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یک  در  گذشته  روز  پاکستان  نخست وزیر  روز:  اطالعات 
رأس هیأت بلند پایه وارد کابل شد و با رییس جمهور و رییس 

اجرایی حکومت وحدت ملی دیدار و گفت وگو کرد.
شریف،  نواز  با  مشترکی  نشست  در  غنی  جمهور  رییس 
قربانی  دیگر  که  گفت   کابل  در  پاکستان  نخست وزیر 
این  در  جمهور  رییس  شد.  نخواهیم  گذشته  کوته  نظری های 
دیدار از حکومت پاکستان خواست تا موضع روشنی را در قبال 

افغانستان و دشمنان افغانستان اعالم کند.
او گفت: »معیار دوستی این است که در شرایط سخت دوست 
در کنار دوست ایستاد شود و افغانستان و پاکستان به عنوان 
وجود  به  منطقه  در  را  ثبات  شرایط  باید  دولت  و  دوست  دو 
بیاورند و در مقابل خطرات مشترک ایستاد شده و اعالم کنیم 
به مردم خود  و  است  نیز  که دشمنان هریک دشمن دیگری 
اطمینان بدهیم که دولت های دو کشور دیدگاه روشنی برای 

آینده دارند و قربانی کوته نظری های گذشته نمی شوند«.
خواند  درخشان  را  پاکستان  و  افغانستان  آینده ی  غنی  آقای 
عنوان  به  و  دارند  منطقه  در  کلیدی  نقش  کشور  دو  گفت،  و 
آسیا  که  افزود  او  می شوند.  تلقی  آسیا  در  منطقه  چهارراه 
بدون  و  است  اقتصادی  قطب  یک  به  تبدیل شدن  حال  در 

همکاری افغانستان و پاکستان، آسیا به رفاه نمی رسد.

تا  کرده اند  توافق  دوطرف  دیدار  این  در  که  گفت  غنی  آقای 
در مقابل خطر ها و منافع مشترک با هم همکاری کنند. او در 
مورد تروریسم گفت: » تروریست خوب و بد وجود ندارد، باید 
دو کشور با آن مبارزه کنند؛ زیرا خون بچه ی پشاور پاکستان 
با خون بچه  یحی خیل افغانستان یکی است و هر دو به یک 

اندازه عزیز هستند«.
گفت  نشست  این  در  پاکستان  نخست وزیر  حال،  همین  در 
این  بین بردن  از  برای  و  است  دو کشور  هر  نفع  به  که صلح 
با هم کار کنند. او گفت که کشورش خواهان  باید  چالش ها، 
افغانستان باثبات و آرام است. نواز شریف افزود که که دشمن 
افغانستان دشمن پاکستان است و از برنامه ی صلح به رهبری 

افغانستان حمایت می کند.
و  کرد  محکوم  را  طالبان  گروه   نظامی  حمالت  شریف  آقای 
هم چنان از راه اندازی عملیات بر مواضع شورشیان در اطراف 

خط دیورند خبر داد.
با  دیدار  در  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  هم،  سویی  از 
نخست وزیر پاکستان گفت، سفر آقای نواز شریف روابط میان 
روابط  که  امیدوارم  و  می کند  مستحکم  بیش تر  را  کشور  دو 
بیش تر  هرچه  دیدارها  این  پی  در  کشور  دو  میان  دوستانه 
مشترکی  خطر  تروریسم  گفت،  عبداهلل  آقای  یابند.  گسترش 

را  ثبات منطقه ای و جهانی  و  است که هر دو کشور و صلح 
تهدید می کند. افغانستان نیز در این عرصه آماده ی همکاری 

با پاکستان است.
تا  خواست  پاکستان  نخست وزیر  از  اجرایی  رییس  هم چنان 
تمدید  را  پاکستان  از  افغانستان  مهاجران  بیرون کردن  مهلت 
دو  هر  همکاری  به  زمینه  این  در  الزم  برنامه ریزی  تا  کند 

کشور صورت گیرد.
است  متعهد  کشورش  کرد،  تأکید  دیدار  این  در  شریف  آقای 
با تمام قوت کمک  افغانستان را در استقرار صلح و ثبات  که 
نماید. او افزود که موضع خود را به صورت روشن برای طالبان 
گزینه ای  تروریستی  گروه های  دیگر  و  طالبان  کرده ایم.  بیان 

جز صلح ندارند. 
از  پس  افغانستان  به  پاکستان  نخست وزیر  سفر  نخستین  این 
تشکیل حکومت وحدت ملی است. پیش از این رییس جمهور 
داشت  انتظار  غنی  آقای  کرد.  سفر  پاکستان  به  دوبار  غنی 
افغانستان  که پاکستان در آوردن طالبان روی میز مذاکره به 

کمک کند.
از سویی هم، رییس جمهور غنی چندی پیش به هند، رقیب 
دیرینه ی پاکستان سفر کرد و با استقبال گرم نخست وزیر آن 

کشور روبه رو شد.

اطالعات روز: یک بررسی تازه نشان می دهد 
که استفاده کنندگان مواد مخدر در افغانستان به 
سه میلیون نفر رسیده  است. نتایج این بررسی 
که توسط وزارت های صحت و مبارزه با مواد 
مخدر افغانستان با همکاری اداره ی بین المللی 
امریکا  قانون  اجرای  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 

صورت گرفته، دیروز در کابل نشر شد.
نشستی  در  صحت  وزیر  فیروز،  فیروز الدین 
در  که  نفری  میلیون   3 از  که  کرد  اعالم 
 1.4 می کنند،  استفاده  مخدر  مواد  افغانستان 
هستند  مخدر  مواد  به  معتاد  آن  نفر  میلیون 
تفریحی  صورت  به  یا  آن  نفر  میلیون   1.6 و 
یا در جاهایی  استفاده می کنند،  از مواد مخدر 

زندگی می کنند که در آن  مواد مخدر استفاده 
می شود.

