سرمقاله | ص2

ناظر بیطرف گروگانگیری
بازهم گروگانگیری ،زابل ،درماندگی و نگرانیهای
روزافزون مردم .حکومت همچنان در جایگاه یک
ناظر بیطرف به تماشای این ماجرای تلخ نشسته و با
بیخیالیهای وصف ناپذیر ،بدون آنکه تکانی به خود بدهد
شاهد عینی گروگانگیری است .در ده ماه گذشته تنها در
والیتهای زابل و غزنی نزدیک به هشت واقعه گروگانگیری
ثبت شده است.
تروریستها با آدم رباییهای مکرر موفق شدند،
گروگانگیری را به یک برنامه جذاب تبدیل کنند .همچنانکه
ترور شهروندان ادامه پیدا میکند و هی چ پایانی...
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معاون سخنگوی رییس جمهور:

بررسی کارکرد شورای امنیت ملی
در حیطه کاری هیئت حقیقتیاب قندوز نبود
اطالعات روز :پس از آنکه هیئت
حقیقتیاب رویداد قندوز« ،ضعف
رهبری و پیچیدگی ساختارهای دولتی»
را عامل سقوط قندوز خواند ،اکنون
معاون سخنگوی ریاست جمهوری
میگوید که بررسی کارکرد شورای
امنیت ملی در حیطه کاری این هیئت
نبود .امراهلل صالح ،رییس کمیسیون
حقیقتیاب گفته بود...
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آدمربایان افغانستان،
در کمین هزارهها

چالشهای برنام ه ملی اشتغالزایی
دولت به تازگی طرحی را بهعنوان برنامه ملی
اشتغالزایی در کشور اعالم کرده است .این برنامه
بهعنوان راهبرد تقویت اقتصادی روی دست گرفته
شده تا از این طریق زمینهی اشتغال برای مردم
برنامه ملی اشتغالزایی در حالی روی

فراهم شود.
دست گرفته میشود که وضعیت اقتصادی در کشور
بحرانی است و هزاران نفر در طی یک سال گذشته
شغل خود را از دست دادهاند .هرچند نفس اقدام دولت
برای ایجاد زمینههای اشتغال قابل ستایش است ،اما
طرح موجود با توجه به ظرفیتهای دولت و همچنین
شرایط اقتصادی -اجتماعی کشور به شدت نارسا
است و چندان امیدوار کننده به نظر نمیرسد...
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در سال جاری ،چندین حادثه مربوط به مسافران هزاره
اتفاق افتاده است .درحالیکه تعدادی از افراد ربودهشده
پس از مذاکره و گفتوگو رها شدند ،تعداد دیگر از آنها
به قتل رسیدند :این ماه ،شبهنظامیانی که گفته میشود
اعضای دولت اسالمی (داعش) هستند...

صفحه 3

صفحه 5

افغانستان و پاکستان:
میراث زهرآگین خط دیورند

از لحاظ تاریخی ،افغانستان در مسیر فتوحات نظامی
از آسیای مرکزی به شبهقارهی هند قرار داشته است.
همچنین این کشور کوتاهترین مسیر از آسیای مرکزی به
اقیانوس هند بود .این همان مسیری بود که فاتح فارسی،
داریوش 516 ،سال قبل از میالد از آن عبور کرد...

صفحه 4
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یادداشت روز
ناظر بیطرف
گروگانگیری
جواد ناجی

بازهم گروگانگیری ،زابل ،درماندگی و نگرانیهای روزافزون
مردم .حکومت همچنان در جایگاه یک ناظر بیطرف
به تماشای این ماجرای تلخ نشسته و با بیخیالیهای
وصف ناپذیر ،بدون آنکه تکانی به خود بدهد شاهد عینی
گروگانگیری است .در ده ماه گذشته تنها در والیتهای زابل
و غزنی نزدیک به هشت واقعه گروگانگیری ثبت شده است.
تروریستها با آدم رباییهای مکرر موفق شدند ،گروگانگیری
را به یک برنامه جذاب تبدیل کنند .همچنانکه ترور شهروندان
ادامه پیدا میکند و هیچ پایانی برای ختم این وحشت متصور
نیست ،حکومت نیز بهعنوان ناظر منعفل این ماجرا ،بهجای
اقدام و عمل به وظیفه ،تالش کرده است از این غائله استفاده
ابزاری ببرد .حکومت تالش کرد اما نه برای رهایی گروگانها
و راهاندازی عملیات بهمنظور سرکوب تروریستها ،بلکه تمام
کوششهای حکومت (ارگ و سپیدار) بهخاطر به رخ کشیدن
جایگاه بیبدیل اشرف غنی احمدزی بهعنوان «سر قوماندان
قوای مسلح» و چانهزنی بر سر صالحیتهای رییس اجراییه
به مصرف رسید.
حکومت هربار پس از گروگانگیری با تأخیر غیر قابل قبول،
پا از محکوم کردن تروریستها فراتر نگذاشت .در یک سال
گذشته هربار مردم ترور شد ،حکومت با وسوسه آن را «تقبییح»
کرد .با آنکه تروریستها از مکانهای معلومی مردم را شکار
میکنند ،حکومت اما دست به اقدام عملی نزد ،عملیات
راهاندازی نکرد و نه تنها هیچ تروریستی را تعقیب نکرد و به
پنجه قانون نسپرد بلکه همچنان شاهراههای کشور را با طول و
عرض آن در اختیار دهشتافگنها قرار داد تا هرچه میتوانند
گروگان بگیرند.
با این وضع ،مردم چه کار باید بکنند؟ در خانههای شان بمانند
تا گروگان گرفته نشوند و در هیچ جای سفر نکنند؟ اگر مردم
در حصر خانگی نگهداری شوند ،تلف نمیشوند؟ چه کسی
برای آنها آب و غذا خواهد داد؟ حکومت؟ گروگانگیری و
بیپروایی حکومت مردم را در یک بنبست واقعی قرار داده
است .شهروندان امکاناتی برای دفاع از خود را ندارند و از طرف
دیگر حکومت به رغم همه مسئولیتهای قانونی و حقوقی که
در قبال شهروندان بر عهده دارد ،هیچ انگیزهی برای تأمین
امنیت و حفظ جان مردم از خود نشان نمیدهد ،با آنکه مردم
مسئولیتهای شهروندی شان را ادا کردهاند .مالیه میدهند،
برای ارتش سرباز دادهاند ،برای حاکمان حکومت رأی دادهاند
اما در مقابل ،حاکمان حکومت وحدت ملی از مالیه مردم عیش
و نوش میکنند و نه در برابر قانون احساس مسئولیت میکنند
و نه برای مردم پاسخ میدهند.
در یک سال گذشته که دهها تن از مردم در زابل و غزنی
توسط تروریستها گروگان گرفته شدند ،دولت چهکار کرد؟ در
کدام تاریخ برای رهایی آنها عملیات راهاندازی کرد؟ با کدام
دستآورد؟ حکومت برای رهایی گروگانها به زابل نرفت بلکه
چند تن از گروگانهای که بر حسب اتفاق از چنگ تروریستها
نجات یافتند ،خود شان به کابل آمدند و به دیدار غنی در ارگ
ریاست جمهوری رفتند .ارگ از این مسئله سوءاستفاده کرد و
با نشر عکسهای گروگانهای رها شده ،سعی کرد آن را به
گونهی نشان دهد که گویا حکومت آنها را رها کرده است.
حکومت برای توجیه بیپرواییاش به دروغ متوصل شد و
گفت حکومت برای رهایی گروگانها تالش کرده است اما
تروریستها  56بار اسیران را جابهجا کرده است .این دروغ را
گروگانهای رها شده افشا کردند و گفتند این واقعیت ندارد.
با این حال ،تا چوقت مردم منتظر اقدامات عملی حکومت برای
تأمین امنیت بنشینند ،قربانی بدهند و سرانجام این انتظارها با
بیپروایی حکومت دنبال شود؟

معاون سخنگوی رییس جمهور :بررسی کارکرد شورای امنیت ملی
در حیطه کاری هیئت حقیقتیاب قندوز نبود
اطالعات روز :پس از آنکه هیئت
حقیقتیاب رویداد قندوز« ،ضعف
رهربی و پیچیدگی ساختارهای دولتی» را
عامل سقوط قندوز خواند ،اکنون معاون
سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که
بررسی کارکرد شورای امنیت ملی در حیطه
کاری این هیئت نبود.
امرالله صالح ،رییس کمیسیون حقیقتیاب
گفته بود« :ما اسرتاتژی اقدام را نقد و بررسی
کردیم .ما نهادی به نام شورای امنیت
ملی افغانستان را که ریاست آن با رییس

جمهوری افغانستان است ،نقد ،بررسی و
تحلیل کردیم .ما خالءهایی را که در شیوه
کار این نهاد است آشکار کردیم[ .این که
این نهاد] با روش موجودش چقدر باعث
فضای ابهام شده ،ما آن را آشکار کردیم».
یک روز پس از نرش این گزارش ،سید ظفر
هاشمی ،معاون سخنگوی رییس جمهور
در مصاحبهاش با طلوع نیوز گفته« :رییس
جمهور هیئت را صالحیت عام و تام داده
بود تا بتواند به گونهی مستقل وضعیت را
بررسی کند و ابعاد مختلف موضوع را در

این گزارش خود بگنجاند».
اما آقای هاشمی افزوده« :موضوع
چهگونگی کار شورای امنیت اگر چه به
شکل مستقیم در حیطه کاری این هیئت
گامشته نشده بود ،ولی آنان بررسیهای خود
را کردند و نظریات خود را ابراز کردند .ما
با در نظرداشت لزوم دید اوضاع و رشایط
باالی پیشنهادات آنان توجه میکنیم».
همچنان ریاست جمهوری اعالم کرده که
ساختار شورای امنیت ملی را با درنظر داشت
اوضاع امنیتی کشور بررسی میکند.

ن که «بزرگترین
امرالله صالح با تأکید بر ای 
ناکامی در رهربی است» ،گفته بود که برخی
نهادهای دولتی «در سطح اسرتاتژیک و در
سطح عملیاتی دروغ میگویند .ما این دروغ
را در گزارش آشکار کردهایم».
این کمیسیون میگوید که گزارش 200
صفحهی خود را به حکومت تحویل داده
است .مقامها از ارگ ریاست جمهوری
و وزارت داخله گفتهاند که حکومت
گزارشها ،یافتهها و پیشنهادهای این
کمیسیون را ارزیابی میکند.

فیفا گزارش کارکرد شش ماهه پارلمان را ارائه کرد
اطالعات روز :بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان
(فیفا) روز یکشنبه گزارش و مشاهدات خود از کارکرد ۶
ماه اول سال پارملان را ارائه کرد.
محمد یوسف رشید ،رییس اجرایی دفرت فیفا در نشست
ارائه این گزارش گفت« :برنامه مشاهده از عملکرد و فعالیت
پارملانی توسط فیفا در جنوری سال  ۲۰۱۲آغاز گردید و
این برنامه برای اولین بار در سطح کشور به راه انداخته شد».
وی افزود« :این برنامه سه هدف عمده اطمینان بخشیدن از
تطبیق اصل شفافیت در امور تقنینی و نظارت از اجراآت
حکومت توسط پارملان ،باال بردن سطح آگاهی مردم از
کار کرد پارملان و تقویت سطح همکاری و همآهنگی
میان پارملان و جامعه مدنی را دنبال میمناید».
اين گزارش که نتيجهی مشاهدات فیفا از کارکرد
نشستهای عمومى و جلسات کميسيونهاى اجالس نهم-
دوره شانزدهم مجلس است -نشان میدهد که در مجلس
منایندگان جمعاً  ۵۶جلسه برگزار شده که در برگیرنده ۱
جلسه افتتاحیه ۱ ،جلسه فوقالعاده ۱۶ ،جلسه استجوابیه۵ ،
جلسه استامعیه ۱ ،جلسه رسی و  ۳۲جلسه عادی میباشد.
در گزارش شش ماهه فیفا آمده است که  ۱۹قانون به
مجلس معرفی شده که  ۹قانون آن تصویب ۳ ،قانون مسرتد،
 ۵قانون زیر کار و  ۲قانون به دلیل عدم تکمیل نصاب در
مجلس از رای گیری باز مانده است.

