ــس، وزی ــز ماتی جیم
ابــراز تاســف کــرده ولــی گفتــه اســت کــه بــه آن احترام 

می گــذارد.

فیلیــپ بیلــدن دومیــن نامــزد احــراز یــک ســمت ارشــد 
در پنتاگــون اســت کــه انصــراف می دهــد.

اخیــرا وینســنت ویــوال، میلیــاردری کــه آقــای ترامــپ 
بــرای ریاســت نیــروی زمینــی ارتــش منصــوب کــرده 
ــالم  ــی مشــابه انصــراف خــود را اع ــه دلیل ــز ب ــود نی ب

کــرد.
ــروی  ــه نی ــر س ــان ه ــکا فرمانده ــاع امری در وزارت دف
زمینــی، هوایــی و دریایــی از نظــر اداری زیــر نظــر یــک 
رییــس غیرنظامــی فعالیــت می کننــد کــه آن هــا نیــز بــه 

شــخص وزیــر دفــاع پاســخگو هســتند.
هفتــه گذشــته  شــان اسپایســر، ســخنگوی کاخ ســفید، 
خبــر کنــاره گیــری احتمالــی فیلیــپ بیلــدن را تکذیــب 

کــرده بــود.
ــدن  ــای بیل ــد آق ــه تعه ــر ادام ــس از آن ب ــفید پ کاخ س
بــه فعالیــت در دولــت دونالــد ترامــپ تاکیــد کــرد کــه 

ــپ  ــد ترام ــاروارد، پیشــنهاد دونال ــرت ه دریاســاالر راب
بــرای پســت مشــاور امنیــت ملــی وی درخواســتش را 

ــرد. رد ک
قــرار بــود رابــرت هــاروارد جانشــین مایــکل فلین شــود 
کــه اخیــراً در پــی برمــال شــدن تماس هایــش بــا ســفیر 

روســیه در واشــنگتن مجبــور بــه کنــاره گیری شــد.
ــن  ــای هــاوارد از پذیرفت ــل خــودداری آق ــا اینکــه دلی ب
ــوان  ــی عن ــخصی و خانوادگ ــائل ش ــمت مس ــن س ای
ــه  ــد ک ــزارش کرده ان ــکا گ ــانه های امری ــا رس ــد ام ش
او می خواســته تیــم مــورد نظــر خــودش را بــه همــراه 

ــه نشــده اســت. ــن درخواســت پذیرفت ــاورد و ای بی
در نهایــت دونالــد ترامــپ جنــرال ســه ســتاره هربــرت 
ریمونــد مــک مســتر را به عنــوان مشــاور جدیــد امنیــت 

ملــی خــود منصــوب کــرد.
)بی بی سی فارسی(

وقــوع ســیل و رانــش زمیــن در شــیلی تاکنــون 
دســت کم ســه کشــته برجــای گذاشــته و بــه قطــع آب 
آشــامیدنی در ســانتیاگو، پایتخــت ایــن کشــور امریــکای 

ــی منجــر شــده اســت. جنوب
ــنبه  ــیلی، روز یکش ــور ش ــر کش ــدز، وزی ــو فرنان ماریان

گفــت حــدود شــش میلیــون تــن از ســاکنان پایتخــت 
بــا قطــع آب روبــه رو هســتند و ایــن قطعــی تــا اطــالع 

ــه دارد. ــوی ادام ثان
رییــس جمهــوری شــیلی نیــز در توییتــر خــود نوشــته 

اســت عملیــات امــداد و نجــات ادامــه دارد.

ــدت  ــه ش ــیلی ب ــای ش ــا، رودخانه ه ــر گزارش ه بناب
گل آلــود هســتند و از رســتوران ها و فروشــگاه های 
ــت خــود را  ــی خواســته شــده اســت فعالی ــواد غذای م

ــد. ــف کنن متوق
)رادیو فردا(

چهار گپ در باره ی حکمتیار
گــپ نخســت. لفاظــی مذاکــره کننده هــای 
ــل  ــل تام ــار قاب ــن حکمتی ــری گلبدی ــه رهب ــالمی ب ــزب اس ح
اســت. وقتــی بــا ایــن پرســش روبــرو می شــوند کــه حکمتیــار 
کجاســت، در پاســخ می گوینــد، »امیــر حــزب اســالمی گلبدیــن 
حکمتیــار در قلــب مــردم افغانســتان اســت.« ایــن ســخن 
ــخ دهی.  ــن از پاس ــره رفت ــت، طف ــی دارد. نخس ــای جالب پیام ه
ــخ  ــش و پاس ــان. پرس ــه موافق ــه دادن ب ــب و روحی دوم، ترغی
ــار در داخــل کشــور  ــر اســت. گلبدیــن حکمتی دوم امــا جالب ت
ــی از  ــه زودی در یک ــار ب ــن حکمتی ــارج؟ گلبدی ــا خ ــت ی اس
ــاز هــم ایــن پاســخ  والیت هــای کشــور ظاهــر خواهــد شــد. ب
جنبه هــای جالبــی دارد. اگــر دقــت کنیــم، »ظاهــر شــدن« یــک 
پیــام  روحانــی دارد. در عیــن زمــان ایــن پاســخ هم حزبی هــا را 
ــد و در  ــر خــود را نزدیــک حــس کنن ــزه می دهــد کــه رهب انگی
کشــور جســت و جو کننــد. دیگــر اینکــه، خارجی ســتیزی بــرای 
ایــن گونــه رهبــران بســیار ارزش دارد. در خــارج بــودن چنیــن 
رهبــران در نــزد بســیاری ها بــه معنــای جاســوس بــودن اســت.
گــپ دوم. گلبدیــن حکمتیــار بایــد قبــل از بــه اصطــالح ظاهــر 
ــت  ــال ها اس ــه س ــود را ک ــته ی خ ــی گذش ــع مال ــدن مناب ش
ــی  ــای مال ــال بســازد. ریشــه های کمک ه ــاره فع خشــکیده، دوب
آقــای حکمتیار بیشــتر در دو کشــور اســت: عربســتان ســعودی و 
ترکیــه. گلبدیــن یــا قبــل از ظاهــر شــدن و یــا هــم بعــد از ظاهــر 
شــدن بایــد حداقــل بــه یکــی از دو کشــور ســفر نمایــد. یــا حتــا 
در یکــی از ایــن دو کشــور ظاهــر شــود. اگــر قــرار باشــد کــه در 
آینــده بیشــتر تمایــل بــه زیســت عقیدتــی دارد ســفر به عربســتان 
ــای  ــزه ی فعالیت ه ــر انگی ــا اگ ــد. ام ــد گزی ــعودی را خواه س
سیاســی در او بیشــتر مــد نظــر بــود ســفر بــه ترکیــه را در برنامــه 