معتادان  این  درصد   7 که  افزود  فیروز  آقای 
تشکیل  را کودکان  آنان  درصد  و 30  زنان  را 
یک  از  درصد  یک  گفت،  فیروز  می دهند. 
میلیون کودک معتادند، بقیه ی آن ها افرادی اند 
جا هایی  در  یا  معتاد ند،  مادر شان  و  پدر  یا  که 
زندگی می کنند که در آن مواد مخدر استفاده 
می شود. هم چنان این بررسی نشان می دهد که 
9 درصد کودکان زیر 15 سال یک یا چند نوع 

مواد مخدر استفاده می کنند.
مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر  عظیمی،  سالمت 
گفت، این بررسی بر اساس سم شناسی انجام 

افراد  ادرار  و  مو، آب دهان  نمونه های  و  شده 
مورد آزمایش قرار گرفته و بر اساس آن، اعتیاد 

افراد تشخیص و تثبیت شده است.
در  اعتیاد  آمار  که  می دهد  نشان  گزارش  این 
روستاها نسبت به شهرها باالست و درصدی 
افراد معتاد در قریه ها 13 درصد و در شهرها 

5 درصد است.
وزیر صحت در این نشست اعالم کرد، در سال 
2005 شمار معتادان حدود 920 هزار نفر بود، 
نفر  میلیون  به یک  تعداد  این  در سال 2009 
رسید و در سال 2012 به 1.6 میلیون افزایش 

یافت.
آقای فیروز خواستار همکاری بین المللی برای 

مبارزه با مواد مخدر در افغانستان شد و افزود 
که در حال حاضر 25 هزار تخت در شفاخانه ها 
برای ترک اعتیاد در سراسر کشور وجود دارند 
و اگر به طور میانگین هر معتاد در مدت 35 تا 
40 روز درمان شود، ساالنه در حدود 60 تا 70 
هزار معتاد درمان می شود. از آن جایی که شمار 
معتادان زیاد است، تداوی این 3 میلیون معتاد 

کار سختی خواهد بود.
وزیر صحت افزود که بهترین راه ترک اعتیاد، 
همکاری جامعه با این معتادان است. به گفته ی 
در  افراد  این  دوباره ی  جذب  زمینه ی  اگر  او، 
جامعه فراهم نباشد، آن ها دوباره به اعتیاد رو 

می آورند.

اطالعات روز: دیده بان انتخابات افغانستان ضمن ابراز نگرانی 
از تأخیر در آغاز کار کمیسیون اصالحات انتخاباتی، می گوید که 
این تأخیر ممکن است باعث کاهش میزان مشارکت مردم در 

انتخابات های بعدی شود.
ریاست  انتخابات  بحران  که  گفته  اعالمیه  ای  نشر  با  نهاد  این 
به  ضرورت  میزان   1393 سال  والیتی  شوراهای  و  جمهوری 
اصالحات انتخاباتی را بیش تر کرد. هم چنان دیده بان انتخابات 
خود  تعهدات  به  تا  خواسته  ملی  وحدت  حکومت  از  افغانستان 
برای آوردن اصالحات در ساختارهای انتخاباتی افغانستان عمل 

کند.

این نهاد هشدار حامیان خارجی کمیسیون های انتخاباتی  مبنی بر 
قطع کمک های شان به این کمیسیون ها را نگران کننده و زنگ 
خطری برای انتخابات افغانستان خوانده است. این در حالی ست 
که روز دو شنبه مقام های کمیسیون انتخابات از قطع کمک های 
کمک کننده های خارجی به کمیسیون های انتخاباتی خبر دادند.

هم چنان شماری از اعضای کمیسیون انتخابات در اعتراض به 
قطع این کمک ها  و قطع معاش های شان، خواستار کناره گیری 

کمیشنران کمیسیون  انتخابات شد ند.
دیده بان انتخابات افغانستان در اعالمیه  اش می گوید که آغاز روند 
اصالحات در نظام انتخاباتی، ثبات سیاسی را در افغانستان ایجاد 

خواهد کرد و باعث می شود تا مردم به دموکراسی در افغانستان 
باور مند شوند. هم چنان این نهاد از مجلس نمایندگان خواسته تا 
با استفاده از صالحیت های قانونی اش به حکومت فشار بیاورد تا 

به تعهداتش در مورد اصالحات انتخاباتی عمل کند.
 1393 سال  والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
با تقلب گسترده همراه بود و جنجال ها میان دو  افغانستان  در 
ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  به  سرانجام  انتخاباتی،  دسته ی 
سوی  از  عملی  اقدام  هیچ گونه  کنون  تا  حال،  این  با  انجامید. 
برای  ملی  وحدت  اجرای حکومت  ریاست  و  ریاست جمهوری 

آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی نشده است.

منابع  از  نظارت  شبکه ی  روز:  اطالعات 
افغانستان روز گذشته در یک نشست  طبیعی 
معادن  قانون  که  گفت  کابل  در  خبری 

افغانستان ناقص است و نیاز به اصالح دارد.
بیش تر  شبکه،  این  مسئوالن  گفته ی  به 
ماده های قانون معادن افغانستان نیاز به اصالح 
دارند و آن ها در این مورد پیش نهاد های خود را 
آماده ساخته و به زودی به وزارت معادن ارائه 
این  ابراهیم جعفری، یک عضو  کرد.  خواهند 
شبکه گفت، قانون معادن هنوز نواقص زیادی 

دارد و نیاز است تا اصالحات الزم در آن آورده 
شود.

 1387 سال  در  افغانستان  معادن  فعلی  قانون 
ترتیب شد بود و در سال 1393 با آوردن برخی 
اصالحات از سوی مجلس نمایندگان، در 20 
از سوی رییس  فصل و 117 ماده تصویب و 
کارشناسان  از  برخی  اما  شد.  توشیح  جمهور 
از  الزم  اصالحات  که  باور ند  این  به  معادن 
سوی دولت در این قانون آورده نشده است. به 
افغانستان نیست  این قانون به نفع  آنان،  باور 

و باید به صورت جدی مورد تجدید نظر قرار 
گیرد.

این  درخواست های  گفت،  جعفری  ابراهیم 
آوردن  برای  دیگر  مرتبط  نهادهای  و  شبکه 
اصالحات تا اکنون نتیجه نداده و از وزیر جدید 
معادن خواست تا به تعهدات خود در زمینه ی 
بهبود این وزارت و وضعیت معادن پا بند باشد. 
جعفری افزود که انتقال قرارداد به دست دوم و 
سوم، یک جا بودن مرحله ی کشف و استخراج  
در  نظارت  الزم  ظرفیت  نگرفتن  نظر  در  و 

زمان کشف و استخراج، از جمله ی مشکالت 
عمده ی این قانون اند که زمینه ی سوء استفاده 

را برای استخراج کنندگان مساعد می سازد.
شفافیت  نبود  شبکه،  این  باور  به  هم چنان 
گرفته نشدن  نظر  در  قرارداد ها،  داوطلبی  در 
از  خودداری  معادن،  بر  دولت  مالکیت  تثبیت 
و  مردم  با  قرارداد ها  جزئیات  ساختن  شریک 
که  شرکت هایی  و  افراد  برای  مجازات  عدم 
در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند، از 

مواردی اند که نیاز به اصالح دارند.