مسئوالن فیفا میگویند که در این دوره ۵ ،موافقتنامه
بیناملللی به پارملان مواصلت کرده است که از آن میان
 ۱موافقتنامه تصویب و بقیه آن به تصویب نرسیده است.
برخورد سیاسی و سلیقهای مجلس با قوانین
گزارش فیفا نشانگر این است که برخى قوانني به دليل
نبود نصاب و برخوردهاى سياىس در مجلس از تصويب
بازمانده و برخی منایندگان در ايام تعطيىل ،به جاى بررىس
مشکالت مردم به سفرهاى خارجى غريرسمى مىروند.
نعيم اصغرى ،مسئول برنامههاى فیفا گفت که به دليل نبود
نصاب و برخوردهاى سياىس ،برخى قوانني به شمول طرح
قانون تنظيم و معاشات مقامهای دولتى و طرح تعديل
قانون آب ،به تصويب نرسيده و قوانينى هم وجود دارد که
چند سال در مجلس رسگردان بوده و به تصويب نرسيده
است .
براساس گزارش فیفا ،طرح تعديل قانون جلوگريى از
پولشويى و عوايد ناىش از جرايم ،قانون تدارکات و قانون
تحصيالت عاىل از سوى مجلس مسرتد شده است.
آقای اصغرى گفت ،هفت قانون ديگر ،هنوز در مجلس
زير کار است که قانون تشکيل ،وظايف و صالحيتهاى
کميسيونهاى انتخاباىت ،طرح نامگذارى روز قلم و
درج آن در تقويم ،قانون ماليات ادارى ،قانون تشکيل و
صالحيت قوه قضایيه ،طرح تعديل اصول وظايف داخىل

شامل آن میشود.
آقای رشید گفت که ايجاب میکند که در بحث قوانني
مجلس بيشرت توجه منايد و رسنوشت قوانينى که معلوم
نيست ،مشخص شود تا پروسهی آن مطابق قانون اساىس
تکميل گردد.
در کنار این ،فیفا به ویژگی عملکردها و کارکردهای خوب
پارملان نیز اشاره کرده است.
به گفتهی مسئوالن فیفا ،مجلس در اين دوره تعدادى از
قوانني را تصويب کرده ،از کارکردهاى حکومت نظارت
منوده و از مردم منايندگى خوبتر داشته است.
آقای اصغری میگوید ،مجلس در مورد مشکالت مردم نيز
موضعگريىهايى داشته است؛ اما متأسفانه براى رفع اين
مشکالت روى يک پاليىس و اسرتاتژى مشرتک با حکومت
کار نکرده تا نتيجه داشته باشد.
اعضای مجلس منایندگان نيز با استقبال از اين گزارش
میگویند که مجلس فعىل ،نسبت به مجلس گذشته با
مشکالت زياد مواجه است؛ فشارهاى حکومت بر مجلس
زياد بوده و در بعىض موارد سليقهاى برخورد کرده است .
نسیمه نیازی عضو مجلس گفته که در بعضی از موارد
حکومت و پارملان سلیقهای برخورد کرده است.
وی افزوده که بیشرت مترکز پارملان در چند سال گذشته
روی قانونگذاری بوده است.

گسترش همکاریهای افغانستان و امریکا؛
محور گفتوگوهای غنی با هیئت مجلس نمایندگان کانگرس امریکا
اطالعات روز :رییس جمهور غنی روز یکشنبه با هیئت
مجلس منایندگان کانگرس ایاالت متحده امریکا در ارگ
دیدار کرد.
در این دیدار هر دو جانب در مورد گسرتش همکاریهای
افغانستان و امریکا در عرصههای مختلف از جمله مبارزه
با تروریسم ،تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و
همچنان اوضاع منطقه و جهان گفتوگو کردند.
رییس جمهور غنی گفت که تهدیدها از ناحیه تروریسم و
عالیق مشرتک میان دو کشور ما را با هم نزدیکتر میسازد

و این نیازمندی را ایجاد میکند که برای حل مشکالت و
استفاده از فرصتها ،مشرتکاً کار مناییم.
غنی افزود که روابط افغانستان و امریکا بنیادی است و
تالشهای ما در همآهنگی کامل صورت میگیرد.
او گفت که ایاالت متحده میتواند افغانستان را در
عرصههای تشخیص متام معادن و تحول و دگرگونی در
سکتور زراعت ،کمک کند.
رییس جمهور با اشاره به تظاهرات مساملتآمیز اخیر در
کابل ،گفت که حفاظت از جان و مال مردم مکلفیت دولت

است و ما به خاطر حراست از جان تظاهر کنندگان تدابیر
الزم را روی دست گرفته بودیم.
وی افزود که این تظاهرات نشان داد که مردم افغانستان از
ترور و وحشت متنفر اند و آنرا محکوم میکنند و خواستار
امنیت میباشند.
در خربنامهی ارگ آمده که هیئت مجلس منایندگان
کانگرس امریکا حامیت و پشتیبانی شان را از برنامههای
حکومت افغانستان ابراز کرد و خاطر نشان منود که از داعیه
افغانستان در کانگرس آن کشور دفاع میکند.

صدیقی:
نُه َتن از گروگانهای زابل آزاد شدهاند
اطالعات روز :وزارت داخله میگوید که  9تَن از جمع
مسافران هزاره که به روز شنبه در شاهراه کابل -قندهار در
والیت زابل به گروگان گرفته شده بودند ،آزاد شدهاند.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله ،روز یکشنبه
در نشست خربی در کابل گفت که پس از اقدام فوری
پوليس مىل نُه تن از مسافران از چنگ ربایندگان آزاد
شدهاند.
هرچند وی معلومات بیشرت در مورد نحوه گروگانگیری و
عامالن این رویداد چیزی نگفت اما تأکید کرد که وزارت
داخله بهخاطر حل مشکل ناامنی و گروگانگیریهای اخیر
در شاهراهها ،از متام امکانات خود استفاده کرده است.
صدیقی گفت« :ما پوستههای امنیتی وگزمههای نیروهای
امنیتی را در شاهراهها افزایش داده و تدابیر امنیتی بهرتی را
روی دست گرفتهايم و حتا در نیروهای امنیتی نیز تغییرات
الزم بوجود آوردهايم».
یک روز پس از گروگانگیری اخیر در زابل گزارشهای
مختلف از تعداد مسافران گروگان گرفته شده به نرش رسیده
است .برخی از رسانهها به نقل از مسئوالن محلی و امنیتی

زابل ،شامر آنها را  20یا  30و یا هم  14نفر گزارش دادهاند.
گروه طالبان عامل گروگانگیری اخیر زابل است
جرنال میرویس نورزی ،فرمانده پولیس والیت زابل ،به
بیبیسی گفته که گروه طالبان  ۸مسافر هزاره را در این
والیت به گروگان گرفته است.
آقای نورزی افزوده که بعد از تحقیقات پولیس مشخص
شده که مالتقوی ،یکی از فرماندهان گروه طالبان ،در این
والیت اکنون گروگانها را در اختیار دارد.
به گفتهی نورزی ،فرمانده گروه طالبان مدعی شده که مردم
ولسوالی جاغوری رمه گوسفندان گروه طالبان را ربودهاند.
این فرمانده طالبان گفته تا زمانیکه مردم جاغوری رمه آنها
را رها نکند ،این گروگانها نیز رها منیشوند.
قاری یوسف احمدی ،از سخنگویان گروه طالبان نیز گفته
که درباره این گروگانگیری تحقیق میکنند که چه کسانی
عامل آن است.
در همین حال حامد كرزى ،ریيس جمهور پيشني با محکوم
کردن رویداد گروگانگیری اخیر در زابل ،آن را کار دشمنان
مردم افغانستان خوانده است.

حامد کرزی در صفحه اجتامعی فیسبوک خود نوشته
که گروههای تروریستی میخواهند تا با ارتکاب اینگونه
اعامل ،در بین مردم افغانستان تفرقه ایجاد کنند و بدون
شک که این کار را به دستور بیگانگان و برای اهداف
بیگانه انجام میدهند.
به روز شبنه مقامهای محلی والیت زابل گفتند که افراد
مسلح ناشناس حوالی صبح  30عقرب ،دستکم  20مسافر
هزاره را از منطقه «ناورک» ولسوالی شاجوی والیت زابل از
موترها پیاده کرده و با خود به محل نامعلوم بردهاند.
به گفتهی مسافران ،افراد مسلح که در مسیر شاهراه کابل-
قندهار موترها را بازرسی میکردند ،فقط دنبال مردم هزاره
بودند.
از ماه حوت سال گذشته تاکنون بیش از هشت مورد
گروگانگیری در والیتهای غزنی و زابل رخ میدهد که
بیشرت گروگانان از قوم هزاره هستند.
در این رویدادها تاکنون  83نفر به گروگان گرفته شدهاند و
از این جمله  ۲۲نفر کشته شده و از رسنوشت  ۵نفر اطالعی
در دست نیست و بقیه نیز رها شدهاند.

چالشهای برنام ه ملی اشتغالزایی
عرفان مهران
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دولت به تازگی طرحی را بهعنوان برنامه ملی
اشتغالزایی در کشور اعالم کرده است .این برنامه
بهعنوان راهبرد تقویت اقتصادی روی دست گرفته
شده تا از این طریق زمینهی اشتغال برای مردم فراهم
شود .برنامه ملی اشتغالزایی در حالی روی دست
گرفته میشود که وضعیت اقتصادی در کشور بحرانی
است و هزاران نفر در طی یک سال گذشته شغل
خود را از دست دادهاند .هرچند نفس اقدام دولت
برای ایجاد زمینههای اشتغال قابل ستایش است،
اما طرح موجود با توجه به ظرفیتهای دولت و
همچنین شرایط اقتصادی -اجتماعی کشور به شدت
نارسا است و چندان امیدوار کننده به نظر نمیرسد.
در این سطور بهطور کلی به محورهای اصلی برنامه
ملی اشتغالزایی در کشور پرداخته شده و چالشهای
عملی تطبیق آن به بررسی گرفته میشود.
 -1تقویت زراعت :یکی از محورهای اصلی برنامه
ملی اشتغالزایی در کشور ،تقویت سکتور زراعت
میباشد .در این طرح توجه اصلی روی روستاها
است تا از این طریق از یک طرف زمینهی اشتغال
برای روستانشینان کشور فراهم شود و از سوی دیگر
با افزایش محصوالت زراعتی نیازمندیهای کشور تا
حدودی رفع شود .این محور در ذات خود با اهمیت
است ،زیرا سکتور زراعت یکی از محرکهای اصلی
اقتصاد افغانستان میباشد .در یک نگاه کلی ،سکتور
زراعت یک سکتور سودآور ،کم هزینه و به لحاظ
اولویت نیازمندی ،در سطح نیازمندیهای مردم قرار
دارد .از این لحاظ توجه به آن میتواند رشد اقتصادی
را تسریع و نیازمندیهای غذایی مردم را برطرف
سازد .اما این کار به لحاظ عملی با چالشهای
جدی مواجه میباشد .در حال حاضر بخش بزرگ
روستاهای افغانستان در معرض تهدیدات امنیتی قرار
دارند .این ناامنی میتواند عملی سازی برنامههای
دولت را با چالش جدی مواجه کند .از سوی دیگر،
روستاهای افغانستان به شدت جدا افتادهاند ،ارتباط
اکثر روستاها با شهرها قطع میباشند .این مشکل
باعث میشود بخش عمدهی محصوالت زراعتی
به شهرها منتقل نشوند و در روستاها تضییع شوند.
مشکل دیگر ،فقدان امکانات الزم برای نگهداری
محصوالت زراعتی میباشد .این مشکل بازارهای
مصرف محصوالت زراعتی را در نوسان شدید قرار
میدهند .دهقانان در شرایط فراوانی ،محصوالت
خود را به کمترین قیمت ممکن به فروش میرسانند،
اما با تغییرات فصلی محصوالت زراعتی در بازارها
کمتر شده و این مسئله حتا خود دهقانان را در معرض
فشار شدید قرار میدهد .با توجه به این مشکالت،
برنامه ملی اشتغالزایی اندکی غیر واقع بینانه به نظر
میرسد زیرا به مشکالتی که در روستاها وجود دارد،
کمتر توجه شده است.
َ -2مسکن سازی و اجرای پروژههای شهری:

محور مهم دیگر برنامه ملی اشتغالزایی دولت،
اجرای پروژههای شهری و ساخت هزاران مسکن
جدید در کشور میباشد .در این طرح ،قرار است
هزاران نفر برای پاکسازی شهرهای بزرگ استخدام
شوند و همچنین حدود صد هزار واحد مسکونی
ساخته شوند .این محور برنامه ملی اشتغالزایی نیز
با چالشهای جدی مواجه میباشد .طرح استخدام
افراد جدید تا حدودی امکان پذیر میباشد .اما این
کار نمیتواند یک بهبود جدی و قابل مالحظهای
در بحران بیکاری در کشور ایجاد کند .طرح مهم
مسکن سازی که میتواند چرخ اقتصاد کشور را به
حرکت درآورد ،تا حدودی امیدوار کننده است .اما
در عمل این کار با چالشهایی مواجه است .اول
دولت توانایی مالی اجرای این کار را ندارد .دوم،
فساد گسترده در دولت باعث میشود کشورهای
خارجی و سرمایهگذاران داخلی وارد این کار بزرگ
در کشور نشود .دولت در آغاز این برنامه نتوانست
فساد موجود در اجرای این پروژه را از بین ببرد و
یا الاقل آنرا کتمان کند .افتتاح شهرک هوشمند
در کابل و فسادی که در این پرونده رو شد ،نشان
داد که دولت عمالً در اجرای این طرح با مشکالت
جدی مواجه میباشد .فساد دخیل در این پروژهی
سودآور ،گروههای مافیایی را در تقال ساخته تا
بیشترین بهرهی ممکن را از این پروژه ملی نصیب
شوند .اجرای این پروژه زمانی ناامیدکننده میشود
که فساد دخیل در آن از دفتر رییس جمهور و توسط
مقامهای ارشد دولتی کلید میخورد .بنابراین فساد
موجود در دستگاه دولت مانع سرمایهگذاری در این
بخش خواهد شد و طرح ساخت مسکن در کشور
یا عملی نخواهد شد یا اینکه سود حاصل از آن به
دست گروههای مافیایی حیف و میل خواهد شد.
 -3تولید برق :تولید برق و ایجاد بندهای متوسط
آبی ،محور دیگر برنامه ملی اشتغالزایی است.
براساس این برنامه ،تا یک سال دیگر میزان برق
تولیدی در کشور دو برابر خواهد شد و دولت 17
بند متوسط آبی را در  17والیت اعمار خواهد
کرد .برق نیز یکی از ضرورتهای اساسی کشور
میباشد .در حال حاضر بخش عمدهی برق مورد
نیاز کشور از بیرون وارد میشود .مقدار کم برق مورد
نیاز کشور توسط چند بند برق آبی تولید میشوند.
در ده سال گذشته بخش عمدهی انتقادات متوجه
همین نکته بود .حکومت کرزی نتوانست حمایت
جهانی را برای ایجاد بندهای برق آبی جلب کند.
این کار نیاز به بودجه هنگفت دارد که از توان دولت
افغانستان خارج میباشد .به نظر میرسد در برنامه
ملی اشتغالزایی ،طرح تولید برق و ساخت بندهای
آبی به شکل واکنشی به مطالبات گستردهی مردم
گنجانده شده است .در عمل ،ساخت بندهای آبی نه
از حمایت جهانی برخوردار میباشد و نه دولت منابع

اول دولت توانایی مالی اجرای این کار
را ندارد .دوم ،فساد گسترده در دولت
باعث میشود کشورهای خارجی و
سرمایهگذاران داخلی وارد این کار بزرگ
در کشور نشود .دولت در آغاز این
برنامه نتوانست فساد موجود در اجرای
این پروژه را از بین ببرد و یا الاقل آنرا
کتمان کند .افتتاح شهرک هوشمند در
کابل و فسادی که در این پرونده رو شد،
نشان داد که دولت عمالً در اجرای این
طرح با مشکالت جدی مواجه میباشد.
فساد دخیل در این پروژهی سودآور،
گروههای مافیایی را در تقال ساخته تا
بیشترین بهرهی ممکن را از این پروژه
ملی نصیب شوند .اجرای این پروژه زمانی
ناامیدکننده میشود که فساد دخیل در آن
از دفتر رییس جمهور و توسط مقامهای
ارشد دولتی کلید میخورد .بنابراین
فساد موجود در دستگاه دولت مانع
سرمایهگذاری در این بخش خواهد شد
و طرح ساخت مسکن در کشور یا عملی
نخواهد شد یا اینکه سود حاصل از آن
به دست گروههای مافیایی حیف و میل
خواهد شد.

مالی الزم را برای این کار در اختیار دارد .بنابراین،
در خوشبینانهترین حالت میتوان گفت که دولت
شاید در یک دورهی زمانی بلند مدت بتواند این کار
را عملی سازد .چنین چیزی در کوتاه مدت نمیتواند
یک پاسخ واقعی و فوری به مشکل بیکاری و فقر در
کشور محسوب شود.
محورهای دیگری نیز در برنامه ملی اشتغالزایی
وجود دارد .در همهی محورها چالشهای جدی
عملی وجود دارد .دولت این برنامه را به شکل
کلی طراحی نموده است .کلیت این برنامه تا
حدود امیدوار کننده است .اما عملی سازی آن با
چالشهای جدی مواجه میباشد .دولت وضاحت
نداده است که چهگونه با مشکالت عملی سازی این
برنامه برخورد میکند .ظاهرا ً برنامهی مشخصی در
این زمینه وجود ندارد .دست مافیا ،سلیقههای افراد و
شعارزدگی و کلی گویی ،برنامه ملی اشتغال را به یک
برنامه کلی و میان تهی فروکاهیده است.

در طول ده ماه گذشته ،تروریستان هشت مرتبه در والیت زابل و غزنی
دست به گروگانگیری زدهاند 83 .نفر را به گروگان برده 22 ،نفرش را
کشته ،از رسنوشت پنج تن اطالعی در دست نیست و بقیه هم رها شده.
در این مدت ،رییس جمهور ارشف غنی چندین مرتبه سخن از عملیات
تصفیوی گفت اما به نسبت رسدی هوا ،این سخنان در چهاردیواری ارگ
دود شد و بر عطر رسبآلود فضای کابل عالوه شد .در آخرین مورد ،طالبان
 20مسافر را به شکل گزینشی از موترهای مسافربری پیاده و با خود بردند.
وقتی این خرب به گوش مردم و حکومت رسید ،ولسوال شاهجوی بعدا ً گفت
که  17نفر از قوم هزاره از موترهای مسافربری پیاده و به گروگان گرفته
شده که بعدا ً  9نفر شان آزاد شده.
فرمانده پولیس والیت زابل بعد از تحقیقات دریافته که گروگانها نزد مال
تقوی است .این فرمانده از زبان طالبان کد کرده که باشندگان ولسوالی
جاغوری رمهی مربوط به طالبان را باخود برده و سپس با کالم شاعرانه
تهدید کرده که تا وقتی رمهی طالبان آزاد نشود ،گروگانها نیز در اسارت
باقی خواهد ماند .فرمانده پولیس والیت زابل ،جرنال میرویس نورزی
است.
از وقتی حکومت وحدت ملی عنان مدیریت اوضاع کشور را بدست گرفته،
حاشیهها همیشه مهمتر از منت بوده .از توافق سیاسی ارشف غنی و
عبدالله گرفته تا گروگانگیریها و مهاجرتهای گسرتده .بارها از قسم
و قرآن غنی و عبدالله شنیدیم ،عکس بغلکشی و فیلم روبوسی شان را
دیدیم .اما حاشیههای این توافق سیاسی ،هنوز هم داغ و مهم است.
از چینش مهرهها گرفته تا تقسیم منابع و نهادهای قدرت و صالحیت .از
بودجه گرفته تا عواید دولتی .از جنجال بر رس اصالح نظام انتخاباتی گرفته
تا توقف توزیع تذکرههای الکرتونیک .از مهاجرتهای گسرتدهی جوانان
و دانشآموختهگان گرفته تا جلسات و دیدارهای فرمایشی در ارگ .از
کنفرانسهای مطبوعاتی و وعدههای پوچ گرفته تا بیوفایی و پشت کردن
به مسئولیتها.
همینطور گروگانگیری نیز حاشیههایجنجالی و تأسفبار دارد .فرماندهی
پولیس والیت زابل که یکی از وظایفش تأمین امنیت در جغرافیای زابل
است ،اعالم میکند که بلی طالبان هزارهها را گروگان گرفته و دلیل
گروگانگیری هم این است که هزارهها رمهی طالبان را با خود بردهاند.
به نظر شام این فرماندهی نستوه یک طالب متام عیار در یونیفورم پولیس
ملی نیست؟ فرماندهی که خرب دارد گروگانها نزد چه کسی است؟ چطور
خرب ندارد که مالتقوی کجا زندگی دارد؟ فرماندهی که میفهمد طالبان
رمه دارند ،حتامً این را هم میدانند که طالبان به زراعت و تجارت هم
مرصوف اند .زمینهای زراعتی شان را هم البد بلد است و از مارکیتها و
سوپرمارکیتهای طالبان انرژی جنسنگ هم میخرد ،آری؟!
به نظر من این فرمانده حق دارد از طالبان دفاع کند و گناه به گروگان رفنت
 20مسافر را به گردن باشندگان ولسوالی جاغوری بیاندازد .چرا؟ چون این
حکومت از بنیاد مشکل دارد و تا حاال که هرچه توانسته دروغ و درب تحویل
مردم داده .فکر میکنم نیازی نباشد که به داستان رهایی هشت گروگان
از زبان رییس جمهور و گروگانها اشارتی بکنم .آقای نورزی حق دارد
بشنود که در چندصد مرتی پاسگاه امنیتی ،موترهای مسافربری متوقف و
رسنشینان آن بهصورت گزینشی با دلیل قومی به اسارت گرفته میشوند و
هیچ کاری نکند .فرمانده پولیس زابل همیشه این حق را خواهد داشت؟
اگر این حکومت با پشتوانهی رای مردم رسپا شده ،پس چه چیزی مانع
عملکرد دموکراتیک و پاسخگویی شان به ملت میشود؟ فرمانده پولیس
والیت زابل و قوماندانی که مسئول تأمین امنیت شاهراه در ساحه مربوطه
است ،مکلف به حراست از چه چیزی است؟ نکند اینها گامشته شده که
امنیت مالتقوی و رسبازانش را تأمین کنند؟ ورنه چطور ممکن است در
دهماه ،هشت مرتبه طالبان دست به گروگانگیری بزنند 22 ،مسافر بیگناه
را هم سالخی کنند و آب از آب تکان نخورد؟
شاید هم تقصیر فرمانده پولیس و قوماندان شاهراه و منسوبین امنیتی
والیتهای غزنی و زابل نیست ،ممکن است شورای امنیت چنین
میخواهد .انحصار کامل صالحیتهای مبارزه با دشمن بدست این
شورا که قبالً فقط مشوره میداد ،بهصورت قطع یکی از دالیل تکرار
گروگانگیری است .شاید فرمانده پولیس زابل قبالً میتوانست بیهیچ
مالحظهای بر طالبان حمله بربد ،اما حاال منیتواند .تا دستور از باال صادر
نشود ،حتا اگر از دم دروازهی فرماندهی پولیس هم مردم را به اسارت بربند،
او کاری نخواهد کرد .بروکراسیای خلق شده در نظام امنیتی ،شدیدا ً
خطرناک است .مردمی که برای تأمین امنیت ،فرزندان خویش را در اختیار
حکومت قرار داده ،باید به فرزندان مردم اجازه و صالحیت حمله بر طالبان
و مبارزه با تروریستان داده شود تا گروگانگیریها به راهی برای تحمیل
خواستههای تروریستان مبدل نشود.
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افغانستان و پاکستان:

میراث زهرآگین خط دیورند
هافینگنت پست /جوزف وی.میکالف
ترجمه :معصومه عرفانی

از لحاظ تاریخی ،افغانستان در مسیر فتوحات نظامی از آسیای
مرکزی به شبهقارهی هند قرار داشته است .همچنین این کشور
کوتاهترین مسیر از آسیای مرکزی به اقیانوس هند بود .این همان
مسیری بود که فاتح فارسی ،داریوش 516 ،سال قبل از میالد از آن
عبور کرد .اسکندر کبیر نیز  326سال قبل از میالد همین مسیر را
دنبال کرده بود .سپاهیان مسلمان به رهبری قتیبه بن مسلم در 705
میالدی ،محمود غزنوی از امپراتوری غزنویان افغانستان در 1001
میالدی ،محمد غوری از امپراتوری غوریان در در  1175میالدی
و چنگیزخان مغول در سال  ،1219از دیگر کسانی بودند از این
مسیر گذشتند.
تیمور (تیمور لنگ) ،در زمان فتح شمال غرب هند در سال ،1382
از همین مسیر عبور کرد و نوادهاش بابر ،که قبر او در کابل است،
نیز در راه خود برای ایجاد امپراتوری مغول در هند در سال  ،1526از
تنگهی خیبر عبور کرد .احمدشاه درانی از سلسلهی امپراتوران درانی
در افغانستان نیز زمانی که سعی در تسخیر پنجاب در سال 1748
داشت ،از این مسیر عبور کرد .آخرین حمله به افغانستان از آسیای
مرکزی ،توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال  1979انجام شد.
مسیر حمله دوطرفه بود .امپراتوری سیکها در سال  1813از جنوب
شرقی به افغانستان حمله کرد و بریتانیا سه بار ( ،1878 ،1838و
 )1919با افغانستان جنگیده است.
رشتهکوههای هیمالیا جلوی دسترسی از آسیای مرکزی به
شبهقارهی هند و اقیانوس هند را گرفته است .غربیترین بخش
آن هندوکش ،که توسط شاهراه سالنگ شکافته شده است ،شمال
افغانستان (و آسیای مرکزی) را از سایر نقاط افغانستان جدا میکند،
و تنگهی خیبر در میان کوههای اسپین غر در مرز افغانستان و
پاکستان ،در ادامهی هندوکش قرار دارد .هر دو گذرگاه ،از گذشته
مسیر تجارت و تهاجم از آسیای مرکزی به سمت دریای عرب یا از
سایر مناطق شبهقارهی هند به سمت ایالت پنجاب در شمال هند
بودهاند .برای یک هزار سال ،فاتحان زیادی بر سر افغانستان
جنگیدهاند که یا به دلیل سرمایههای معدنی آن بوده است یا برای
موقعیت استراتژیک آن در تقاطع آسیای میانه و جنوبی .حتا در
جهان تکنولوژیک پیشرفتهی امروز در قرن بیست و یکم ،جغرافیا
هنوز مسئلهی مهمی است.
در قرن نوزدهم ،افغانستان تبدیل به سرباز پیادهای در «بازی
بزرگ» میان امپراتوری روسیه و بریتانیا برای کنترل آسیای مرکزی
شد .همچنان که روسیه قلمروهای خاننشین آسیای میانه را یکی
پس از دیگری تصرف میکرد ،امپراتوری پیوسته درحالگسترش
روسیه ،در پیش چشم بریتانیا ،شروع به دستدرازیهای خطرناکی
به سمت هند بریتانوی کرد .بریتانیای کبیر ،برای ممانعت از هرگونه
گسترش بیشتر روسیه به جنوب ،بریتانیا دو بار به افغانستان حمله
کرد و هر بار توسط ارتش چریکی که دراصل از قبایل پشتون و از
ساکنان آن منطقه بودند ،شکست خورد.
بریتانیا ،باهدف حفظ کنترل استراتژیک بر تنگهی خیبر ،در سال
 1893یک دیپلمات بریتانیایی بهنام مورتیمر دیورند را بهمنظور
مذاکره برای توافق بر ترسیم مرز میان امارت افغانستان و هند
بریتانوی اعزام کرد .درنتیجهی این مذاکره ،بر سر یک خط مرزی
که پیش از تغییرجهت به سمت غرب در مسیر تپههای چاگی به
سمت ایران ،از محدودهی قراقروم در شمال شمال شرق به سمت
جنوب ازطریق کوههای اسپین غر (سفیدکوه و دامنههای طوبا

کاکر) ادامه داشته باشد ،توافق کردند.
مرز جدید ،که خط دیورند نامیده شد ،سرزمینهای قبایل پشتون،
منطقهای که به اصطالح غیررسمی «پشتونستان» خوانده میشود،
به دو قسمت تقسیم کرد .بهشکلی که نیمی از مناطق قبیلهای
پشتون ،بخشی از هند بریتانوی شده و باقی آن جزو افغانستان باقی
ماند .این خط ،همچنین منجر به ازدستدادن ایالت بلوچستان به
هند بریتانوی شد ،و افغانستان را از دسترسی تاریخیاش به دریای
عرب محروم ساخت .همچنین ،خط دیورند ،با حفظ نوار نازکی در
مرز افغانستان و چین ،تضمین کرد که درنتیجه امپراتوری روسیه از
هند بریتانوی جدا شود .خط دیورند ،در طی یک قرن آینده تبدیل
به یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی افغانستان شد و
حتا درحالحاضر نیز در مرکز روابط افغانستان با پاکستان قرار دارد.
توافق اولیه تنها یک صفحه بود .این پیمان ،به زبان انگلیسی و با
دو نسخهی دری و پشتو نوشته شده بود .دیورند اصرار داشت که
نسخهی انگلیسی آن ،زبانی که امیر عبدالرحمان نه قادر به خواندن
آن بود و نه درک آن ،بهعنوان نسخهی اصلی انتخاب شود .پس
از آن ،مرز  1584مایلی ،در بین ماههای مارچ سال  1894و می
سال  1986مشخص شد .خط دیورند ،منجر به رسوب یک اختالف
طوالنیمدت میان دولتهای افغانستان و بریتانیای کبیر شد و در
سال  ،1919به آغاز جنگ سوم افغان-انگلیس انجامید .دولتهای
بعدی افغانستان ،تحت فشار بریتانیا ،بار دیگر این خط مرزی را در
معاهدات و موافقتهای دیگر در سالهای ،1921 ،1919 ،1905
و  1930تایید کردند.
دولت تازهتاسیس پاکستان ،خط مرزی مشخصشده با توافق 1983
دیورند را به ارث برد ،که پس از آن نیز توسط قرارداد راولپندی
( )1919که به جنگ سوم افغان و انگلیس پایان داد ،تایید شده
بود .بااینحال ،دولت افغانستان همچنان بهرسمیت نمیشناسد که
محدودهی مرزی مشخصشده توسط خط دیورند ،از نظر قانونی
الزامآوار باشد .در سال  ،1947زمانی که پاکستان به سازمان ملل
پیوست ،افغانستان تنها عضوی بود که دربرابر عضویت پاکستان
مخالفت کرد .در  26جوالی سال  ،1948پس از دو سال روابط
روبهوخامت میان دو کشور ،دولت افغانستان اعالم کرد که «خط
فرضی دیورند یا هر خط مشابه دیگر» را نخواهد پذیرفت .همچنین
این دولت اعالم کرد که تمام توافقات گذشتهی خط دیورند ،ازجمله
معاهدهی بعدی افغان و انگلیس ،از درجهی اعتبار ساقط است؛
چراکه بریتانیا آن را با زور بر افغانستان تحمیل کرده است.
عالوهبرآن ،در افغانستان این باور بهشکل گسترده وجود دارد
که معاهدهی اصلی با بریتانیا ،تنها برای  100سال بوده است و
پس از آن ،سرزمینهای مورد بحث به افغانستان بازمیگردند.
بااینحال ،در پیمان اصلی هیچ اشارهای به دورهی خاصی نشده
است .دولتهای گذشتهی افغانستان بهطورضمنی گفتهاند که در
نسخههای دری و پشتو از قرارداد اصلی ،یک دورهی 100ساله
( )1993-1893مشخص شده و این ماده به عمد توسط مورتیمر
دیورند از نسخهی «رسمی» این پیمان به زبان انگلیسی جا مانده
است .اما هیچ مدرکی از این ادعا به دست نیامده است و حتا روشن
نیست که آیا نسخههای زبان دری و پشتون از قرارداد اصلی هنوز
وجود داشته باشند.
مسئلهی مشروعیت خط مرزی دیورند ،روابط افغانستان و پاکستان
را برای بیشتر از یک قرن مسموم کرده است .برای افغانستان،