خواهــد گرفــت.
ــب  ــب طی ــخص رج ــژه ش ــه به وی ــور ترکی ــوم. کش ــپ س گ
ــه دارد:  ــتان دو گزین ــی افغانس ــده ی سیاس ــرای آین ــان ب اردوغ
عبدالرشــید دوســتم یــا گلبدیــن حکمتیــار. اگــر آقــای اردوغــان 
ــتم را  ــاالی دوس ــرمایه گذاری ب ــه س ــد ک ــه باش ــم گرفت تصمی
کمتــر کنــد یــا حتــا مســدود نمایــد، گلبدیــن حکمتیــار بهتریــن 
ــان  ــد می ــه بای ــود. ترکی ــد ب ــان خواه ــرای ش ــل ب ــه ی بدی گزین
ــد. اگــر مایــه ی  ــی فکــری یکــی را برگزین ــاری و هم خوان هم تب
ــتش را  ــتم دس ــر دوس ــد ب ــد بای ــی کن ــش چرب ــاری در گزین تب
ــی کنــد گلبدیــن  ــه ی اخوانی گــری چرب ــا اگــر مای نگهــدارد. ام
ــن  ــود. در ظاهــر چنی ــل خواهــد ب ــی بدی ــه ی ب ــار گزین حکمتی
می نمایــد کــه امپیــر تمایــل ترکیه/اردوغــان از جانــب دوســتم بــه 

ــار متمایــل شــده اســت. جانــب حکمتی
گــپ چهــارم. دوســتم و حکمتیــار در یــک صفــت مشــترک اند، 
ــه خــود رییــس جمهــور.  ــد ن ــوده می توانن هــر دو شــاه ســاز ب
در انتخابــات گذشــته ی ریاســت جمهــوری دوســتم موثرتریــن 
چهــره و بزرگ تریــن بانــک رای ثابــت بــود. بــه مفهــوم واقعــی 
کلمــه »شــاه ســاز« بــود. گزینــش دوســتم در کمــپ انتخاباتــی 
ــک  ــا ی ــاون اول تنه ــوان مع ــی به عن ــرف غن ــد اش ــر محم داکت
دلیــل داشــت؛ رای ملیونــی و توانایــی بســیج مردمــی. در 
انتخابــات آینــده امــا، دوســتم جایــگاه قبلــی را نخواهــد داشــت. 
ــار«. در  ــن حکمتی ــز »گلبدی ــت به ج ــی نیس ــش کس جای گزین
انتخابــات آینــده ی ریاســت جمهوری تمام محاســبات سیاســی-

انتخاباتــی بــر محوریــت حکمتیــار می چرخــد.

ــي  ــي و امنیت ــاي دفاع ــي نیروه ــد روز مل گفتن
ــي  ــک تبریک ــاي ی ــه ج ــن ب ــت. م ــور اس کش
ــرح  ــه را مط ــط و عامیان ــش بي رب ــد پرس ــي، چن ــک و خال خش

مي کنــم.
ــه در  ــي ک ــي و دفاع ــاي امنیت ــاي نیروه ــربازان و اعض 1-  س
ــود و  ــا خ ــوند، آی ــول مي ش ــا معل ــوند و ی ــهید مي ش ــگ ش جن
ــد؟  ــرار مي گیرن ــم الزم ق ــرام و تکری ــورد احت ــان، م ــواده ش خان
ــربازان شــهید در  ــران س ــان و دخت ــت زن ــزت و عف ــا ع 2- آی
ــي  ــول اختصاص ــذ پ ــگام اخ ــي هن ــوط حکومت ــاي مرب ارگان ه
ــان  ــا رشــوت نقــدي و جســمي از آن ــي، حفــظ اســت و آی دولت

تقاضــا نمي شــود؟
ــن  ــراي تامی ــهید ب ــربازان ش ــاي س ــا و بیوه ه ــا یتیم ه 3- آی
ــي  ــي و گدای ــن فروش ــه ت ــور ب ــان مجب ــي ش ــارج زندگ مخ

نمي شــوند؟ 
ــوازم مــورد  ــواد ســوخت، مهمــات و ل ــه، م ــان، ادوی ــا ن 4- آی
ــوي  ــد از س ــي مي رزمن ــردي و گرم ــه در س ــربازان ک ــاز س نی
ــود؟  ــه نمي ش ــده و فروخت ــان دزدی ــئولین ش ــان و مس فرمانده
5- آیــا مــا واقعــاً به ســربازان گیــر افتــاده در جنــگ و محاصره، 
ــل خویــش، حــس ترحــم و مســئولیت پذیري  ــد عضــو فامی مانن

داشــته ایم؟ 
ــه  ــربازان فروخت ــاي س ــان و زخمي ه ــه ي مریض ــا ادوی 6- ی

نمي شــود؟ 
ــه اتهــام اســت و  ــک پرســش اســت. ن ــاً ی ــن پرســش ها صرف ای
ــود  ــم از خ ــا مي توانی ــدام م ــر ک ــش ها را ه ــن پرس ــا. ای ــه ادع ن
ــا در  ــم. ضــرور نیســت حت ــخ بدهی ــود پاس ــراي خ ــیم و ب بپرس
ــم. فقــط همیــن کــه وجــدان و  ــه آن پاســخ بدهی کامنــت هــم ب
خــداي مــا را حاضــر بدانیــم و بــه ایــن پرســش ها بــا دهــان بســته 

پاســخ بدهیــم کافیســت.
 پرســش هاي دیگــري از خــود ســربازان و نیروهــاي دفاعــي نیــز 

دارم کــه در نوشــته ي دیگــري آن را خواهــم پرســید.