دیدار نواز شریف با غنی و عبداهلل2
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نگرانی دیده بان انتخابات افغانستان از تأخیر در اصالحات انتخاباتی

3 میلیون نفر در افغانستان مواد مخدر استفاده می  کنند

شبکه ی نظارت از منابع طبیعی:
قانون معادن باید اصالح شود

راستی آزمایی
 پاکستان در جنگ و صلح 

افغانستان
شهریار فرهمند

روز گذشته هیأت بلند پایه ی پاکستان به کابل آمد و با رهبران 
شریف،  نواز  کردند.  گفت وگو  و  دیدار  ملی  وحدت  حکومت 
رییس  با  مشترک  خبری  نشست  در  کشور  این  نخست وزیر 
است  پاکستان  دشمن  افغانستان،  دشمن  که  گفت  غنی  جمهور 
و وعده داد که در روند صلح و مبارزه با تروریسم با افغانستان 
تروریسم  که  گفت  نیز  غنی  جمهور  رییس  می کند.  همکاری 
در  را  واحدی  و  هم رنگ  خون های  و  است  مشترک  دشمن 

مرز می ریزانند. دو سوی 
در  تازه ای  گشایش  ملی،  وحدت  حکومت  کار  به  شروع  با 
جدید  فصل  در  آمد.  میان  به  پاکستان  و  افغانستان  مناسبات 
روابط دو کشور، لحن گفتار و ادبیات سیاسی رهبران دو کشور 
دو  مشترک  دشمنان  از  بارها  و  کرد  تغییر  هم دیگر  برابر  در 

گفتند.  کشور سخن 
به کابل  پاکستان  این نخستین سفر نخست وزیر  این فصل،  در 
است و در حدود ده بار دیگر مقام های ارشد این کشور به کابل 
با  و  رفت  اسالم آباد  به  دوبار  نیز  غنی  جمهور  رییس  آمده اند. 
روند  در  پاکستان  همکاری  تعهد  بر  مبنی  زیادی  خوش بینی 

صلح، دوباره به کشور بازگشت.
در  پاکستان  و  افغانستان  مناسبات  که  می  رسد  نظر  به  اکنون 
گرفته  قرار  نوید  بخش  و  روشن  چشم  اندازی  با  تازه  ای  مسیر 
تحول  است  ممکن  یابد،  ادامه  منوال  همین  به  اگر  که  است 

افغانستان پدید آید. چشم  گیری در معادالت جنگ و صلح 
فصل  تا  می  کنند  تالش  بیش  تر  پاکستان  دولت مردان  فعال 
جدید مناسبات افغانستان و پاکستان را تقویت کنند. هیأت های 
نگاه  نوع  تا  کابل می  آیند  به  پیهم  این کشور  نظامی و سیاسی 

تغییر بدهند. پاکستان  به  را نسبت  حکومت وحدت ملی 
افغانستان  دولت  صادقانه  ی  همکاری  که  نیست  تردیدی  هیچ 
اصلی  رشته  ی  چون  می کند؛  معجزه  صلح  روند  در  پاکستان  و 
معادله  ی جنگ و صلح افغانستان، به دست پاکستان است و این 
افغانستان را  کشور به گونه  ی کامل مدیریت و مهندسی جنگ 
به دست دارد. پاکستان تا کنون با روند صلح همکاری صادقانه 
همکاری  از  همواره  کشور  این  مقام های  هرچند  است.  نکرده 
صادقانه  گونه  ی  به  هیچ  گاه  اما  داده؛  خبر  روند  این  با  جدی 
علی  رغم  دولتش  و  کرزی  جمهور  رییس  نکرده  اند.  همکاری 
این  صادقانه  ی  همکاری  نتوانستند  هیچ  گاه  فراوان،  تالش  های 
کشور را جلب کنند و دولت مردان پاکستان، مشخصًا آی  اس  آی، 

را از بازی  های دوگانه بازبدارند.
در  طالبان  گروه  رهبران  دیگر  و  کویته  شورای  این  که 
در  نه،  یا  شوند  حاضر  افغانستان  دولت  با  صلح  گفت  و گوهای 
بدون  باشد،  خواسته  کشور  این  اگر  است.  پاکستان  اختیار 
اگر  اما  می  شود؛  حاضر  صلح  میز  روی  کویته  شورای  فشار، 
و  کویته  شورای  عمر،  مال  نخواهند،  کشور  این  دولت  مردان 
شبکه  ی حقانی و تمام رهبران طالبان سال  های بیش  تر مخفی 
به  هیچ  گاه  افغانستان  صلح  یک  جانبه  ی  مسیر  و  ماند  خواهند 
روند  با  پاکستان  بنابراین، همکاری صادقانه  ی  نمی  رسد.  نتیجه 

صلح، شرط اصلی به نتیجه رسیدن این روند است.
پاکستان در روند صلح را شاهد  اقدام های عملی  تا کنون  البته 
نیامده  افغانستان پدید  نبوده  ایم. هیچ بهبودی   در جنگ و صلح 
است.  نگرفته  صورت  پیشرفتی  هیچ  کنون  تا  صلح  روند  در  و 
باره ی  در  پاکستانی  مقام های  وعده های  که  است  این  انتظار 

همکاری با روند صلح با اراده  ی عملی همراه باشند.
همکاری های  فصِل  این  ایجاد  برای  غنی  جمهور  رییس 
افغانستان و پاکستان، هزینه های سنگینی را متقبل شده است. 
در  را  افغانستان  استراتژیک  همکار  هند،  اساسی  مالحظات  او 
را  داخلی  مخالفت های  از  موجی  و  گرفته  نادیده  معادله  این 
معادله  ی  توازن  غنی  آقای  است.  خریده  دولتش  و  خود  برای 
پاکستان  نفع  به  را  پاکستان  و  هند-افغانستان  مناسبات  حیاتی 
با  منطقه ای  معادله ی  در  می خواهد  را  صلح  روند  و  زده  به  هم 

بیندازد. پاکستان  محور 
جنگ  اصلی  کلید  صلح،  روند  با  پاکستان  صادقانه ی  همکاری 
و صلح افغانستان است. اگر واقعا این کشور دشمنان افغانستان 
را دشمن خود بپندارد و با آنان مبارزه کند، ثبات به افغانستان و 
با تروریسم موفق خواهد  بازخواهد گشت و روند مبارزه  منطقه 