ازدستدادن نیمی از قلمروهای سنتی پشتونها ،بزرگترین گروه
قومی این کشور را به دو بخش تقسیم کرده است .عالوهبراین،
افغانستان با ازدستدادن بلوچستان ،محصور در خشکی باقی مانده
است و هیچگونه دسترسی به دریای عرب و اقیانوس هند ،بهجز
ازطریق خاک پاکستان ندارد .برای پاکستان ،موضوع خط دیورند،
مسئلهای وجودی است؛ چراکه سرزمینهای درخواستشده تقریبا
حدود  60درصد از قلمرو حاکمیت فعلی آن را شامل میشود.
درطول جنگ سرد ،اختالف افغانستان و پاکستان شامل رقابت
بزرگتر اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا شد .پاکستان در کنار ایاالت
متحده قرار گرفت و تبدیل به عضو موسس سنتو (سازمان پیمان
مرکزی) شد ،درحالی که افغانستان ،حلوفصل اختالفات خود با
پاکستان را که پیششرط پیوستن به پیمان سنتو بود ،نپذیرفت و
درعوض ،در جستوجوی حمایتهای دیپلماتیک و نظامی از هند و
اتحاد جماهیر شوروی برآمد .افغانستان ،یکی از معدود «رخنهها» در
حلقهی بازدارندهای بود که ایاالت متحده از آن طریق اتحاد جماهیر
شوروی را محاصره کرده بود .ظهور پاکستان و افغانستان بهعنوان
نمایندگان آمریکا و شوروی بدان معنا بود که درمقابل درگیریهای
مرزی و عملیاتهای مخفی که انجام میشد ،مسئلهی مهمتر خط
دیورند همچنان حلوفصلنشده باقی ماند.
حملهی شوروی به افغانستان در سال  ،1979روابط افغانستان و
پاکستان را وارد مرحلهی دیگری نمود که باعث شد پاکستان ،نقش
بسیار گستردهو روبهافزایشی در امور داخلی افغانستان داشته باشد.
در طی عملیات طوفان ،برنامهای با بودجهی سازمان استخبارات
مرکزی پاکستان ( ،)ISIتعداد زیادی گروههای شبهنظامی مجاهدین
سازماندهی یافتند که بهطورعمده از اقوام پشتون در نزدیکی خط
دیورند استخدام شده بودند .در آن زمان ،دولت جنرال محمدضیاء
الحق ،یک برنامهی تهاجمی اسالمیسازی را آغاز کرده بود.
آی.اس.آی ،گروههای جهادی مبارزه را بهعنوان نمایندگان
پاکستان (و ایاالت متحده) در افغانستان به خدمت گرفت.
بودجهی مخفی آمریکا برای مجاهدین ،در پاسخ به حزب دموکراتیک
خلق افغانستان که با انقالب ثور قدرت را به چنگ آورده بودند و شش
ماه پیش از حملهی شوروی ،آغاز شد .بودجهی برنامهی اصلی نسبتاً
ناچیز بود و تنها به حدود  20میلیون دالر در سال رسید .در سال
 ،1989سالی که اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان خارج شد،
این بودجه به  630میلیون دالر در سال افزایش یافت .این برنامهی
آمریکا در طول  1992نیز ادامه داشت اما پس از خروج شوروی،
حمایت مالی به سرعت کاهش یافت .عالوهبراین ،در اکتوبر ،1990
دولت بوش حاضر نشد تضمین کند که پاکستان سالحهای هستهای
در اختیار ندارد و باعث اعمال تحریم و تعلیق کمکهای اقتصادی
و خریدوفروشهای نظامی شد.
درطول این برنامه ،آی.اس.آی بیش از  100000شبهنظامی را برای
مبارزه با شوروی و دولت کمونیستی افغانستان آموزش داد .سازمان
سیا ،حدود  20میلیارد دالر از هزینهها را پرداخت کرد ،هرچند بخشی
از این وجوه نیز ممکن است توسط کمکهای عربستان سعودی و
و دیگر کشورهای خلیج فارس بهطور مستقیم به سازمان سیا واریز
شده باشد.
عملیات طوفان ،دارای دو پیامد دوامدار است .نخست ،باتوجه
به سهم آن برای کمک به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،باعث
شد تا افغانستان از حامی و پشتیبانی اصلی خود دور شود .دوم،
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این برنامه ،الگویی برای اینکه چهگونه میتوان در امور داخلی
افغانستان دخالت کرد برای پاکستان و آی.اس.آی فراهم آورد.
سقوط دولت نجیبالله در سال  ،1992و چهار سال هرجومرج
پس از آن ،زمینه را برای ظهور طالبان در  1996آماده ساخت و
فرصتی برای آی.اس.آی پاکستان خلق کرد تا بهعنوان حامی
مالی ،سازماندهنده و پشتیبانی اصلی طالبان پدیدار شود .طالبان،
به نوبهی خود ،برای آی.اس.آی پاکستان فرصتی بیسابقه برای
اعمال کنترل بر افغانستان و دولت آن فراهم آوردند .فرصتی که
پاکستان برای  20سال گذشته ،در پی آن بوده است.
جالب اینجاست که حتا طالبان ،که برای بقای خود وابسته به
حمایتهای مالی و نظامی پاکستان است ،مشروعیت خط دیورند
را نپذیرفته است .باوجود فشارهای پاکستان ،طالبان ،هم زمانی که
در قدرت بود و هم در زمان حاضر ،با دولتهای قبلی افغانستان در
تاکید بر اینکه خط دیورند بیاعتبار بوده ،همراستا است.
درنتیجه ،نزاع بر سر مشروعیت خط دیورند بدان معنا است که
پاکستان منافع بیچونوچرایی در تضمین این مسئله دارد که
دولت افغانستان هرگز بهاندازهی کافی برای تغییر یکجانبهی مرز
فعلی با پاکستان ،قدرتمند نشود .باتوجه به اینکه پاکستان شش
برابر افغانستان جمیعت دارد و صاحب یک ارتش نیرومند است،
تنها سناریوی عملی که افغانستان از طریق آن میتواند مناطق
مورد مناقشهی خود را بازیابد ،با فروپاشی کامل دولت پاکستان
اتفاق خواهد افتاد؛ بهاحتمال زیاد ،درنتیجهی جنگ چهارم هند
و پاکستان ،جنگ داخلی پاکستان ،انقالب داخلی ،یا تمام موارد
فوق.
پاکستان ،برای پیشگیری از این احتمال ،همچنان به حامیان
خارجی اتکا داشته و روابط خود را گاهی با چین و با آمریکا ،برای
تضمین امنیت در مقابل هند ،تقویت میکند .پیچیدگی و پر از
توطئهبودن روابط افغانستان -پاکستان-هند ،و پس از آن ،منافع
روسیه ،چین و ایاالت متحده در هرگونه تغییری در وضعیت موجود،
بدان معنا است که به جز گفتوگوهای صلح برای رسیدن به توافق
بر سر حلوفصل مسئلهی مناطق مورد مناقشه ،یا پذیرش خط دیورند
توسط افغانستان در ازای توقف حمایت پاکستان از طالبان ،که
هرکدام درحالحاضر بسیار بعید بهنظر میرسند ،هیچ راهحل فوری
برای اختالف افغانستان و پاکستان بر سر خط دیورند وجود نداشته
و این موضوع همچنان به پیچیدهترکردن روابط میان افغانستان و
پاکستان ادامه خواهد داد.
باتوجه بهاینکه ایاالت متحده منافع مسلمی در ایجاد یک دولت
باثبات در افغانستانی امن دارد ،و بهنظر میرسد پاکستان مصمم
به استفاده از طالبان و احتماالً سایر گروههای جهادی بهمنظور
تضمین اتفاقنیفتادن آن است ،مسایلی که دررابطه با خط دیورند
وجود دارند ،همچنان در تدوین سیاست آمریکا در منطقه تاثیرگذار
بوده و روابط ایاالت متحده و پاکستان را نیز پیچیدهتر میکند.
بادوامترین و ویرانکنندهترین میراث پنج قرن استعمار اروپا،
مرزهایی هستند که بهخاطر مصلحتهای سیاسی و نظامی شکل
گرفتند ،اما باتوجه به زمینههای تاریخی ،فرهنگی و قومی در منطقه،
امروز هیچ منطقی ندارند .نزاع بر سر خط دیورند ،تنها مثالی دیگر از
یک خط مرزی نامناسب است که همچنان اختالفهای طوالنی را
میان افغانستان و پاکستان دامن زده و سیاست منطقهای را در قرن
بیست و یکم شکل خواهد داد.

مرز جدید ،که خط دیورند
نامیده شد ،سرزمینهای قبایل
پشتون ،منطقهای که به اصطالح
غیررسمی «پشتونستان» خوانده
میشود ،به دو قسمت تقسیم
کرد .بهشکلی که نیمی از مناطق
قبیلهای پشتون ،بخشی از هند
بریتانوی شده و باقی آن جزو
افغانستان باقی ماند .این خط،
همچنین منجر به ازدستدادن
ایالت بلوچستان به هند
بریتانوی شد ،و افغانستان را از
دسترسی تاریخیاش به دریای
عرب محروم ساخت .همچنین،
خط دیورند ،با حفظ نوار نازکی
در مرز افغانستان و چین ،تضمین
کرد که درنتیجه امپراتوری
روسیه از هند بریتانوی جدا
شود .خط دیورند ،در طی یک
قرن آینده تبدیل به یکی از
مهمترین موضوعات سیاست
خارجی افغانستان شد و حتا
درحالحاضر نیز در مرکز روابط
افغانستان با پاکستان قرار دارد.
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آدمربایان افغانستان،
در کمین هزارهها

مجلس سنا طرح بودجه سال
مالی  ۱۳۹۵را تایید کرد

نیویورک تایمز /جوزف گلدشتاین و تیمور شاه
ترجمه :معصومه عرفانی

به گفتهی مقامات ،حمالت پیدرپی آدمربایی علیه قوم
هزاره ،با حادثهی روز شنبه که تعدادی افراد مسلح ،چند
اتوبوس را در امتداد شاهراه اصلی افغانستان متوقف
نموده و مسافران هزاره را جدا کردند ،تشدید شده است.
تا صبح روز بعد خبرها حاکی از آن است که بین  14تا 30
مسافر هزاره در امتداد شاهراه اصلی در والیت زابل در
جنوب این کشور گرفتار و ربوده شدند .سه تن از مقامات
امنیتی که با آنها گفتوگو شده است ،هرکدام رقم
متفاوتی از تعداد افراد ربودهشده ارائه دادند.
در سال جاری ،چندین حادثه مربوط به مسافران هزاره
اتفاق افتاده است .درحالیکه تعدادی از افراد ربودهشده
پس از مذاکره و گفتوگو رها شدند ،تعداد دیگر از آنها
به قتل رسیدند :این ماه ،شبهنظامیانی که گفته میشود
اعضای دولت اسالمی (داعش) هستند ،هفت اسیر هزاره
را که درمیان آنها یک دختر  9ساله بود ،سر بریدند.
ناتوانی دولت برای جلوگیری از آدمربایی در امتداد
شاهرا ه اصلی کشور – و یا برای بازگرداندن اسیران به
سالمت – نشاندهندهی یک بحران روبهرشد سیاسی در
ریاستجمهوری اشرف غنی است که تنها یک سال از آن
گذشته است .پس از کشتهشدن هفت تن از اسیران در
این ماه ،هزاران نفر از معترضان که عمدتا هزاره بودند،
تابوتها را در طی تظاهراتی که بزرگترین تظاهرات
سیاسی در کابل درطی سالها بود ،به ارگ ریاست
جمهوری بردند .زمانیکه تعدادی از معترضان قصد
گذشتن از دیوارها و واردشدن به پارکینگ ارگ را داشتند،
محافظان آغاز به تیراندازی کرده و  10نفر از آنها را
بهضرب گلوله زخمی نمودند.
مشخص نیست که کدامیک از دو گروه دولت اسالمی
(داعش) یا طالبان ،در آدمربایی روز شنبه دست داشته
است .هر دو سازمان در گذشته قوم هزاره را هدف قرار
دادهاند.
اسدالله کاکر ،یکی از اعضای شورای والیتی زابل در روز
شنبه گفت« :نیروهای امنیتی درحال بررسی پرونده هستند
تا دریابند که چه کسی آنها را ربوده است».
رانندهی یکی از اتوبوسهایی که متوقف شده بود ،و













خود را به نام شاهولی معرفی کرد ،گفت که شش یا هفت
شبهنظامی وارد شدند و آغاز به بیرونکشیدن مسافران
هزاره از چوکیهایشان کردند.
او گفت« :آنها بسیار عصبانی بودند و با مسافران
مانند حیوانات برخورد میکردند .آنها درحالی که در
جستوجوی مردم هزاره بودند ،به مردم گفتند که صحبت
نکنند».
درست در ماه گذشته بود که جنرال ارشد آمریکایی در
افغانستان ،جان اف.کمپبیل ،در مقابل کمیتهی مجلس
حاضر شده و درمورد وضعیت امنیتی در افغانستان ادعا
کرده بود که افغانها «همانطور که گفته بودم ،همچنان
در شاهراه اصلی با آزادی رفتوآمد میکنند».
اما برای هزارهها ،سفر با اتوبوس در مسیر این شاهراه،
مسئلهی وحشتآوری است .تنها در این سال ،و در
یک رویداد 31 ،هزاره ربوده شدند .حسنرضا یوسفی،
عضو هزارهی شورای والیتی غزنی که خود او نیز در این
مسیر سفر کرده است ،گفت« :در سال جاری ،حداقل
 5آدمربایی دیگر در امتداد بخشی از شاهراه اصلی بین
کابل و قندهار اتفاق افتاده است».
آقای یوسفی گفت« :ما دولت را بهدلیل اجرانکردن
اقدامات امنیتی کافی در این شاهراه برای محافظت از
مردم ،مقصر میدانیم».
سابقهی ضعیف دولت در تضمین آزادسازی هزارههای
ربودهشده ،عالمت دیگر از مشروعیت محدود – و رو به
زوال – آن در مناطق مختلف کشور است .در ماه جاری،
سرنوشت هفت نفر قربانیان هزاره که سر بریده شدند ،نه
توسط نیروهای دولتی ،بلکه توسط جنگجویان طالبان
کشف شد که درحال پیشروی به بخشهایی از والیت
زابل بودند که توسط شبهنظامیان وفادار به دولت اسالمی
(داعش) کنترل میشد .جنگجویان طالبان ،رانندهی
موتر باربری را برای انتقال اجساد به یک شفاخانه دولتی
فرستادند.
هزارهها بهلحاظ تاریخی ،گروه قومیای بودند که بیش
از همه مورد آزار و اذیت قرار گرفته است .اگرچه آمار
سو
جمعیت در این کشور اغلب براساس تخمین و حد 
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گمان است .هزارهها که عمدتاً شیعه هستند ،در کشوری
با اکثریت مردم سنیمذهب زندگی میکنند ،و افغانها
از دیگر اقوام ،برای مدتهای طوالنی است که آنها را
بهعنوان غیرخودی و بیگانه میخوانند .درطول حکومت
طالبان ،آنها با آزارواذیت و کشتارهای پیدرپی مواجه
شدند.
آخرین موج خشونت علیه آنها ،پس از یک دهه پیشرفت
اتفاق میافتد .از زمان سقوط طالبان در سال ،2001
هزارهها بهخوبی خود را در دانشگاهها نشان دادهاند و
بخشی از قدرت سیاسی را که درطول تاریخ آنها را به
فراموشی سپرده بود ،بدست آوردهاند.
اما افزایش آدمرباییها میتواند منجر به این شود که
بسیاری از هزارهها دررابطه با آیندهی خود در افغانستان
تردید کنند .همچنانکه افغانها به صف طوالنی مهاجرت
به اروپا میپیوندند ،گفته میشود که هزارهها اکثریت
تعداد مهاجران را تشکیل میدهند؛ اگرچه شواهد آماری
وجود ندارد.