بگو مگو از
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ــد  ــی تاکی ــک چلس ــازارد، هافب ادن ه
کــرد کــه او و هم تیمی هایــش بــه 
ــان  ــد کــه چطــور قهرم ــی می دانن خوب

ــوند.  ــر ش ــگ برت لی
شــاگردان کونتــه رونــد بســیار خوبــی 
ــالف 10  ــا اخت ــد و ب ــش گرفته ان را پی
امتیــاز نســبت بــه تیــم دوم صدرنشــین 
ــرد  ــد ک ــازارد تاکی ــال ه ــتند. ح هس
می داننــد  هم تیمی هایــش  و  او  کــه 

ــگ شــوند.  ــان لی چطــور قهرم
ــتیم. در  ــی هس ــا حرفه ی ــت: »م او گف
دو ســال اخیــر قهرمــان لیــگ شــده ایم 

کنیــم. چنــد  کار  می دانیــم چــه  و 
ماهــی اســت کــه صدرنشــین هســتیم 
و می خواهیــم صدرنشــین بمانیــم و 
ــم.  ــش بروی ــازی پی ــه ب ــازی ب ــد ب بای
حتــی اگــر پــاس گــول ندهــم و گــول 
ــم، اگــر خــوب کار کــرده باشــم و  نزن
ــرد  ــحال ترین م ــویم، خوش ــروز ش پی
زمیــن خواهــم بــود. در نیمــه دوم بازی 
مقابــل سوانســی، موقعیت هایــی ایجــاد 
کردیــم و می توانســتیم دو گــول دیگــر 
بزنیــم. در پایــان نتیجــه 3-1 شــد ولــی 

ــد.« ــز باش ــت 5-1 نی می توانس

مارســلو، مدافــع رئــال مادریــد تاکیــد 
ــگا در  ــی اللی ــام قهرمان ــه ج ــرد ک ک
ــود.  ــد خواهــد ب ــال مادری دســتان رئ
رئــال یک شــنبه شــب ایــن هفتــه، بــه 
ــا وجــود  ــال رفــت و ب مصــاف ویارئ
اینکــه 2-0 از ایــن تیــم عقــب افتــاد 
گول هــای  بــا  نهایــت  در  ولــی 
ــه  ــا نتیج ــا ب ــدو و مورات ــل، رونال بی
بــه  و  شــد  میــدان  پیــروز   2-3
صدرنشــینی اش ادامــه داد. مارســلو 
کــه پــاس گــول ســوم را بــه زیبایــی 
ــد  ــرد تاکی ــال ک ــا ارس ــرای مورات ب
ــان  ــی در پای ــام قهرمان ــه ج ــرد ک ک
فصــل در دســتان رئــال خواهــد بــود. 
ــه  ــن ب ــا رفت ــلونا ب ــت: »بارس او گف
ــروزی، کاری  ــب پی ــدرون و کس کال

ــی  ــود ول ــام داده ب ــد را انج ــه بای ک
همــه چیــز در دســت ماســت و اگــر 
قهرمــان خواهیــم  شــویم،  پیــروز 
ــم  ــش رو خواهی شــد. کار ســختی پی
داشــت تســلیم نشــدیم و همــه مثــل 
ــد  ــالش کردن ــخت ت ــم، س ــک تی ی
ــت  ــه دس ــروزی را ب ــتیم پی و توانس
ــق  ــالش و تعل ــه ت ــه ب ــم. اینک آوری
پرداختــه  هم تیمی هایــم  خاطــر 
شــود بســیار مهــم اســت. گــول آن هــا 
روی تــوپ دوم بــود و بایــد روی 
ایــن موضــوع کار کنیــم و تصاویــرش 
ــاز را کســب  ــم. 3 امتی را بررســی کنی
ــویم  ــن ش ــد مطمئ ــی بای ــم ول کردی
نخواهیــم  گــول  این گونــه  دیگــر 

ــورد.« خ

ــرمربی منچستریونایتد  ژوزه مورینیو، س
از هــواداران ایــن تیــم خواســت تــا در 
ــد و  ــع کنن ــان تجم ــه زالت ــل خان مقاب
مانــع جدایــی او از ایــن تیــم شــوند. 

زالتــان هنــوز قــراردادش را بــا یونایتــد 
بــرای ســال دیگــر تمدیــد نکــرده ولــی 
مورینیــو نگــران آینــده مهاجــم 35 
ســاله اســت. او 26 گــول در ایــن فصل 
ــن  ــن بازیک ــانده و بهتری ــر رس ــه ثم ب
یونایتــد تــا بــه اینجــای کار بوده اســت.  
ــر  ــن رابطــه گفــت: »اگ ــو در ای مورینی
الزم باشــد، هــواداران یونایتــد در مقابل 
ــب را  ــد و ش ــع می کنن ــه او تجم خان

هــم آنجــا می ماننــد. هیچــگاه التمــاس 
ــر  ــد فک ــر الزم باش ــی اگ ــم ول نمی کن
می کنــم هــواداران ایــن کار را بکننــد. ما 
همــه می خواهیــم او یــک فصــل دیگــر 
ــه  ــان دارم ک ــن ایم ــد و م ــا بمان ــا م ب
ــی  ــن مرب ــرد. م ــد ک ــن کار را خواه ای
او بــوده ام و از پتانســیل اش آگاهــی 
ــق در  ــن احم ــک بازیک ــط ی دارم. فق
35 ســالگی بــه انگلیــس می آیــد و بــا 
کارنامه یــی کــه زالتــان دارد، اگــر فکــر 
ــس  ــد در انگلی ــه نمی توان ــرده ک می ک
ــرده  ــی ک ــود، کار احمقانه ی ــق ش موف

کــه بــه اینجــا آمــده اســت.«

ــی  ــک چلس ــرگاس، هافب ــک فاب سس
ــینی اش  ــه از نیمکت نش ــرد ک ــد ک تاکی

ــوده اســت.  ــیار ناراحــت ب بس
اســپانیایی  هافبــک  شــنبه  روز 
ــر  ــگ برت ــازی اش در لی ــیصدمین ب س
ــر  ــه ثم ــول ب ــک گ ــام داد و ی را انج
رســاند و یــک گــول نیــز بــرای تیمــش 
ســاخت. ایــن ششــمین بــازی بــود کــه 
ــدا در ترکیــب تیمــش  ــرگاس از ابت فاب
ــم  ــداد ک ــن تع ــه و او از ای ــرار گرفت ق

ــرد.  ــاد ک ــدن ها انتق ــس ش فیک
بــازی  وقتــی  ابتــدا  »در  گفــت:  او 
ــی  ــم حت ــه می گفت ــه بقی ــردم، ب نمی ک
ــا  ــرا واقع ــد زی ــرف نزنن ــن ح ــا م ب

ناراحــت می شــدم. ولــی حــاال در 
ــن،  ــده ام. س ــوض ش ــان ع ــذر زم گ
پختگــی، تجربــه همگــی بــه مــن 
کمــک کردنــد کــه متوجــه شــوم 
ــم اســت. موضــوع  ــز تی ــن چی مهم تری
را اشــتباه نگیریــد، دوســت دارم بــازی 
کنــم ولــی گاهــی بــرای بــازی کــردن 

ــد.« ــد جنگی بای
فابــرگاس دربــاره تعلــق خاطــرش 
ــه چلســی  ــا ب ــم گفــت: »مطمئن ــه تی ب
فکــر می کنــم. وقتــی چلســی بــه مــن 
ــم را  ــد، تی ــن را نمی خواه ــد م بگوی
تــرک خواهــم کــرد و ایــن اتفــاق برای 