شد.
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وکیل احمد متوکل که در زمان طالبان وزیر خارجه بود، در 
را  نگرانی ها  این  مقاله،  این  نویسندگان  با  بحث ها  جریان 
به دست آوردن  و  مالی  منابع عظیم  که  او گفت  کرد.  تأیید 
مناطق وسیع در سوریه و عراق برای طالبان جوان و دیگر 
فرمانده سطح  سه  از  متوکل  دارد.  جذابیت  آنان  هم قطاران 
منافع  خاطر  به  که  کرد  یاد  مثال  عنوان  به  طالبان  متوسط 
مالی به گروه دولت اسالمی پیوستند: سید اماراتی در والیت 
قهار  مولوی  و  میدان وردک  والیت  از  نجیب  مولوی  لوگر،  
گروه  به  آن  از  پس  طالبان  فرماندهان  این  کنر.  والیت  از 
به  طالبان  رهبری  سوی  ز  ا  که  پیوستند  اسالمی  دولت 
خاطر دست داشتن در باج گیری بیش از حد،  اختطاف و دیگر 

فعالیت های جنایت کارانه توبیخ شده بودند.
به گروه دولت اسالمی  پیوستن  رهاکردن صفوف طالبان و 
پیاده ی  سربازان  یا  فرماندهان  از  کوچکی  گروه  به  تنها 
بلندپایه ی  رهبران  شامل  بلکه  نمی شود،  محدود  طالبان 
نیستند  موافق  گروه  این  رهبری  با  که  می شود  نیز  طالبان 
در  از خلع شدن  پیش  ذاکر  اند. عبدالقیوم  ناراضی  آنان  از  و 
ماه اپریل 2014، فرد شماره دوم طالبان در امور نظامی بود. 
بود  آگاه  خادم  عبدالرووف  جنوب،  در  طالبان  منابع  بنیاد  بر 
به عنوان  را  که زندگی اش در خطر است و عبدالقیوم ذاکر 
بود. هم خادم و هم ذاکر قبال  یاد کرده  بالقوه اش  جانشین 
دو  هر  که  بود  آن جا  در  و  بودند  زندانی  گوانتانامو  خلیج  در 
آنان بر عمل کرد مولوی  به سلفیسم روی آوردند. هر دوی 
اختر محمد منصور که اکنون معاون مال عمر است، اعتراض 
دارند و می گویند که او شایسته ی داشتن مقام بلندی نیست 
افراد  و  وابستگان  طالبان،  باالی  سطح  تعیینات  در  نیز  و 
در  ذاکر  عالوه،  بر  می دهد.  ترجیح  دیگران  بر  را  قبیله اش 
ایران را رد  این اواخر به خاطر گروه دولت اسالمی، کمک 

کرده است. 
پاسخ طالبان افغانستان به گروه دولت اسالمی 

گفت  مقاله  این  نویسندگان  به  طالبان  ارشد  فرمانده  یک 
که بزرگ ترین اولویت طالبان در برابر گروه دولت اسالمی، 
و چهره های جداشده  افراد  بازگرداندن  و  کنونی  افراد  حفظ 
کرده  ایجاد  استخدام  کمیسیون  یک  طالبان  رهبری  است. 
گروه  به  و  کرده  ترک  را  گروه  این  که  کسانی  با  تا  است 
فرمانده  این  برقرار سازند.  ارتباط  پیوسته اند،  اسالمی  دولت 
طالبان گفت که هدف از نشر زندگی نامه ی مال عمر در این 
غیبتش  وجود  با  را  او  رهبری  نقش  دوام  تا  بود  این  اواخر، 
به  طالبان  فرماندهان  از  بعضی  دهد.  نشان  عموم،  دید  از 
دلیل غیبت درازمدت مالعمر این گروه را ترک کرده و به 
زندگی نامه ی مال عمر  نشر  پیوسته اند.  اسالمی  دولت  گروه 
تالشی ست تا این دیدگاه را تغییر دهد. منابع طالبان افغان 
اسالمی  دولت  خراسان  گروه  سوی  از  هیئتی  که  می گویند 
راه  یافتن  برای  تا  کردند  دیدار  طالبان  رهبری  شورای  با 
گروه  هیئت  نرسیدند.  توافقی  به  اما  کنند،   بحث  مشترک 
طالبان  تحریک  فرماندهان  از  متشکل  اسالمی  دولت 

پاکستان و اعضای پیشین طالبان افغان بوده است.

منابع طالبان می گویند که این گروه از گروه دولت اسالمی 
تحریک  القاعده،  مانند  که  می کند  استقبال  صورتی  در 
طالبان پاکستان،  جنبش اسالمی ازبکستان، حزب اسالمی 
و  محلی  تروریست  گروه های  دیگر  و  حکمت یار  گلبدین 
فراملی  که در گذشته  با طالبان کار کرده اند، کار کند. این 
گروه ها تا زمانی می توانند برنامه ها و اهداف خود را دنبال 
بعضی  و  نشود  امور طالبان محسوب  به  کنند  که دخالتی 
با  کنند.  کمک  را  طالبان  درخواست،  صورت  در  وقت ها، 
ظهور گروه دولت اسالمی یک نوع رقابت بروز خواهد کرد 
تعیین کننده  خیلی  کوچک تر  گروه های  ائتالف  گاه،  آن  و 
خواهد شد.  گروه هایی مانند حزب اسالمی حکمت یار که 
در همکاری با طالبان همواره بی میل بوده و با این گروه 
تنش داشته است، احتمال دارد به خاطر ایجاد یک قدرت 
هم وزن قدرت طالبان، از گروه دولت اسالمی با آغوش باز 
ازبکستان و  استقبال کند. در عین زمان، جنبش اسالمی 
سلفی های با اهداف جهانی، پیشاپیش تغییر بیعت شان را 

از مال عمر به البغدادی اعالن کرده اند.
جنوب شرق  و  جنوب  در  استخباراتی  مقام های  اما 
جنبش  که  گفتند  مقاله  این  نویسندگان  به  افغانستان 
هم چنان  پاکستان  طالبان  تحریک  و  ازبکستان  اسالمی 
می کنند.  کار  افغان  طالبان  با  نزدیک  همکاری  در 
گروه های  تمام  میانه ی  سطح  و  پایین  سطح  شورشیان 
به  کنند  همکاری  هم  با  اند  مجبور  جهادی  و  تروریستی 
فعالیت های  پناهگاه ها و  امور عملی  ویژه، با در نظرداشت 
افغان و تحریک طالبان پاکستان  توانایی طالبان  روزمره. 
تمام  نفع  به  کشور  هردو  در  امن  پناه گاه های  ایجاد  در 
پیکارجویانی ست که در سطح تمام منطقه فعالیت دارند. 