سابقهی ضعیف دولت در تضمین
آزادسازی هزارههای ربودهشده،
عالمت دیگر از مشروعیت محدود  -و
رو به زوال  -آن در مناطق مختلف
کشور است .در ماه جاری ،سرنوشت
هفت نفر قربانیان هزاره که سر بریده
شدند ،نه توسط نیروهای دولتی،
بلکه توسط جنگجویان طالبان کشف
شد که درحال پیشروی به بخشهایی
از والیت زابل بودند که توسط
شبهنظامیان وفادار به دولت اسالمی
(داعش) کنترل میشد .جنگجویان
طالبان ،رانندهی موتر باربری را برای
انتقال اجساد به یک شفاخانه دولتی
فرستادند.

اطالعات روز :مجلس سنا طرح بودجه سال مالی  1395را با
اکثریت آرا تایید کرد.
اکلیل حکیمی ،وزیر مالیه طرح بودجه ملی سال مالی  1395را
به تاریخ  17عقرب به مجلس سنا معرفی کرد.
در طرح بودجه سال مالی  1395حدود  461.7میلیارد افغانی در
نظر گرفته شده که  283.3میلیارد آن را بودجه عادی و 178.5
میلیارد دیگر را بودجه انکشافی تشکیل میدهد.
در نشست روز یکشنبه مجلس سنا ،از  ٦٣سناتور حاضر ٦١
نفر به طرح بودجه سال  ۱۳۹۵رای موافق دادند و دو تن آنان
نیز مخالف بودند.
براساس ماده  ۹۸قانون اساسی «بودجه دولت و پروگرام
انکشافی (توسعهای) حکومت از طریق مجلس سنا توأم با نظریه
مشورتی آن به مجلس نمایندگان تقدیم میشود».
فضل هادی مسلمیار ،رییس مجلس سنا پس از تایید بودجه
گفت« :سند بودجه ملی را همراه با نظریات پیشنهادی سناتوران
همین امروز جهت تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده
میشود».
مجلس سنا تنها میتواند نظریات خود را در مورد درج پروژهها
در بودجه ارائه کند و کدام صالحیت الزامی در این خصوص
ندارد.
آوردن اصالحات ،درج پروژهها و یا بیرون کشیدن یک پروژه از
سند بودجه جزو صالحیتهای مجلس نمایندگان است.
بودجه سال مالی  1395نسبت به بودجه سال مالی  ۱۳۹۴در کل
شش درصد افزایش یافته است.
بر اساس پیشبینی در طرح بودجه ملی سال آینده 65 ،درصد
بودجه از سوی منابع خارجی تمویل میشود و متباقی  35درصد
دیگر آن از منابع داخلی تأمین خواهد شد.

وزیر داخله ،سرپرست وزارت
دفاع و جنرال کمپبیل
به هلمند رفتند
اطالعات روز :وزارت داخله از سفر رسمی وزیر داخله،
سرپرست وزارت دفاع و جان کمپبیل ،فرمانده مأموریت
نیروهای قاطع در والیت هلمند خبر داده است.
وزارت داخله در خبرنامهای که روز یکشنبه در وب
سایتاش به نشر رسانده ،گفته که این سفر به روز شنبه به
هدف بررسی چهگونگی آمادگیهای جنگی نیروهای امنیتی
و دفاعی کشور صورت گرفته است.
نورالحق علومی ،وزیر داخله در صحبت با مسئوالن امنیتی
در هلمند با قدردانی از کارکرد نیروهای امنیتی کشور گفت،
شما با دادن قربانیهای زیاد ،از مردم و کشور خود در برابر
تروریستان دفاع کردهاید و نیاز است با آمدن فصل سرما
و کاهش شدت جنگ ،آمادگیهای بیشتری برای مقابله با
چالشهای امنیتی در آینده گرفته شود.
 27طالب در گرشک هلمند کشته شدند
در همین حال وزارت دفاع با نشر خبرنامهای از کشته شدن
 27مخالف مسلح در مربوطات ولسوالی گرشک والیت
هملند توسط نیروهای ارتش خبر داده است.
در خبرنام ه آمده که طی عملیات پاکسازی روز شنبه نیروهای
ارتش در این ولسوالی برعالوه کشته شدن  27شورشی ،یک
عراده موتر تونس حریق11 ،عراده موتر سایکل 5 ،بوشکه
مواد انفالقیه 500 ،فیر مرمی پیکا2 ،بوری باروت7 ،حلقه
بمب دستی 5 ،پایه مخابره بدست نیروهای ارتش افتاده و 8
حلقه ماینهای مختلفالنوع کشف و خنثا شده است.
وزارت دفاع افزوده که در جریان این عملیات به نیروهای
امنیتی و غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.
والیت هلمند در جنوب کشور از والیتهای ناامن کشور
است که چندین ولسوالی آن را گروه طالبان در کنترل دارد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Mujib Rahimi
از پارادوکسهای فکر و سیاست در افغانستان:
طالب ،القاعده ،داعش یا هر جریان تبهکار و غیرانسانی
در این رسزمین مرتکب جنایت میشود ،ولی موج انزجار،
خشم و غضب به جای اینکه عامالن جنایت را نشانه
بگیرد ،حکومت را نشانه میگیرد.
در این رویکرد برای تفکیک میان عامل جنایت و قربانی جنایت به اثر تبلیغات منفی
فراگیر الاقل اکرث مردم دچار تردید و ابهام میشوند :گروههای تبهکار مسئول جنایت
اند یا حکومت؟! کی و کیها را باید بهعنوان مسئوالن اصلی ناامنی و جنایت معرفی
کرد؟! مردم ،شهروندان ،جامعه مدنی ،فعاالن رسانههای اجتامعی و  ...در همچو
حاالتی باید لبهی تیز خشم و انزجار خویش را متوجه شناساندن چهره اصلی عامالن
جنایت منایند یا متوجه حکومت و نظام؟!
در این رويکرد ،با در نظرداشت تراکم تبلیغات منفی علیه حکومت ٬سوگمندانه از سوی
آنانیکه در سایه نظام در امن و امان زندگی میکنند ،به جای عامالن اصلی جنایت،
مرز تفکیک میان انتقاد از حکومت ٬پاسخگو ساخنت مسئوالن ،محاسبه و انجام
وظایف به وقت و زمان معین و شناسایی و موضع گیری علیه عامالن اصلی جنایت
از بین میرود.
در این وضعیت تفکیک برای شهروندان میان حکومت و آنهاییکه نظام را در کلیت
آن قبول دارند و به بازی مردمساالر به رغم کمیها و کاستيها تن در میدهند و میان
آنهاییکه نظام را در کلیت آن قبول ندارند و برای براندازی نظام میجنگند ،دشوار
میگردد.
نگاه گذرا به وضعیت رسانهها و فعاالن رسانههای اجتامعی نشان میدهد که عدهای
ناخواسته و شاید به نیت خیر بهعنوان بلندگوی طالب ،القاعده ،داعش و  ...عمل
میکنند .این رویکرد و عدم تفکیک روشن میان نقد حکومت و دشمنی با طالب و ...
بهخصوص در رشایط کنونی به نفع مردم و مملکت نیست.
اینجا به جای بسیج و انسجام برای مقابله با دشمن و گروهای دهشت افگن و
تبهکار ،آنهایی که در سایه نظام زندگی میکنند وارد یک جنگ درونی در یک حرکت
خودویرانگر میشوند .به رغم نارضایتی ،بهعنوان شهروندان این رسزمین ٬باید میان
شخصیت حقوقی و حقیقی نهادها تفکیلک قایل شویم .ما نیازمند داشنت دولت ملی،
حکومت و نهادهای حکومتی مردمساالر ،مقتدر و خدمتگزارهستیم .حساب نیاز
دست یافنت به این هدف را باید از اشخاص و جریانهای زودگذر جداسازیم .به قول
معروف نباید پوستین را بهخاطر کیک آتش زد.
نباید به هر بهانهای؛ به دلیل بدبینی این و آن ،به دلیل ناکارآیی فالن نهاد و فالن
شخص ،به دلیل دست یافنت و نیافنت خود یا فالن به قدرت و چوکی ،فرق میان
نظام ،سیاست ورزی در درون نظام و براندازان و دشمنان نظام را فراموش کرد .میان
این دو فرقیست به فاصله زمین و آسامن و ما هردو را در همین عمر کوتاه خود تجربه
کردهایم.


Daoud Naji
دکرت مجیب رحیمی رفیق شفیق من است و سالها است که
میشناسمش.
اما آخرین نوشته او در فیسبوک ،مرا گیج کرد .راستش
قبول چنین نوشتهای از کسی که در غرب درس خوانده و
زندگی کرده و از متنقدان جدی دولتهای گذشته افغانستان
و سیاستمداران –به جز حکومت وحدت ملی است -سخت بود .ازین رو مجبور شدم رفاقت
را –بهخاطریکه آسیب نپذیرد -به کناری گذاشتم تا از او چند سوالی بپرسم:
یکم :آقای رحیمی با اشاره تلویحی به تظاهرات بیستم عقرب ،نوشته است که چرا کسانی
که در سایه این نظام «در امن و امان» زندگی میکنند ،به خاطر جنایت داعش از دولت
انتقاد میکنند؟
واقعا!؟ افغانها در «امن و امان» زندگی میکنند؟ در کجا؟ در اچین؟ یا در غور؟ در وردوج؟
یا در زابل؟ یا در هرات و مزار .کابل؟ در کجا در امانیم؟
آقای رحیمی ما حتا در یک قدمی ارگ در کنار مسجد شاه دوشمشیره در امان هستیم؟
دوم :آقای رحیمی نوشته که جنایت را طالب و داعش میکند و مردم یخن دولت را میگیرند.
آقای رحیمی ،انتظار داری برویم یخن داعش را بگیریم؟ آیا داعش به مردم مراجعه کرد و
رای گرفت و سوگند خورد که از جان و مال ما حفاظت کند؟ آیا وقتی موبایل خود را کردیت
میاندازیم ده درصداش به جیب داعش میرود؟ آیا عواید گمرکات را داعش میگیرد؟ آیا
معاش داعش از خزانه ملی پرداخت میشود؟
بله ما یخن دولت را میگیریم ،چون رای دادیم .چون مالیه میدهیم ،چون حق استفاده
مرشوع از قوه قهریه را دارد ،چون سوگند خورده ،چون تعهد داده ،چون مسئول است ،چون
پاسخگویی وظیفه دولت است.
سوم :مردم افغانستان تنها رای مالیه ندادهاند بلکه فرزندانشان را نیز با فرستادن به ارتش و
پلیس به دولت دادهاند و آنها نیز صادقانه ایستادهاند و هرروز قامت یک یا چند تن از آنها
به خاک میافتد.
مسئول استفاده از این نیروی فداکار انسانی دولت است که باید با سیاستگذاری ،طرح و
برنامه درست امنیتی ،از این بازوان پرتوان استفاده بهینه کرده و امنیت کشور و مردم را تأمین
کند.
ام با داعش طرف شوند ،پس شام (دولت مردان) چه
چهارم :اگر قرار باشد که مردم مستقی ً
کارهاید که هنگام عبور و مرور تان در شهر راهها را میبندید.
پنجم :شام در تیوری «دموکراسی»« ،دولت» و «شهروندی» را بهرت از من میدانید و بارها
شاهد بودهاید که در کشورهای توسعه یافته ،دولت مردان به دلیل نا رساییها استعفا کردهاند.
ال وقتی شامری از دانش آموزان در کره جنوبی غرق شدند ،از بازماندگان یکی از قربانیان
مث ً
بهصورت سلی زد و نخست وزیر استعفا کرد .به خاطر گم شدن هواپیام نخست وزیر مالیزی
معذرت خواست.
به نظر شام این پاردوکس بود؟ منیتوانستند بگویند ما ملوان کشتی و پیلوت نبودیم؟
ششم :آقای رحیمی دیگه چه بگویم؟