ــد داد.« ــه رخ خواه هم

ــول،  ــرمربی لیورپ ــوپ، س ــن کل یورگ
ــدرت  ــان ق ــه بازیکن ــوع ک ــن موض ای
زیــادی دارنــد و بــرای اخــراج رانیــری 
بایــد هیئــت مدیــره را مقصــر دانســت 

ــرد.  ــب ک را تکذی
اخبــار حاکــی از آن اســت کــه بازیکنان 
لســتر علیــه رانیــری متحد شــدند تــا او 
از ســمت خــود اخراج شــود. ســرمربی 
ایتالیایــی پــس از شکســت 2-1 مقابــل 
ســویا اخــراج شــد ولــی کلــوپ معتقد 
ــی  ــن قدرت ــان چنی ــه بازیکن ــت ک اس

ندارند. 
او گفــت: »بازیکنــان آن قــدر قدرتمنــد 

نیســتند. در گذشــته مــا بیشــتر از 
ــه  ــز ب ــه چی ــم. هم ــوی بودی ــا ق این ه
هیئــت مدیــره بســتگی دارد. تــا وقتــی 
کــه بازیکــن باشــید و مشــکلی وجــود 
ــد  ــی در نخواه ــد صدای ــته باش نداش
ــه  ــع ب ــره راج ــت مدی ــر هیئ ــد. اگ آم
شــما حــرف زد، بــه یــک گــوش دیگر 
ــن  ــد داشــت. موضــوع ای ــاز خواهی نی
نیســت کــه بازیکنــان چقــدر قدرتمنــد 
ــوی باشــند  ــد ق ــان بای هســتند. بازیکن
ولــی نــه اینکــه مربــی را اخــراج کننــد. 
ــتر  ــان لس ــه بازیکن ــت ک ــور نیس اینط

ــند.« ــرده باش ــراج ک ــرمربی را اخ س

هازارد: چلسی می داند چطور قهرمان لیگ شود

مارسلو: مطمئنم قهرمان خواهیم شد

مورینیو: هواداران جلوی خانه زالتان تجمع کنند

فابرگاس: 
از نیمکت نشینی واقعا ناراحت بودم

کلوپ: بازیکنان علت اخراج رانیری نبودند

مهاجــم  ابراهیموویــچ،  زالتــان 
ــب  ــنبه ش ــه یک ش ــتریونایتد ک منچس
دو گــول بــرای تیمــش بــه ثمــر رســاند، 
تاکیــد کــرد کــه انتظار ایــن موفقیــت را 

ــت.  ــته اس داش
ــازی  ــول اول ب ــه 19 گ ــان در دقیق زالت
را بــه ثمــر رســاند و پــس از او جســی 
لینــگارد اختــالف را دوبرابــر کــرد ولــی 
بــازی توســط ســاوتهمپتون بــه تســاوی 
کشــیده شــد. بــا ایــن حــال در فاصلــه 
4 دقیقــه مانــده بــه پایــان بــازی زالتــان 
ــاند و  ــر رس ــه ثم ــز ب ــول دوم را نی گ
ــان  ــه ارمغ ــرای تیمــش ب ــی را ب قهرمان
آورد. او پــس از بــازی تاکیــد کــرد 
کــه پیش بینــی چنیــن روزهایــی را 

می کــرده اســت. 
او گفــت: »پیش بینــی مــن بــه ایــن 
شــکل بــود، همــه چیــز همان طــور کــه 
ــه  ــه اســت. بقی ــش رفت ــودم پی ــده ب دی
ندیدنــد. بــه اینجــا آمــدم تــا بــه دیگران 
چیــزی را کــه دیــدم نشــان دهــم. بــرای 
ایــن بــه اینجــا آمــدم: پیــروزی و حــاال 
ــر  ــتیم. ه ــروزی هس ــم روی دور پی ه
چــه بیشــتر پیــروز شــویم بیشــتر راضی 

می شــوم.«
 زالتــان از ســال 2001 کــه آژاکــس 

را تــرک کــرد، بــه همــراه تمامــی 
کســب  قهرمانــی  جــام  تیم هایــش 
کــرده اســت. او در ایــن رابطــه گفــت: 
مــی رود،  باالتــر  ســنم  چــه  »هــر 
ــوم.  ــحال می ش ــت آن خوش ــتر باب بیش
و  تعریــف  آژاکــس  در  ابتــدا  در 
ــی اش  ــی معن ــد ول ــی می ش تمجید های
ــر  ــن باالت ــه س ــر چ ــدم. ه را نمی فهمی
مــی رود، بیشــتر متوجــه می شــوید کــه 
موضــوع، کســب پیــروزی و بــه دســت 
ــی ودومین  ــن س ــت. ای ــام اس آوردن ج
جــام مــن اســت و خیلــی خوشــحالم.«
ــت:  ــازی گف ــد ب ــاره رون ــان درب زالت
جلــو   0-2 زیــرا  بــود  »فوق العــاده 
ــا  ــه م ــی حریــف دو گــول ب ــم ول بودی
ــوع  ــت. موض ــش انداخ ــا را پی زد و م
بــازی تیمــی بــود نــه انفــرادی. بــه ایــن 
ــورم  ــم داد. از حض ــه خواه ــد ادام رون
در انگلیــس لــذت می بــرم. تمــاس 
تلفنــی از مورینیــو دریافــت کــردم کــه 
ــه  ــا او دارم و ب ــز ب ــی نی ــه خوب رابط
ــل  ــدم. خی ــه اینجــا آم ــن خاطــر ب همی
خوشــحالم کــه اینجــا هســتم. درســت 
اســت کــه تصمیــم خوبــی گرفتــم ولــی 
ــز  ــی ام نی ــم و پیش بین ــی می کن پیش بین

ــت.« ــوده اس ــت ب درس

ــدوار  ــلونا امی ــت، بارس ــی هس ــا مس ت
خواهــد مانــد؛ ایــن تیتــر مطلبــی اســت 
کــه فرانســیس آگیــالر، فوتبــال نویــس 
از  پــس  موندودپورتیــوو،  مشــهور 
پیــروزی بارســا برابــر اتلتیکــو نوشــت. 
لیونــل مســی بــا گــول دقیقــه 87 
خــود بــه اتلتیکــو، زمینه ســاز پیــروزی 
کالــدرون  ویســنته  در  آبی اناری هــا 
شــد. پیــش از گــول او، بســیاری نتیجــه 
ــده  ــام ش ــازی تم ــن ب ــرای ای 1-1 را ب

می دانســتند. 
ایــن اولیــن بــار نبــود که مســی بــا یک 
ــرار  ــی، زمینه ســاز ف ــق پایان ــول دقای گ
بارســا از تســاوی یــا شکســت می شــد. 
او اولیــن بــار در ایــن فصــل توانســت 
ــه  ــر والنســیا پنالتــی دقیقــه 93 را ب براب
ــری  ــث برت ــرده و باع ــل ک ــول تبدی گ

2-3 بارســا در مســتایا شــود. 
ــق  ــد موف مســی در شــروع ســال جدی
شــد ضربــه آزاد دقیقــه 90 خــود برابــر 
ویارئــال را نیــز بــه گــول تبدیــل کنــد 

تــا بارســا از شکســت 1-0 بــه تســاوی 
1-1 برســد. 