نتیجه گیری
جغرافیایی  نزدیکی  دیجیتالی  ارتباطات  که  آن جایی  از 
پیکارجویان  جذب  برای  را  روبرو  و  فردی  ارتباطات  و 
گروه  مانند  به گروهی  پیوستن  است،   غیرضروری ساخته 
به  باال  از  تعیینات  قبال  می شود.  آسان تر  اسالمی  دولت 
بخش  اجازه ی  به  نیاز  این  و  می گرفت  صورت  پایین 
دولت  گروه  برای  اما  داشت.  اجتماعی  ارتباط  و  رهبری 
اسالمی، این کار بر عکس است. یک مرد جوان یا گروه 
و  فلم برداری  را  ویدیو  می توانند یک  دوستان  از  کوچکی 
بیعت شان را به گروه دولت اسالمی اعالن کنند و سپس 
گروه  بگذارند؛  اجتماعی  شبکه های  و  انترنت  در  را  آن 
دولت اسالمی یقینا به آن واکنش مثبت نشان خواهد داد 

و برای آنان نقشی قایل خواهد شد. 
تهدید  منطقه  در  اسالمی  دولت  گروه  ظهور  یک سو،  از 
بزرگی را متوجه طالبان افغان می سازد. طالبان این تهدید 
می کنند  تالش  که   حالی  در  می دهند،  نشان  کوچک  را 
دولت  گروه  به  و  شده  جدا  گروه  این  از  که  را  کسانی 
اسالمی پیوسته اند، به بازگشتن قناعت دهند و از پیوستن 
کنند.  جلوگیری  اسالمی  دولت  گروه  به  خود  افراد  دیگر 
اسالمی  دولت  گروه  که  می رسد  نظر  به  دیگر،  در سوی 

به  نه  اما  کند،  همکاری  طالبان  با  افغانستان  در  می خواهد 
گروه  علنی  همکاری  اگر  خود.  هویت  دست دادن  از  قیمت 
دولت اسالمی و طالبان سبب ناراحتی پاکستان شود،  طالبان 
نگه دارند؛  مخفی  را  کاری شان  مناسبات  می توانند  داعش  و 
پاکستانی،  جنبش  طالبان  تحریک  با  طالبان  مناسبات  مانند 
حکمت یار،  گلبدین  اسالمی  حزب  ازبکستان،   اسالمی 

القاعده و دیگر گروه های پیکارجوی خارجی.
به  زمان،  در سناریوی دیگر که طالبان در رسیدن  در عین 
توافق با گروه دولت اسالمی ناکام می شود و عمال با حضور 
طرفدار  عناصر  می کند،  مخالفت  افغانستان  در  گروه  این 
مناطق  در  که  شد  خواهند  مجبور  اسالمی  دولت  گروه 
بیرون از کنترل طالبان جابجا شوند. جای احتمالی برای این 
آنان  جاییکه  است،  پاکستان  قبایلی  مناطق  موقعیت،  تغییر 
می توانند به تدریج و به آسانی پیکارجویان را برای عملیات 
گروه  اگر  کنند.  جذب  خود  صفوف  به  افغانستان  داخل  در 
دولت اسالمی بتواند چهره های بانفوذ طالبان مانند عبدالقیوم 
تعادل  می تواند  کند،   خود جذب  در صفوف  موفقانه  را  ذاکر 
ظریف اما شکننده ی جنبش های جهادی و شورشیان داخل 
در  جدید  صف بندی های  سبب  و  بزند  برهم  را  افغانستان 

میان گروه های ضددولتی در منطقه ی خراسان خواهد شد.

33

چهار شنبه
23 ثور
1394

سال چهارم
شماره  836

  

از  یکی  ما،  طرف  از  یکی  می کنند.  مالقات  هم  با  نفر  دو  مالقات  این  در 
طرف آن ها!

سر  بفرما  باش  زود  آوردی.  که صفا  خیالم  به  آمدی.  لطفًا خوش  ما:  طرف 
چوکی بنشین که شروع کنیم.

طرف آن ها: مایلم از شما تشکری کنم. من و همراهانم در مسیر راه متوجه 
شدیم که در ملک شما بهار آمده.

شما  بهار  با  ما  بهار  بگویید.  این چرت و پرت ها  از  که  دارید  اختیار  ما:  طرف 
همسایه است. هر نوع زلزله در بهار ما، بهار شما را نیز می زلزالند.

طرف آن ها: من منکر این معمای هستی نیستم. بوی پشاور هم شبیه بوی 
را  ما  نیت  که  امید  شده،  بنا  آسمان  به  رو  تقریبًا  شهر،  دو  هر  است.  کابل 

درک کنید.
از  خون  تست  یک  مایلم  هستید.  ما  سرد  هوای  گرمابخش  شما  ما:  طرف 
بچه های  که  شود  مقایسه  کابل  بچه های  با  و  شود  گرفته  پشاور  بچه های 
کدام شهر خون گرم و از کدام شهر خون سرد هستند؟ البته اگر شما به تست 

خون ایمان داشته باشید.
طرف آن ها: لذت بردم از این پیش نهاد. فعاًل اگر اجازه باشد یک شوپ لذت 

از چای ببرم. راستی این کیله را که سر میز چیده اید، درجن چند خریدید؟
که  افغانی  یک و نیم  صد  درجن  دارید.  قرار  تعجب افزا  چه قدر  شما  ما:  طرف 
این  البته می بخشی که  ربطی داشت؟  این چه  می شود سه صد کلدار. حاال 

سوال را می پرسم؛ چون یک لشکر آدم آمدید که این را از من بپرسید؟
است.  کلدار   30 ما درجن  در ملک  کیله  این  آن ها: خواهش می کنم.  طرف 
ُخب،  نیست.  سوء تغذی  این قدر  و  است  بهتر  کمی  یک  کیله ها  آن جا  البته 
مایلم این مسئله را از لحاظ دوستی مطرح کنم. یعنی شما واقعًا چه قدر نگاه 
نمی خریم،  کلدار  ما درجن سی  را که  کیله ای  دارید.  ما  به مملکت  دوستانه 

شما حاضرید درجن 300 کلدار بخرید. این یعنی شما ما را دوست دارید.
طرف ما: البته. )بعد رویش را به طرف کارمند دفترش دور داده صدا می زند( 
بیار! سیل کو  اینجه. هله بچیم برو بری کاکایت چای  بیه  او بچه گل مامد! 

ازمو چایی که او روز دم کده بودی، باز تیار کنی. بیخی مزه دار بود واهلل.
طرف آن ها: قبل از قبل آب دهنم را تقدیم می کنم. احتمال می دهم چای هم 

خوش رنگ باشد، هم خوش طعم.
برای  سپس  ریخت،  آن ها  طرف  به  اول  ما  طرف  و  آورد  را  چای  گل مامد 
خودش هم کمی. هر دو نوشیدند، مثل دو ببر به هم دیگر نگاه کردند و یک 

لبخند آهوپاره تقدیم هم کردند. سپس دوباره شروع شد.
طرف ما: ما فکر می کنیم که شما دوست ما هستید.