خبرهای خارجی

اوباما :امریکا و متحدانش
از جنگ علیه داعش دست برنمیدارند

اطالعات روز :باراک اوباما ،رییس جمهور
امریکا گفته است که این کشور و متحدانش
از جنگ علیه گروه داعش دست برمن یدارند
و ره ربان و تأمی نکنندگان مالی این گروه را از
بین خ واهند برد.
به نقل از ب یب یسی ،آقای اوباما که ب رای
رشکت در نشست کشورهای جنوب رشق
آسیا به ک واالالمپور ،پایتخت مالزی سفر کرده،
این سخنان را در کنف رانس خربی بیان کرد.
رییس جمهور امریکا افزود« :ما آنها (داعش)
را نابود خ واهیم کرد .تأمی نکنندگان مالی این
گروه را از بین خ واهیم برد .شبک ههای وابسته
به آنها را منهدم خ واهیم کرد».
آقای اوباما ه مچنان گفت اگر مترکز حمالت
روسیه م واضع داعش باشد ،این م یت واند به
مقابله با داعش کمک کند.
رییس جمهور امریکا اب راز امیدواری کرد که
روسیه با تغییر رهربی در سوریه که به معنای

کنار رفنت بشار اسد از قدرت است ،م وافقت
کند.
بان کی مون ،دبیر کل سازمان ملل هم درجریان
این نشست از روسیه و امریکا خ واست تا در
ریش هکن کردن تروریس تها همکاری کنند.
آقای بان گفت که در اوایل سال آینده طرح
جامعی را با هدف مقابله با اف راطگ رایی ارائه
خ واهد کرد.
حمالت روسیه داعش را تقویت کرد
در همین حال به گ زارش آسوشیتدپرس ،اوباما
در این نشست از عملیات نظامی روسیه در
سوریه انتقاد کرد و گفت« :روسیه باید روی
داعش مترکز کند ،نه نیروهای میان هروی
اپوزیسیون که ب رای ب راندازی بشار اسد ،رییس
جمهور سوریه تالش م یکنند».
به نقل از رادیو زمانه ،رییس جمهور امریکا
حمالت روسیه در سوریه را در راستای کمک
به تالشها ب رای نابودی داعش «ب یاثر» خ واند
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و گفت این حمالت «حتا به نوعی داعش را
تقویت کرده است».
ایاالت متحده بارها روسیه را به دلیل هدف
گرفنت م واضع اپوزیسیون روسیه و ارتش آزاد
سوریه مورد انتقاد ق رار داده است.
اوباما در ادامه افزود که طی نشس تهای اخیر
به والدمیر پوتین ،رییس جمهور روسیه گفته
است که او باید کسانی را مورد هدف ق رار
دهد که «شهروندان روسی را کشت هاند».
رییس جمهوری امریکا به این نکته اشاره کرد
که روسیه ب هطور رسمی به طرح «کنارگذاشنت
اسد از قدرت» نپیوسته بلکه فقط با «پروسه
انتقال سیاسی» م وافقت کرده است.
ماندن یا کنار رفنت اسد مورد اختالف بین
روسیه و امریکاست .پوتین م یگوید درباره
آینده اسد مردم سوریه تصمیم م یگی رند اما
اوباما با ماندن بشار اسد در قدرت مخالف
است.

یک خبرنگار امریکایی در ایران به زندان محکوم شد
اطالعات روز :جیسن رضائیان ،خ ربنگار
امریکایی ای رانی تبار از سوی دادگاه ای ران ب رای
مدت نامعلوم به حبس محکوم شد.
به نقل از صدای امریکا ،تلویزیون دولتی ای ران
روز ی کشنبه گ زارش داد که غالم حسین
محسنی اژهای ،سخ نگوی قوهی قضائیه ای ران
کشور حکم محکمه را با نرش یک خ ربنامه
اعالم کرد.
لیال احسان ،وکیل رضاییان به خربگ زاری
اسوشیتدپرس گفته که وی در مورد جزئیات
حکم دادگاه اطالعی ندارد .با ای نحال گفته
شده است که حکم دادگاه نهایی نیست ،به
این معنا که رضائیان م یت واند استنیاف طلب
شود.
رضائیان و همرسش یگانه صالحی هم راه با
دو فوتوژورنالیست به تاریخ  ۲۲جوالی ۲۰۱۴
در ای ران بازداشت شدند .به استثنای رضائیان

که شهروندی دوگان هی ای ران و ایاالت متحده
را دارد ،سه تن دیگر پس از مدتی رها شدند.
داشنت تابعیت دوگانه در ای ران ج واز ندارد.
در چند ماه گذشته چهار بار دادگاه رضائیان
در دادگاه انق البی ته ران در پشت درهای
بسته صورت گرفته است .وی ماه گذشته به
اتهاماتی از جمله جاسوسی مجرم شناخته
شد .روزنامه واشنگنت پست با جدا ً اتهامات
وارده بر خ ربنگار خود را رد م یکند.
رضائیان که از سال  ۲۰۱۲به ای نسو رویدادهای
ای ران را ب رای واشنگنت پست تحت پوشش
ق رار م یداد ،بخش زیاد عمر خود را در ایاالت
متحده امریکا سپری کرده است.
تلویزیون دولتی ای ران گ زارش داده است
که رضائیان معلومات را در مورد اف راد و
رشک تهایی که در زمان تحری مها در ای ران
فعالیت داشتند ،جم عآوری کرده و به

حکومت امریکا م یفرستاد .رسان ههای دولتی
ای ران باربار رضائیان را جاسوس امریکایی
خطاب کرده بود.
در اوایل همین ماه ،بخش استخبارات سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ای ران با ارسال
گ زارشی به مجلس ای ران ادعا کرد که رضائیان
جاسوسی است که در صدد «ب رانداخنت» نظام
اسالمی ای ران است.
روزنامه واشنگنت پست ،مقامهای امریکایی
و خان وادهی رضائیان همه خ واستار رهایی او
شدهاند.
رسان ههای ای ران ماه اگست گ زارش دادند که
مقامهای ای رانی احتامل تبادل هی این زندانی
امریکایی را با  ۱۹ای رانی که در ایاالت متحده
زندان یاند ،تحت غور دارند .اما تا کنون روشن
نیست که آیا واقع اً چنین بحثی میان مقامهای
ای رانی و امریکایی جریان دارد یا خی ر.

بشار اسد:
به کمک حمالت هوایی روسیه در حال پیشروی هستیم
اطالعات روز :بشار اسد ،رییس جمهور
سوریه م یگوید ارتش این کشور به کمک
حمالت ه وایی روسیه در حال پیرشوی
«تقریب اً» در متام جبه هها است.
به نقل از رادیو زمانه ،بشار اسد ،ی کشنبه،
اول قوس ،در ب رنام های در تلویزیون ف ونیکس
چین گفت« :روسها روی نیروی زمینی
سوریه حساب م یکنند و با ما همکاری
م یکنند».
ارتش سوریه از هشتم اکت وبر ب هطور رسمی
«با حامیت جنگندههای روسیه»« ،حمله
زمینی بزرگ» خود را آغاز کرد.
رییس جمهور سوریه در این مصاحبه
تلویزی ونی حمالت ه وایی روسیه را «مؤثرتر»
از حمالت گروه ائتالف به رهربی ایاالت

متحده دانست و گفت« :من یت وان با تروریسم
تنها با حمالت ه وایی جنگید».
باراک اوباما به روز ی کشنبه در یک
کنف رانس خربی در ک واالالمپور ،پایتخت
مالزی از عملیات نظامی روسیه در سوریه
انتقاد کرد .او حمالت روسیه در سوریه را

در راستای کمک به تالشها ب رای نابودی
داعش «ب یاثر» خ واند و گفت این حمالت
«حتا به نوعی داعش را تقویت کرده است».
پس از سقوط ه واپیامی مساف ربری روسیه
در  ۳۱اکت وبر که داعش مسئ ولیت آن را بر
عهده گرفت ،والدمیر پوتین ،رییس جمهور
روسیه دستور داد که روسیه حمالت خود را
در سوریه شدت بخشد.
سازمان داک رتان بدون مرز م یگوید از آغاز
حمالت ه وایی روسیه در سوریه از ۳۰
سپتامرب سال جاری ،دس تکم  ۱۲بیامرستان
مورد اصابت مبب ق رار گرفت هاند.
دیدهبان حقوق برش سوریه م یگوید که
تاکنون  ۴۰۳غی رنظامی در حمل ههای ه وایی
روسیه در سوریه کشته شدند.

بنگالدش دو نفر از رهبران مخالفان را اعدام کرد
اطالعات روز :بنگالدش دو نفر
از ره ربان مخالفان را ب هخاطر
ارتکاب به «جنایت جنگی» در
جریان مبارزه با پاکستان بر رس
استقالل آن کشور اعدام کرده
است.
به نقل از ب یب یسی ،صالحالدین
قادر چودوری و علی احسن
محمد مجاهد در زندان مرکزی
داکا ،پایتخت این کشور اعدام

شدهاند.
آنها به اتهام نس لکشی و تجاوز
محکوم شده بودند ،اما این
اتهامها را نپذیرفته بودند.
چودوری یکی از سیاستمداران
پ رنفوذ بنگالدش بود که شش
بار ب رای منایندگی در مجلس
انتخاب شده بود.
مجاهدی نیز یکی از ره ربان
برجسته بزرگترین حزب اسالمی

بنگالدش بود .اسدالزمان خان،
وزیر کشور بنگالدش گفته است
پس از آنکه عبدالحمید ،رییس
جمهوری این کشور تقاضای
عفو این دو سیاستمدار را رد کرد،
اعدام شدند.
با این حال خان واده این دو
سیاستمدار ،گ زارشها در مورد
تقاضای عفو شان را تکذیب
کردهاند چ را که این تقاضا به

معنای پذیرش خطا از جانب
آنها بوده است.
هامم قادر چودوری پرس
صالحالدین قادر ،پس از آخرین
مالقات با پدرش ،پیش از اعدام او
در گف توگو با خربگ زاری ف رانسه
گفته است پدرش گفت اص الً
به دنبال عفو و بخشش نیست.
او همیشه م یگفت که ب یگناه
است.
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رونالدو به پرز:
رئال یا جای من است یا بنیتس

کریس رونالدو یا گرت بیل؛
کدام ضعیفتر بودند؟

کریستیانو رونالدو یکی از
ناراض یترین بازیکنان حال
حارض رئال مادرید است
و شکست شنب هشب ب رابر
بارسل ونا ،رشایط را ب رای او
دش وارتر نیز کرده است.
به ادعای گاتزتا دلو
اسپورت ،رونالدو که به
هیچ عن وان رابط هی خ وبی
با رافا بنیتس ،رسم ربی رئال
ندارد ،پس از شکست در
الکالسیک و ،در گفتگو
با فلورنتینو پرز ،رئیس
باشگاه ،به او اعالم کرده
است که رئال مادرید یا
جای اوست یا جای بنیتس
و اگر این م ربی اخ راج

در شبی که رئال مادرید مقابل بارسا شکست
سنگینی را تج ربه کرد ،هیچ یک از دو فوق ستاره
کهکشان یها نت وانستند کار خاصی انجام بدهند اما
منایش کدام ضعی فتر بود؟
اگر عملکرد رونالدو و بیل را ب راساس آمار آنها در دیدار
شنب هشب بررسی کنیم ،م یبینیم که آمار آنها خیلی به
هم نزدیک است .ب رای مثال رونالدو در  90دقیقه 46 ،بار
به توپ رسید و این آمار ب رای بیل 41 ،بود .در نربدهای
تن به تن ،رونالدو برتری محسوسی نسبت به ستاره ولزی
داشت و در مقابل ،بیل  3موقعیت گولزنی ایجاد کرد و
این ب رای رونالدو ،تنها یک بار بود.
در مجموع عملکرد هر دو ستاره رئال در دیدار گذشته
پایی نتر از حد متوسط بود و این را م یت وان یکی از
دالیل شکست سنگین این تیم دانست.