مســی در بــازی بــا بتیــس نیــز در حالی 
ــب  ــه 89 عق ــا دقیق ــا 1-0 ت ــه بارس ک
ــا  ــول داد ت ــاس گ ــوارز پ ــه س ــود، ب ب
بــازی مســاوی شــود. او هفتــه گذشــته 
ــی خــود در  ــا گــول کــردن پنالت ــز ب نی
دقیقــه 90 برابــر لگانس باعــث پیروزی 
2-1 بارســا شــد و ســرانجام یک شــنبه 
ــر اتلتیکــو یــک  ــه براب ــن هفت شــب ای
گــول دیگــر او پــس از دقیقــه 85، بــه 
فریــاد بارســا رســید.  بــا ایــن 4 گــول 
ــته  ــی توانس ــول، مس ــاس گ ــک پ و ی
ــلونا  ــرای بارس ــمند ب ــاز ارزش 11 امتی
بــه ارمغــان بیــاورد. تصــور کنیــد بدون 
گول هــای دقایــق پایانــی مســی، بارســا 

حــاال کجــای جــدول اللیــگا بــود. 
بارســای 54 امتیــازی، بــدون مســی 
نمی توانســت بیــش از 43 امتیــاز داشــته 
ــیداد در رده  ــر از سوس ــد و پایین ت باش

ــت. ــرار می گرف ــم ق شش

جــوان  ســرمربی  انریکــه،  لوییــس 
بارســلونا در مــورد پیــروزی مهــم 
ــر اتلتیکــو صحبــت کــرد.  تیمــش براب
ــازی  ــتم ب ــن سیس ــت: »م ــه گف انریک
ــر دادم  ــکل تغیی ــاس ش را 3-4-3 الم
ــازی داشــته  ــر ب ــرل بیشــتری ب ــا کنت ت
ــرایط  ــت و ش ــدرت مالکی ــیم و ق باش
ــد. در نیمــه  دفاعــی مــا نیــز بهبــود یاب
اتلتیکــو  اول شــاهد فشــار شــدید 
بودیــم و مــا در آســتانه دریافــت 2 
ــروز  ــی، پی ــم. در راه قهرمان ــول بودی گ
شــدن برابــر اتلتیکــو بســیار مهــم بــود 
زیــرا مــا یکــی از رقبــای مســتقیم خود 
ــا  ــه دوم م ــم. در نیم ــت دادی را شکس

ــم و  ــت گرفتی ــازی را در دس ــرل ب کنت
ــر لورکــوزن  ــدار آن هــا براب ــد دی همانن
فشــار  ادامــه  قهرمانــان،  لیــگ  در 
ــن  ــد از ای ــد. بع ــوار ش ــه اول دش نیم
ــش  ــا نق ــذار م ــان تاثیرگ ــاق بازیکن اتف
ــد. در  ــدا کردن ــن پی ــری در زمی مهم ت
ــا سیســتم  ــا ب ــوپ م ــت ت ــان مالکی زم
3-4-3 و در زمیــن دادن تــوپ بــه 
حریــف بــا سیســتم 2-4-4 بــازی 
ــاع  ــورت دف ــن ص ــرا در ای ــم زی کردی
ــدار  ــا اســت. قبــل از دی 3 نفــره بی معن
ــدار مهــم  ــا دو دی ــر پی اس جــی، م براب
ــر  ــم و ه ــش رو داری ــگا در پی در اللی
بــرد باعــث تقویــت مــا خواهــد شــد.«

پــاری ســن ژرمــن موفــق شــد در یکی 
فصــل  دیدارهــای  حســاس ترین  از 
ــک مارســی  ــه المپی لوشــامپیونا در خان
ــد.  ــدا کن ــروزی 5-1 دســت پی ــه پی ب

شــاگردان اونــای امــری کــه هفتــه 
ــان  ــروزی درخش ــد از پی ــته و بع گذش
مقابــل بارســا در چمپیونزلیــگ، در خانه 
مقابــل تولــوز بــا تســاوی 0-0 متوقــف 
ــن  ــب ای ــنبه ش ــد، یک ش ــده بودن ش
هفتــه، یــک نمایــش فوق العــاده دیگــر 
ارائــه دادنــد و توانســتند بــا نتیجــه 1-5 

ــد.  مارســی را شکســت بدهن
 )6( مارکینیــوس  دیــدار  ایــن  در 
ــوکاس )50(، دراکســلر  ــی)16(، ل کاوان
بــرای   )72( ماتوئیــدی  و   )61(
ــک  ــد و ت ــی کردن ــی ها گول زن پاریس
ــه  ــی در دقیق ــی را راد فان ــول مارس گ
70 بــه ثمــر رســاند.  بــا ایــن پیــروزی، 
ــد  ــازی ش ــن 59 امتی ــن ژرم ــاری س پ
ــا 3 امتیــاز کمتــر نســبت  و همچنــان ب
بــه موناکــو، در رتبــه دوم جــدول 
دارد.  قــرار  لوشــامپیونا  رقابت هــای 

زالتان: 
برای قهرمانی به منچستریونایتد آمدم

جایگاه عجیب بارسا در اللیگا بدون حضور مسی

انریکه: رقیب مستقیم قهرمانی را شکست دادیم

پیروزی پرگول PSG در ال کالسیکوی فرانسه

بســیاری معتقدنــد کــه سرنوشــت قهرمــان ایــن فصــل 
اللیــگا در شــهر مادریــد مشــخص خواهــد شــد. 