طرف آن ها: شنیده بودم متفکری، اما حاال می بینم. دمت گرم با این فکرت. 
دوستی ما حرف ندارد. برای تمام جهان ثابت است.

طرف ما: سی دقیقه باقی مانده. بنده بعد از سی دقیقه باید بروم به یک جای 
که  کرده  دعوت  من  از  و  گرفته  برنامه  مردم  آن جا  داراالمان.  نام  به  کابل 

برنامه  ی شان را افتتاح کنم.
طرف آن ها: خدا و راستی شما به مردم خود خیلی عالقه دارید. امیدوارم به 

ما هم کمی عالقه داشته باشید.
که  است  برنامه  یک  بروم،  است  قرار  من  که  جایی  نکنید.  تردید  ما:  طرف 
تا  شده  جمع  امروز  مردم  است.  بی نظیر  جهان  تمام  سطح  در  خود  نوع  در 
یک سرک را به روی خود ببندند. این دومین بار است که طی چند روز در 
می آید.  از کجا  است  معلوم  که  انتحاری هم  و  انتحاری می شود  این سرک 
انتحاری های مملکت دوست و  این که دیگر  برای  حاال مردم تصمیم گرفته 
همسایه ی ما در این سرک خود را نترکانند، این سرک را به روی خود ببندند 
و  خیر  تا  کنم  افتتاح  را شخصًا  بندکردن سرک  که  کرده  خواهش  من  از  و 

برکتش برای مردم بیش تر شود.
طرف آن ها: سالم بنده را به اهالی محل برسانید و بگویید که اگر فرصت شد، 

در بندکردن سرک دیگری، انشا اهلل در خدمت قرار خواهم داشت.
طرف ما: واعلیکم بر سالم! شما هم به اهالی محل تان سالم بنده را برسانید 
من  شوند.  بند  ما  ندارم سرک های  عالقه  ای  هیچ  من شخصًا  که  بگویید  و 
در این دینا دو چیز را دوست دارم: یک، سرک باز را. دو، صلح و ثباتی که 
از کشور ما یک چهارراهی بسازد و من شخصًا ترافیک آن چهارراهی باشم.

طرف آن ها: حتمًا حتمًا، چرا که نه! اهالی ما منتظر شنیدن همین حرف شما 
هستند.

طرف ما: شما را تا دم در همراهی کرده، سپس همراهی نمی کنم. بنده باید 
من  که  می دانید  گرفته.  بو  نشستم،  این جا  دقیقه  چند  کنم.  تبدیل  را  لباسم 

با بو حساسم.
طرف آن ها: بلی، بلی. معلوم است.

طرف ما: اهلل مو مل شه! د خدای په امان! 
این مالقات محرمانه بود. فقط همین قدرش را توانستم از درجه ی محرمیت 

خارج بکنم. والسالم علی من   اتبع الهدا.

خبرنگار ناراضی

مالقات

تعادل نازک و شکننده ی جبنش های جهادی و شورشیان در داخل افغانستان در آستانه ی تحول است 
هادی دریابی

دولت اسالمی
 و صف بندی های گروه های جهادی در خراسان

منبع: دیپلماتنویسندگان: حکمت الله اعظمی و جیمز ویر  برگردان: جواد زاولستانی 

منابع طالبان می گویند که این گروه 
صورتی  در  اسالمی  دولت  گروه  از 
القاعده،  مانند  که  می کند  استقبال 
پاکستان،  جنبش  طالبان  تحریک 
اسالمی  حزب  ازبکستان،  اسالمی 
گروه های  دیگر  و  حکمت یار  گلبدین 
در  که  فراملی   و  محلی  تروریست 
اند، کار  کرده  کار  طالبان  با  گذشته  
تا زمانی می توانند  این گروه ها  کند. 
برنامه ها و اهداف خود را دنبال کنند  
امور طالبان محسوب  که دخالتی به 
صورت  در  وقت ها،  بعضی  و  نشود 
با  کنند.  کمک  را  طالبان  درخواست، 
نوع  یک  اسالمی  دولت  گروه  ظهور 
گاه،  آن  و  کرد  خواهد  بروز  رقابت 
خیلی  کوچک تر  گروه های  ائتالف 
گروه هایی  شد.   خواهد  تعیین کننده 
مانند حزب اسالمی حکمت یار که در 
بی میل  همواره  طالبان  با  همکاری 
داشته  تنش  گروه  این  با  و  بوده 
است، احتمال دارد به خاطر ایجاد یک 
قدرت هم وزن قدرت طالبان، از گروه 
دولت اسالمی با آغوش باز استقبال 
اسالمی  جنبش  زمان،  عین  در  کند. 
اهداف  با  سلفی های  و  ازبکستان 
بیعت شان  تغییر  پیشاپیش  جهانی، 
اعالن  البغدادی  به  عمر  مال  از  را 

کرده اند.

بخش دوم



کتاب »سیاست ورزی قومی و بنای صلح در افغانستان«، در 

در  وفایی  زاده  محمد قاسم  دکتر  دکترای  پایان نامه ی  حقیقت 

زبان  به  نخست  کتاب  این  است.  چاپان  کانازاوای  دانشگاه 

 2013 فبروری  در  پرس  اسکالرز  انتشارات  توسط  انگلیسی 

سید   توسط  آن  فارسی  ترجمه ی  سپس  و  شد  نشر  آلمان  در 

کمال الدین رضوی و مؤسسه ی حقوق بشر و محو خشونت در 

زمستان سال 1393 در کابل نشر شد. این کتاب در سه بخش 

)شامل پنج فصل( و یک نتیجه گیری نوشته شده است.

جدا از ترجمه ی کم و بیش ناب گرایانه ی این اثر که گاه باعث 

چارچوب  فصل  در  به خصوص  غیرضروری،  پیچید  گی های 

نظری، شده و نشان از ناپختگی و بی تجربگی مترجم اثر دارد، 

تحلیل  در  نوشته شده  بهترین  کتاب های  از  یکی  این کتاب 

قومیت و نقش آن در سیاست و شاید تنها کتاب برای بررسی 

نقش قومیت در افغانستان می باشد. وفا یی زاده در این کتاب به 

شکل مستدل و اکادمیک نشان داده است که چگونه و به چه 

منظور قومیت وارد سیاست شد و چگونه حاکمان از آن برای 

اهداف سیاسی خود سود جستند.