راکیتیچ:
از متام  90دقیقه کالسیکو لذت بردیم
ای وان راکیتیچ ،ستاره کروات بارسل ونا ،با رفع مصدومیت ،شنب هشب از
ابتدا مقابل رئال مادرید به میدان رفت و منایش درخشانی نیز داشت.
راکیتیچ در پایان بازی در مورد بازی گفت :نه فقط ب رای نتیجه که از
شکل بازی خودمان در متام  90دقیقه بازی لذت بردیم .شایسته این
نتیجه بودیم .باید در لحظه زندگی کرد و با وجود ای نکه م یدانیم هنوز
راه زیادی تا پایان فصل باقی مانده اما م یخ واهیم فعال این پیروزی را
جشن بگیریم.
از هامن ابتدا به قصد پیروزی وارد زمین شدیم .ما بارسل ونا
هستیم و شیوه بازیمان مثل همیشه است .بسیار تالش کردیم
و در متام صحن هها جنگنده ظاهر شدیم .این یک پیروزی
استثنایی است که در یادها خ واهد ماند.
راکیتیچ در مورد بهبود مصدومیت خود و بازگشت مسی
گفت :خوشبختانه به موقع مصدومیتم بهبود پیدا کرد و
ب رایم مهم بود که در این بازی بزرگ بت وانم به تیم کمک
کنم .در مورد مسی هم باید بگویم که مصدومیت او از
مصدومیت من بدتر بود و خدا را شکر که او حاال خوب
شده و می ت واند بار دیگر به میدان برود .مسی بازیکن بسیار
مهمی ب رای ماست و دوباره داشنت او یک مزیت بزرگ
است.

مولر:
باید همیشه کامال آماده باشیم

توماس م ول ر ،هابک بایرن م ونیخ مدعی
شد که اگر تیمش م یخ واهد از عن وان
قهرمانی خود در ب وندس لیگا دفاع کند،
باید ب رای هر بازی صد در صد آماده
باشد.
شنبه گذشته شاگردان گ واردیوال موفق
شدند با نتیجه  ،1-3حریف خود شالکه
را از پیش رو برداشته و صدر جدول را
تحکیم ببخشند .هافبک آملانی که در
وق تهای تلف شده موفق به گولزنی
شد ،عن وان کرد که ب رای دفاع از قهرمانی

باید در متامی بازیها متام تالششان را
انجام دهند.
او گفت :باید به سختی تالش کرد
تا بت واند در بازیهای ب وندس لیگا به
پیروزی رسید .حریفان کار را ب رای ما
سخت م یکنند .حریفان ب رای هر کاری
از دس تشان بر بیاید انجام م یدهند
بناب راین باید کامال آماده باشیم .خیلی
منطقی و خوب بودیم و ای نکه از روی
ضد حمله گول دوم را دریافت کردیم،
ناراحت کننده بود.

ملپارد:
سیتی بدون کمپانی به مشکل میخورد
ف رانک ملپارد ،هافبک سابق
منچسرتسیتی عن وان کرد که تیمش
سابقش بدون حضور کمپانی به مشکل
برخ واهد خورد.
کمپانی دیدار تیمش مقابل لیورپول
را به دلیل مصدومیت از روی سکوها
متاشا کرد ،جایی که تیمش  1-4در
ورزشگاه اتحاد مغلوب شد .دمیکلس
و مانگاال جای او را در زمین پر کرده
بودند که البته سیتی در دقیقه 0-3 ، 32
از حریف خود عقب افتاده بود.
ملپارد در این رابطه گفت :سیتی اصال
به فرم خ وبش نزدیک نبود .این از
دقیقه  10بازی مشهود بود که آنها از

بازی خارج شده بودند .مدافعین وسط
تیم عادت نداشتند کنار هم بازی کنند
و کاپیتانشان نیز غایب بود و این به
وضوح مشهود بود .هم هی ما بازی بد
داشته ایم مخصوصا وقتی که چند
پاس ابتدایی تیم اشتباه شود و توپ از
دست برود .حریف به مدافعین فشار
م یآورد و باز پ سگیری رشایط و ایجاد
فشار بر حریف کار سختی خ واهد
بود .آنها باید این بازی را از ذهن پاک
کنند زی را هیچ نکته مثبتی در آن نبود.
اتفاق خوب این است که سیتی هنوز در
کورس قهرمانی است ،هامنطور که در
جدول م یبینید.

نویر:
گول شالکه تقصیر من بود

دروازهبان بایرن اع رتاف م یکند که روی گول
دریافتی از شالکه مقرص بوده اما زمین نامناسب
ورزشگاه هم کار را ب رای او سخت کرده است.
بایرن م ونیخ در زمین شالکه موفق شد این تیم
را بانتیجه  3بر  1از پیش رو بردارد .مانوئل نویر
بعد از این بازی گفت :با شایستگی پیروز این
دیدار شدیم .شوت مکس مایر غیرمنتظره و
آزاردهنده بود با این وجود باید آ نرا م یگرفتم
ولی رسعت توپ روی زمین خیس اف زایش پیدا
کرد .م یخ واستم حداقل آ نرا به سمت تیر دروازه
منحرف کنم ،اما متاسفانه موفق نشدم .اکنون
تیم ما با هشت امتیاز اختالف نسبت به تیم دوم
جدول صدرنشین لیگ است اما نباید کار را متام
شده دانست.
رالف فارمن،سنگ ربان شالکه ،هم اذعان کرد:
من یت وانیم چندان خودمان را رسزنش کنیم .بیش
از نود دقیقه سعی کردیم مبارزه کنیم و با همه
اب زارهای ممکن از پس حریف برآییم و بازی

مسی :از بازگشت
به میادین خوشحامل
لی ونل مسی ،ستاره باشگاه بارسل ونا از بازگشت به میادین
در روز پیروزی  0-4تیمش مقابل رئال مادرید اب راز
خوشحالی کرد.
حدود  2ماه بود که مسی از میادین به دور بود و
من یت وانست بازی کند تا ای نکه شب الکالسیکو در
نیمه دوم به میدان آمد .با وجود ای نکه او نقش تعیین
کنندهای در این پیروزی نداشت ،به متجید از عملکرد
ه متیم یهایش پرداخت و از بازگشت به میادین اب راز
خوشحالی کرد.
او در فیس بوکش نوشت :یک پیروزی خوب در
الکالسیکو و یک حس خوب از بازگشت به میادین.
راهی طوالنی پیش روی ماست ولی م یجنگیم تا در
متام بازیهایی که در آن حضور داریم پیروز شویم.
بارسا با این پیروزی ،اختالف خود با رئال در صدر جدول
را به  6امتیاز رساند.

نشود ،او بطور جدی به
جدایی در انتهای فصل
فکر خ واهد کرد.
این در حالی است که
لوئیس فان خال ،رسم ربی
منچس رتی ونایتد ،به تازگی
تایید کرد که این باشگاه
به دنبال بازگرداندن CR7
به الدت رافورد است و این
مسئله م یت واند احتامل
جدایی ستاره پ رتگالی از
رئال را تقویت کند.
بنیتس نه تنها با رونالدو
که با برخی ستارگان بزرگ
تیمش چون راموس و
خامس نیز ارتباط خوب و
حسن های ندارد.

بسیار خ وبی هم ارائه دادیم .خیلی تلخ است که
اشتباهات کوچک ما که منجر به گولهای بایرن
شد چنین تاوانی داشت .البته این کالس کاری
آنها را نشان م یدهد .تیم ما در یک مرحله گذار
ق رار دارد که در طول یک ماه طی من یشود .باید
صرب داشته باشیم.

بوسکتس:
دیگر از رئال منیترسیم

رسخیو بوسکتس ،هافبک بارسل ونا عن وان
کرد که او و ه متیم یهایش دیگر ترسی
از رئال مادرید ندارند.
کاتاالنها شنب هشب موفق شدند در
سانتیاگو ب رنابئو 0-4 ،رئال مادرید را در
هم بک وبند .حال بوسکتس عن وان کرد که
تیمش با اعتامد به نفس پا به این دیدار
گذاشته و دیگر ترسی از رئال ندارد.
او گفت :سالها پیش ،بازی کردن در
ای نجا بدون ه واداران بارسل ونا کار سختی
بود .ما تاریخ را در الکالسیک وهای اخیر

عوض کرده ایم .خیلی خوشحامل که این
اتفاقات را تج ربه م یکنم .امیدوارم این
روند ادامه پیدا کند .شبی تاریخی بود .از
عملکرد منایشی تیم خیلی خوشحامل.
ای نجا را با اعتامد به نفسی باال ترک
م یکنیم .مقابل یک حریف خیلی قوی
به پیروزی رسیدیم و از جنگیدن ب رای
قهرمانی مطم نئتر شده ایم 6 .امتیاز
اختالف و وجه هی تیم ب رای ما خیلی
مهم است ولی بازگشت مسی و راکیتیچ
به قدرت تیم اضافه م یمناید.

نویر:
گول شالکه تقصیر من بود
دروازهبان بایرن اع رتاف م یکند که روی
گول دریافتی از شالکه مقرص بوده اما
زمین نامناسب ورزشگاه هم کار را ب رای او
سخت کرده است.
بایرن م ونیخ در زمین شالکه موفق شد این
تیم را بانتیجه  3بر  1از پیش رو بردارد.
مانوئل نویر بعد از این بازی گفت :با
شایستگی پیروز این دیدار شدیم .شوت
مکس مایر غیرمنتظره و آزاردهنده بود با
این وجود باید آنرا م یگرفتم ولی رسعت
توپ روی زمین خیس اف زایش پیدا
کرد .م یخ واستم حداقل آنرا به سمت
تیر دروازه منحرف کنم ،اما متاسفانه
موفق نشدم .اکنون تیم ما با هشت

امتیاز اختالف نسبت به تیم دوم جدول
صدرنشین لیگ است اما نباید کار را متام
شده دانست.
رالف فارمن،سنگ ربان شالکه ،هم اذعان
کرد :من یت وانیم چندان خودمان را رسزنش
کنیم .بیش از نود دقیقه سعی کردیم
مبارزه کنیم و با همه اب زارهای ممکن از
پس حریف برآییم و بازی بسیار خ وبی هم
ارائه دادیم .خیلی تلخ است که اشتباهات
کوچک ما که منجر به گولهای بایرن شد
چنین تاوانی داشت .البته این کالس کاری
آنها را نشان م یدهد .تیم ما در یک
مرحله گذار ق رار دارد که در طول یک ماه
طی من یشود .باید صرب داشته باشیم.

محل اعالنات تجارتی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید
 0767152062و 0796020856
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