یک شــنبه شــب ابتــدا ایــن بارســا بــود کــه در جدالــی 
حســاس موفــق شــد اتلتیکــو را در ویســنته کالــدرون 
ــا(،  ــه صدر)موقت ــیدن ب ــن رس ــرده و ضم ــوب ک مغل
روخــی بالنکوس هــا را نیــز از گردونــه قهرمانــی 

ــد.  خــارج کن
ــا  ــال ب ــن ویارئ ــد در زمی ــال مادری ــد، رئ ــاعاتی بع س
ــه  ــود، در 26 دقیق ــاده ب ــب افت ــه 2-0 عق ــود اینک وج
موفــق شــد ســه گــول بــه ثمــر برســاند و صــدر را از 
بارســا پــس بگیــرد. رئــال بــا یــک بــازی کمتــر، یــک 
امتیــاز بیشــتر از بارســا دارد )55 مقابــل 54(. ســویا نیــز 
بــا ســه امتیــاز کمتــر از رئــال و یــک بــازی بیشــتر، در 

ــه اســت.  رده ســوم جــای گرفت
رئــال مادریــد در ادامــه فصــل بــا هــر ســه تیــم بارســا، 
ــد داشــت و  ــازی خواه ــو ب ســویا و اتلتیکــو در برنابئ
ــر  ــد تاثی ــازی می توان ــن ســه ب ــدون شــک نتیجــه ای ب
زیــادی در سرنوشــت قهرمانــی اللیــگا داشــته باشــد. 

رئــال و بارســا تــا پیــش از ال کالســیکو، 9 بــازی دیگــر 
بایــد برگــزار کننــد کــه هــر دو تیــم در 5 تــای آن هــا 
میزبــان هســتند. رئــال دو بــازی ســخت برابــر بیلبائو در 
زمیــن ایــن تیــم و مقابــل اتلتیکــو در برنابئــو پیــش رو 
دارد و بــازی ســخت بارســا نیــز بــا ســویا در نوکمــپ 

خواهــد بــود. 
ــاس و  ــل الس پالم ــا مقاب ــال و بارس ــدی رئ ــازی بع ب
ــه  ــن هفت ــنبه همی ــه چهارش ــود ک ــد ب ــون خواه خیخ
ــان  ــپانیا میزب ــال اس ــول فوتب ــود و دو غ ــزار می ش برگ

ــان شــان هســتند.  حریف

ســرخیو رامــوس پــس از گذشــت یــک هفتــه، پاســخ 
محکمــی بــه دنــی آلــوس، ســتاره برزیلی ســابق بارســا 

و حــال حاضــر یوونتــوس داد. 
دو مــاه پیــش کــه رامــوس در ورزشــگاه ســویا مــورد 
شــدیدترین توهین هــای هــواداران افراطــی ملقــب بــه 
لــوس بیریس هــا قــرار گرفــت، بــه خبرنــگاران گفــت 
ــه  ــوس ک ــچ و دنی آل ــد چــرا راکیتی ــه تعجــب می کن ک
اهــل ســویا نیســتند، همیشــه در بازگشــت به ســانچیس 
پیســخوان تشــویق می شــوند ولــی او بــا اینکــه متولــد 
ســویا اســت و در آکادمــی ســویا نیــز رشــد یافتــه، بایــد 

همــواره مــورد اهانــت قــرار بگیــرد. 
دنــی آلــوس هفتــه گذشــته در واکنــش بــه ایــن مســاله 
گفتــه بــود کــه خــودش و راکیتیــچ، بــر خــالف راموس 
بازی هــای بیشــتری بــرای ســویا انجــام داده و آنجــا بــا 
ــد.  ــازی کرده ان ــدد تاریخ س ــای متع کســب قهرمانی ه

یک شــنبه شــب پــس از اتمــام دیــدار رئــال مادریــد و 
ویارئــال، ســرخیو رامــوس بــا حضــور در میکســدزون 
ورزشــگاه الســرامیکا، پاســخ دنی آلــوس را داد و گفت: 
ــد و  ــپانیا می گوی ــه اس ــود ب ــق خ ــک روز از عش »او ی
روز بعــد از برزیــل تعریــف می کنــد حــاال هــم احتمــاال 
عاشــق ایتالیــا اســت. در مــورد آلــوس دوســت نــدارم 
ــن را  ــده ام و ای ــد ش ــویایی متول ــن س ــم. م حــرف بزن
ــرای  ــد ب ــد؛ حــاال می خواه ــر نمی ده ــز تغیی ــچ چی هی

هــر کســی گــران تمــام بشــود، مهــم نیســت.«

لوئیــس ســوارز، مهاجــم بارســلونا تاکیــد کــرد کــه او و 
ــگا  ــی اللی ــرای قهرمان ــت ب ــش در راه رقاب هم تیمی های

تســلیم نخواهنــد شــد. 
ــده  ــان لیــگ خیلــی باقــی مان ــا پای او گفــت: »هنــوز ت
ولــی کســب یــک پیــروزی در اینجــا )مقابــل اتلتیکــو( 
ــز  ــن چی ــرد. مهم تری ــاال ب ــان را ب ــه نفس م ــاد ب اعتم
کســب 3 امتیــاز بــود. همــه بازیکنــان در فــرم خوبــی 
ــرای  ــزه الزم ب ــه انگی ــم ک ــان دادی ــد. نش ــرار دارن ق
ــه  ــتیم ک ــم. می دانس ــی را داری ــدن در راه قهرمان جنگی
ــه رقابــت  ــرای بازگشــت ب ــی فوق العــاده ب ــن فرصت ای

ــگ اســت.« ــی لی ــرای قهرمان ب

برنامه بازی های رئال و بارسا 
تا ال کالسیکو

طعنه سنگین راموس 
به دنی آلوس

سوارز: تا پایان برای قهرمانی 
اللیگا می جنگیم
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ــپتامبر  ــم س ــس از یازده ــات پ ــوج حم ــتین م در نخس
امریــکا بــه افغانســتان یــک جنــرال نیــروی دریایــی کــه 
ــه دســت داشــت،  ــداران را ب ــی واحــد ۵۸ تفنگ فرمانده
ــا  ــد ت ــار ش ــود قنده ــیر و خاک آل ــت گرمس وارد والی
جنگجویــان طالبــان را در زادگاه شــان در ســال ۲۰۰۱ 

ــد. ــت ده شکس
ایــن کهنه ســرباز جنــگ افغانســتان ۱۶ ســال پــس 
ــکا  ــاع امری ــر دف ــروز وزی ــارش، ام ــت قنده از ماموری
ــش  ــه از روی دقت ــس ک ــم ماتی ــرال جی ــت؛ جن شده اس
بــه تاکتیــک نظامــی و مســائل راهبــردی »ســگ دیوانــه« 

می شــود. خوانــده 
آقــای ماتیــس کــه اکنــون زمــام امــور دفاعــی امریــکا را 
بــه دســت گرفتــه، در ســال ۲۰۰۵ در مــورد طالبــان گفتــه 
بــود: »می رویــد بــه افغانســتان و بــا افــرادی برمی خوریــد 
کــه پنــج ســال اســت زنــان را بــه دلیل نپوشــیدن چــادری 
ــی  ــن چنین ــردان ای ــه از م ــد ک ــد. می دانی ــیلی می زنن س
ــت.  ــی نمانده اس ــر باق ــی دیگ ــام مردانگ ــه ن ــزی ب چی
بنابریــن، خیلــی خوش آینــد اســت کــه آن هــا را بکشــیم. 
جنگیــدن، در واقــع، تفریــح عالــی اســت. شــلیک کــردن 

بــه بعضــی آدم هــا خــودش تفنــن اســت.«
جنگ افغانستان رهبران نظامی زیادی ساخته است.