چارچوب نظری

کتاب »سیاست ورزی قومی و بنای صلح در افغانستان« یک 

مستند  و  روشمند  اثری  همین،  برای  و  است  اکادمیک  اثر 

از  وفایی زاده  روشمند،  اثر  یک  عنوان  به  است.  مستدل  و 

خود  استدالل های  و  می کند  خودداری  رایج  کلی گویی های 

می کند.  ارائه  اکادمیک  روش های  چارچوب  در  و  روشن  را 

ساختاری  »عوامل  که  است  این  کتاب  این  اصلی  فرضیه ی 

بسیج  و  قومیت  سیاسی شدن  قومیت،  به  ابرازنگار  رویکرد  و 

)ص.  می آورند.«  بار  به  را  قومی  خشونت  سرانجام  و  قومی 

24( وفایی زاده، به نقل از آنتوانی اسمیت، شش مشخصه ی 

این مشخصه ها  قوم ضرور می داند.  تشکیل یک  در  را  مهم 

این ها اند:  نام، دودمان مشترک، خاطرات تاریخی مشترک، 

فرهنگ مشترک، دل بستگی به سرزمین ویژه )هرچند ساکن 

آن نباشند(، هم چون یک گروه اندیشیدن. )ص. 27( نویسنده 

سه  او،  نظر  به  می پردازد.  قوم  تشکیل  نظریه های  به  سپس 

نظریه ی مهم در تشکیل قوم وجود دارند:  یک، رویکرد مبدئی 

بیان ناپذیر  به قومیت که در آن تأکید بر »دل بستگی ژرف و 

آن  میان  در  که  است  دین«  و  و سرزمین  زبان  و  خانواده  به 

»هم بستگی پرشور و احساسی بی امان و زورآور« وجود دارد. 

یا گزینه ای  دو، رویکرد برساخت گرا که در آن قومیت »سازه 

اجتماعی« برای کسانی تعریف می شود که دوست دارند خود را 

با هویت  ویژه متمایز و تعریف کنند. )ص. 33( در این رویکرد، 

برخالف مبدئی باوری، اعتقاد بر این است  که گروه های قومی 

تازه اند.  بسیار  پدیده ای  بلکه  نمانده اند،  جا  به  کهن  ادوار  از 

مهم تر این که به باور آن ها، مرزبندی های قومی ایستا و ثابت 

نیستند، بلکه در وضعیت خاص این مرز ها گسترش یا محدود 

شده و »خمیر مایه ی ساختارهای اقتصادی یا سیاسی سرشته 

می شوند«. )ص. 37( از این منظر، هویت پدیده ای یک سره 

ساختگی و موقت است که درست در برابر رویکرد مبدئی باوری 

قرار می گیرد. سوم، رویکرد ابزارنگار که در آن »قومیت یک 

پدیده ی ساختگی مدرن و پرداخته ی ذهن نخبگان« دانسته 

با  که  قومی  صورت بندی  دیدگاه،  این  اساس  بر  می شود. 

از  ادامه می یابد،  تا جوامع فراصنعتی  آغاز می شود و  مدرنیته 

دیگر،  عبارت  به  می گیرد.  سرچشمه  کار«  فرهنگی  »تقسیم 

برجسته ساختن هویت ها تالش  با  این کارفرمایان هستند که 

می کنند: الف( منابع حکومتی را به دست آورند، ب( به شمار 

هویت ویژه ی خود از نوآمدگان بیافزایند و  ج( قدرت فردی شان 

را افزایش دهند. به باور وفا یی زاده، نمی توان گفت که قومیت 

مواردی،  استثنای  به  بلکه  است،  برساخته  پدیده ای یک سره 

همیشه  الیه هایی از مبدئی بودن ذاتی در آن وجود دارد.

می دهد  نشان  وفایی زاده  قومی،  ستیز  علت کاوی  بحث  در 

که تنوع قومی نه تنها به تنهایی تنش زا نیست، که می تواند 

دیدگاه  با طرح  او  کند.  مردم ساالرانه کمک  اهداف  به حفظ 

و نظریات متفاوت در این بخش، نتیجه گیری می کند که این 

بلکه »ناخرسندی از وضع  تنوع قومی نیست که تنش زاست، 

موجود تبعیض  آلود« است که »پویش قومی را پرتوان می کند 

و دو فرایند قومی سازی سیاست و سیاسی سازی قومیت را فرا 

می گسترد«. )ص. 83( با این حال، نویسنده تذکر می دهد که 

هرچند بُن مایه های ستیز قومی از نابرابری و تبعیض در ساختار 

ابرازنگاری  بسیج قومی  فرایند  اما  و سیاسی است،  اجتماعی 

نیرومندی را نیز با خود دارد.

ضدروایت

از  »شکوهمند«  روایتی  افغانستان  رسمی  تاریخ  معموالً 

شاهان و حاکمان این ملک ارائه می کند و کمتر به زوایه های 

بسنده  رسمی  تاریخ  به  اگر  می پردازد.  آن ها  حکومت  تاریِک 

کنیم، شاهان ما انسان های بزرگ و بدون هیچ خطا هستند 

نکرده اند.  فروگذار  این کشور  آبادی  برای  از هیچ تالشی  که 

یا  است،  داده  رخ  آن ها  دوران  در  فاجعه هم  و  دشواری  اگر 

»تجاوز  دلیل  به  یا  است،  بوده  باغیان«  »بغاوت  دلیل  به 

قشون متجاوز و کنیه توزی بیگانگان« نسبت به این مردم )از 

بتوان سراج التواریخ مال  تاریخ نگاری شاید  استثنا های  معدود 

فراست  و  زبردستی  با  که  برد  نام  را  هزاره  کاتب  فیض محمد 

درسی  نصاب  می کند(.  تصویر  را  عبدالرحمان  دوران  ظلمت 

این  از  روشنی  بسیار  نمونه ی  کشور  دانشگاه های  و  مکاتب 

سفیدکاری  و   )glorification( شکوهمندسازی  برای  تالش 

)whitewashing( و پاالیش )purification( تاریخ کشور است. 

با اسنتاد به همین تحریف تاریخی و تاریخ نویسی است که ما 

صاحب تاریخ »پنچ  هزار ساله« ی پر از افتخار شده ایم.