هربــرت ریمونــد مک ماســتر، مشــاور امنیــت ملــی کنونی 
دونالــد ترامــپ هــم میــان افغان هــا و جامعــه دیپلماتیــک 

کابل شــناخته  شــده  اســت.
آقــای مک ماســتر در ســال ۲۰۱۰ معــاون فرماندهــی 
ــاف( در  ــت )آیس ــه امنی ــک ب ــی کم ــای بین الملل نیروه
ــژه  ــفافیت«، واحــد وی ــس »ش ــزی و ریی بخــش برنامه ری
ــای  ــاختار نیروه ــی در س ــاد اداری و مال ــا فس ــارزه ب مب

ــود. ــتان ب ــت افغانس ــی و دول خارج
ــاور  ــد مش ــال بع ــه ۷ س ــه او، ک ــت ب ــنگتن آن وق واش
نیرومنــد امنیــت ملــی امریــکا شــده، ماموریــت داده بــود 
ــن  ــر کمــک ای ــون دال ــا میلی ــل صده ــف و می ــو حی جل

گرچــه بیشــتر فرماندهــان امریکایــی در جریــان ماموریت 
ــیاری از  ــی در بس ــت نظام ــینه فعالی ــود پیش ــی خ طوالن
ــرده،  ــت ک ــکا در آن دخال ــه امری ــد ک کشــورهایی را دارن
امــا تــداوم حضــور امریــکا در افغانســتان و حجــم 
ــرده،  ــور ک ــن کش ــنگتن در ای ــه واش ــرمایه گذاری ک س
نشــان از گســتردگی و تمایــل امریــکا بــه حضــور 

ــور دارد. ــن کش ــدت ای درازم
تنهــا  افغانســتان  ایــن، جنــگ جــاری  بــا وجــود 
ــت  ــد از خدم ــه بع ــرده ک ــذب نک ــان را ج یونیفرم پوش
در ایــن کشــور، نســبت بــه افغانســتان حــس مســئولیت 
ــی کــه پیشــینه  ــد. صدهــا دیپلمــات امریکای ــدا کرده ان پی
کار در کابــل، قندهــار و مزارشــریف دارنــد هــم بــا پایــان 
ــا  ــظ و حت ــا افغانســتان را حف ــت، رابطــه خــود ب ماموری
ــن  ــد نیوم ــام، رونال ــز کانینگه ــد. جیم ــت کرده ان تقوی
و زلمــی خلیــل زاد، ســفیران پیشــین امریــکا اکنــون 
ــل  ــکا تبدی ــتان در امری ــرص افغانس ــان پروپاق ــه مدافع ب

شــده اند.
ــن  ــتان در ای ــکا در افغانس ــرمایه گذاری امری ــع، س در واق
مــدت سرســام آور بــوده اســت. هزینــه یک ســاله حضــور 
ــت  ــن کشــور دارای موقعی ــی در ای ــرباز امریکای ــک س ی
ــن زده  ــر تخمی ــون دال ــا ســقف یــک میلی اســتراتژیک، ت
شــده اســت و بــرآورد می شــود کــه پولــی کــه امریــکا در 
افغانســتان و عــراق در ایــن مــدت هزینــه کــرده بــه ۴ تــا 

ــد. ــر می رس ــون دال ۶ تریلی
از ســوی دیگــر، تلفــات نیروهــای امریکایی در افغانســتان 
هــم حــدود ۲۴۰۰ نفــر کشــته و هجــده هــزار نفــر زخمی 

ثبت شــده  اســت.
ــرای امیــن اهلل حبیبــی کــه مدتــی مشــاور و ســخنگوی  ب
ــان  ــن نظامی ــد بی ــود، پیون ــل ب ــورد در کاب ــوزف دانف ج
امریکایــی و افغانســتان می توانــد بــرای ایــن کشــور فقیــر 

ــود. ــوب ش ــرمایه یی محس ــگ زده س و جن
ــا کشــورهایی  ــای امــروز روی رابطــه ب ــد: »دنی او می گوی

کشــور بــه افغانســتان را در ســطح فرماندهــی آیســاف و 
ــرد. ــت افغانســتان بگی ــری دول رهب

ــر و کار  ــتر س ــای مک ماس ــا آق ــه ب ــان ک ــای افغ مقام ه
یــاد  به عنــوان »جنگجــوی متفکــر«  او  از  داشــته اند، 
می کننــد کــه ســر و صدایــش دربــاره چگونگــی مبــارزه 
بــا پولشــویی، رشوه  ســتانی، قاچــاق و سوءاســتفاده اداری 
ــود؛  ــده ب ــنگتن را درنوردی ــل و واش ــای کاب ــی فض و مال

ــدی. ــرس، رک و ج ــردی نت م
ــپ  ــی ترام ــت مل ــاور امنی ــتین مش ــن، نخس ــکل فلی مای
هــم کــه تنهــا ســه هفتــه بعــد از رســیدن بــه ایــن مقــام 
کناره گیــری کــرد، رییــس اطاعــات نیروهــای بین المللــی 

چندملیتــی در افغانســتان بــود.
ــه ســمت ریاســت ســیا  جنــرال دیویــد پترائــوس، کــه ب
رســید و نامــش در فهرســت گزینه هــای دونالــد ترامــپ 
بــرای مشــاورت امنیــت ملــی امریــکا قــرار داشــت، هــم 

ــت کرده اســت. ــی در افغانســتان خدم ــدت طوالن م
ــهر و  ــه ش ــهر ب ــتان را ش ــه افغانس ــورد ک ــوزف دانف ج
والیــت بــه والیــت می گشــت و از ریش ســفید تــا 
ــال  ــا س ــت و ت ــورت می گرف ــب مش ــان مرت ــوان افغ ج
۲۰۱۴ فرمانــده نیروهــای امریکایــی در کابــل بــود، اکنــون 

ــکا شــده اســت. ــش امری ــتاد مشــترک ارت ــس س ریی
نســل جدیــدی از استراتیژیســت ها، فرماندهــان و رهبــران 
ــا از  ــد، عمدت ــه حــاال روی کار آمده ان ــکا، ک ــی امری نظام
ــه  ــده اند ک ــکیل ش ــتان تش ــگ افغانس ــربازان جن کهنه س

ــد. ــکل می دهن ــکا را ش ــی امری ــت نظام ــروزه سیاس ام
در جریــان جنــگ و حضــور ۱۶ ســاله امریــکا در 
ــه  ــی ب ــروی امریکای ــون نی ــک میلی ــش از ی افغانســتان بی
ــان  ــای افغ ــا نیروه ــته اند، ب ــا گذاش ــتان پ ــاک افغانس خ
شانه به شــانه علیــه شورشــیان جنگیده انــد، در زمینــه 
ــس افغانســتان  ــش و پولی ــوزش ارت ــز و آم ــن، تجهی تامی
ــتانه  ــط دوس ــتان رواب ــردم افغانس ــا م ــرده و ب ــت ک فعالی

برقــرار کرده انــد.

مثــل امریــکا می چرخــد و ]خیلــی از کارهــا[ بــر مبنــای 
البی گــری اســت. کشــورهایی کــه ایــن ارتبــاط را دارند و 
ــدرت  ــادالت ق ــد در مع ــد، می توانن ــتفاده می کنن از آن اس
در جهــان حریف هــای خــود را وادار کننــد کــه بــه 

خواسته های شــان تمکیــن کننــد.«
او بــاور دارد: »قدرت هــای کوچــک خودشــان نمی تواننــد 
ــن، کشــوری  ــد. بنابرای ــر اســتفاده کنن ــای قوی ت از ابزاره
مثــل افغانســتان می توانــد بــا دیپلماســی هوشــمند امریــکا 
را در کنــار خــود قــرار دهــد و اهــداف خــود را در منطقــه 

ــرد.« پیش بب
ــی  ــع مل ــرای مناف ــد ب ــن پیون ــتفاده از ای ــرایط اس ــا ش ام
ــور از  ــن کش ــه ای ــژه ک ــت؛ به وی ــده اس ــتان پیچی افغانس
ــک رویکــرد  ــه ی ــرای رســیدن ب ــی ب نظــر مســائل داخل
مشــخص در سیاســت خارجــی بــه دالیــل ناهماهنگــی با 

ــوده اســت. مشــکل مواجــه ب
در دو ســال و نیــم کــه از ایجــاد حکومــت ملی افغانســتان 
می گــذرد، هــر هیأتــی کــه از امریــکا به عنــوان نماینــدگان 
کنگــره، کاخ ســفید، وزارت خارجــه و نهادهــای نظامی به 
ــا رهبــران حکومــت  ــه ب کابــل آمــده، دیدارهــای جداگان

ــی داشــته اند. وحــدت مل
ــتور  ــوارد دس ــیاری م ــه در بس ــانند ک ــا می رس گزارش ه
ــر بســیج  ــه ب ــان همگــون نبوده اســت ک ــران افغ کار رهب
ــی  ــع مل ــن مناف ــتای تامی ــکا در راس ــای امری ظرفیت ه

ــد. ــه کمــک کن افغانســتان در منطق
ــی  ــت های جهان ــوق و سیاس ــتاد حق ــی، اس ــر صاف ودی
بــاور دارد کــه افغانســتان بــه دلیــل ناآشــنایی بــا امریــکا، 
ــتراتژیک  ــد اس ــه متح ــنگتن ک ــوان واش ــد از ت نمی توان
افغانســتان اســت، در معــادالت قــدرت به خوبــی اســتفاده 

کنــد.
نظــام  از  و  درون  از  بایــد  »اصاحــات  می گویــد:  او 
افغانســتان شــروع شــود تــا بلکــه از دولت هــای دوســت 
خــود بتوانیــم اســتفاده کنیــم و در برابــر تجاوز ایســتادگی 
کنیــم. کار بــه اهــل کار ســپرده شــود، کادرهــای حرفه یــی 
ــتان و  ــه افغانس ــد ک ــانی بیاین ــد، کس ــت برگردن ــه دول ب

جهــان را بشناســند.«
منابــع مــا می گوینــد دولــت افغانســتان اکنــون در 
صــدد اســت کــه در ســفارت واشــنگتن شــعبه یی 
ــظ  ــا حف ــا ب ــد ت ــاد کن ــکا ایج ــربازان امری ــرای کهنه س ب
ــا و  ــای آن ه ــان، خانواده ه ــا نظامی ــط ب ــترش رواب و گس
حامیان شــان، یــاد افغانســتان را در هــر محلــه امریــکا کــه 
در ایــن کشــور قربانــی داده، زنــده نگهــدارد تــا از ایــن راه 
ــه افغانســتان حفــظ  ــرای دهه هــا ب پشــتیبانی امریکایــی ب

شــود.
در امریــکا کهنه ســربازانی کــه در جنــگ ویتنــام شــرکت 
داشــتند، بــه قهرمانــان کشــور تبدیــل شــده اند، از عــزت 
ــه  ــم آن ک ــدند و به رغ ــوردار ش ــی برخ ــرام فراوان و احت
نتیجــه جنــگ بیست ســاله ویتنــام شکســت امریــکا بــود، 

ــد. ــا ســطوح وزارت رشــد کردن ــی ت به راحت
ــتان  ــاری افغانس ــاله و ج ــگ شانزده س ــا در جن ــا این ج ت
هــم کهنه ســربازان امریکایــی در محافــل سیاســت گذاری 

و رهبــری واشــنگتن نقــش کلیــدی پیــدا کرده انــد.
نــادر نادری، مشــاور ارشــد ریاســت جمهوری افغانســتان، 
ــورت  ــی مش ــرف غن ــه اش ــتراتژیک ب ــور اس ــه در ام ک
می دهــد، می گویــد: »کســانی کــه در افغانســتان خدمــت 
کرده انــد از ایــن امتیــاز برخــور دارنــد کــه ایــن کشــور را 
ــه  ــی ک ــدی و فرصت ــای کلی ــه چالش ه ــند و ب می شناس
ــاور  ــا ب ــد. م ــی برده ان ــت، پ ــتان اس ــش روی افغانس پی
داریــم کــه نقــش آن هــا همــکاری مــا در زمینــه مبــارزه بــا 

تروریســم را بیشــتر تقویــت خواهــد کــرد.«

بی بی سی فارسی هارون نجفی زاده

خاک و خاطره افغانستان و جنراالنی که بازوان امنیتی ترامپ شدند