این  نقد  جرأت  کمتر کسی  هرچند  که  است  این  حقیقت  اما 

تاریخ رسمی را دارد، اما تاریخ این کشور چندان هم بی سیاهی 

و فاجعه نیست. از مهم ترین زوایه هایی که اکثر تاریخ نویسان 

در  سازمان یافته  تبعیض  انگاشته اند،   نادیده  کشور  رسمی 

کتاب  دید،  این  از  است.  حاکمان  قوم  از  غیر  اقوام  برابر 

یک  افغانستان«  در  صلح  بنای  و  قومی  »سیاست ورزی 

ضدروایت است. وفایی زاده با استفاده از مباحث نظری و استناد 

به شواهد تاریخی نشان می دهد که چگونه حاکمان افغانستان 

با برجسته کردن قومیت در تعامالت سیاسی از آن سود جستند 

و مانع کامیابی  دولت سازی در کشور شدند.

عبدالرحمان  امیر  عهد  در  دولت سازی  وفایی زاده،  باور  به 

هرچند  که  است  معتقد  ایشان  شد.  آغاز   )1900  –  1880(

سرکوب  قساوت  و  سنگ دلی  با  را  رقیب  قبایل  توانست  امیر 

به  کار  این  اما  کند؛  ایجاد  را  متمرکز  واحد  حکومت  و  کرده 

بهای فروپاشی اجتماعی و چندقطبی شدن اقوام انجام شد و 

انحصارگرفتن قوه ی قهریه،  در  برای  ترتیب، »دولت  این  به 

آن  که  پردامنه می گسترد  و  را چنان سخت  و خشونت  جنگ 

را »بزرگ ترین جنایت سازمان یافته«  باید نامید.« )ص.112( 

دولت سازی امیر در پنج مرحله عملی شد: »نخست، جنگ برای 

تبعیض آمیز؛  مالیات بندی  و  فشار  دوم،  پشتون؛  قبایل  اتحاد 

سوم، سرکوب بی رحمانه ی گروه های گوناگون قومی؛ چهارم، 

مرزگذاری حدود جغرافیایی و پنجم دولت سازی« )ص. 114( 

و به این ترتیب »قوم کُشی امیر برای ساختن دولت، زخم های 

فریاد  و  نهاد  افغانستان  اقوام  اجتماعی  خاطره ی  بر  ناسوری 

شکوه ها را بلند کرد« )ص. 117(

به این ترتیب، هرچند برخوردهای داخلی میان قبایل یک قوم 

عبدالرحمان  امیر  بار  اولین  برای  اما  بود؛  رایج  امیر  از  پیش 

قومیت را به عنوان نیروی فعال سیاسی  وارد سیاست کرد که 

این حال،  با  داشت.  افغانستان  برای  فاجعه باری  پیامدهای 

و  فرادستی  »سیاست  که  می کند  تاکید  به درستی  وفایی زاده 

فرودستی به هیچ قومی خدمت« نکرده است. او می نویسد:

با این که رویداد های یاد شده حس قوم-ملت باوری را در میان 

پشتون ها زنده کرد، توده ی پشتون نیز قربانی نخبگان حاکم 

خود شدند... در واقع حتا امروزه که پشتون ها باالترین شمار 

نخبگان سیاسی را دارند، در مقایسه با اقوام دیگر به حاشیه 

رانده شده و محروم، بی سواد و آموزش بسیار پایینی دارند. بیش 

از یک میلیون کوچی محروم از آسایش و قرارند و از سویی، 

ابزاری سیاسی در دست حاکمان شده اند. )ص. 120(

دوره ی بعدی دولت سازی با شاه جدید، امیر حبیب الله )1901 – 

1919(، آغاز شد. به باور وفایی زاده، هرچند سیاست های امیر 

اما  داشتند،  بسیار  فاصله ی  از سیاست های پدرش  حبیب الله 

جوهر سیاست رسمی در برابر اقوام غیرپشتون تغییر چندانی 

نکرد. تنها  از آن جا که اقوام غیرپشتون فرمانبر حکومت مرکزی 

بودند، گراف خشونت پایین آمد و حکومت نیازی به ددمنشی 

نمی دید. )ص. 126( از مهم ترین رویداد های این دور، رشد 

روشنفکران  میان  در  ملی گرایی  و  آزادی طلبانه  گرایش های 

کابل بود. اما به باور وفایی زاده، این گرایش ها نیز در »حلقه ی 

تنگ روشنفکران و نخبگان نوخاسته در بند« ماندند و نتوانستند 

از  وفایی زاد  کنند.  باز  جا  دیگر  شهرهای  و  توده ها  میان  در 

شکست ملی گرایی این دوران نکته ی بسیار آموزنده ای را یادآور 

می شود:

در حقیقت، پل لرزان میان نخبگان شهری و روستایی، علت 

رهبری  به  نوگرا  و  اصالح طلب  جنبش های  بیش تر  شکست 

ناهم سانی  و  بدگمانی  هولناک  شکاف  است.  حاکم  نخبگان 

همواره  دوجانبه،  کژفهمی  و  اجتماعی  و  دینی  دیدگاه های 

است.  کرد  جدا  مردم  بی سواد  اکثریت  از  را  شهری  نخبگان 

)ص. 128( 

کوتاه  دوره ی  از  بعد  که  می دهد  نشان  هم چنان  وفایی زاده   

امان الله و مصاحبان، دوره ی تازه ای از پشتونی سازی با ظاهر 

شاه آغاز شد. ظاهر شاه و کاکا ها و بعد پسران آن ها به طور 

تالش  پشتونی  ملی گرایی  و  پشتون سازی  برای  بی سابقه ای 

نژادی،  برتری جویی  تالش ها،  این  ثمر  برجسته ترین  کردند. 

رهبری  به  نازی  آلمان  از  تأثیر  با  پشتون ها  فرهنگ  و  زبانی 

آدولف هیتلر بود. وفایی زاده به نقل از صیقل در مورد دوران 

صدرات داوود خان می نویسد:

داوودخان سرسختانه باور داشت که بهترین راه حل مشکالت 

بر  برتری و یگانگی پشتون ها  اندیشه ی  افغانستان، پذیرفتن 

در  به ویژه  مشترک،  دین  و  فرهنگ  و  زبان  و  قومیت  پایه ی 

برابر پان-ایرانسیم است. از این رو، ملی گرایی به این مفهوم، 

مرادف به پشتون گرایی و به معنای پشتونی کردن افغانستان و 

اتحاد پشتون های دوسوی خط دیورند بود. )ص. 136(

پشتونستان خواهی داوود در دوران ریاست جمهوری نیز ادامه 

یافت. با استقالل پاکستان در سال 1947، افغانستان رسماً 

نیز  پارلمان  و  کرد  خودمختاری  درخواست  پشتونستان  برای 

اعالم کرد که خط دیورند را به رسمیت نمی شناسد. حکومت 

در  بلوچ  شورشیان  از  اسلحه  و  پول  با  هم چنان  افغانستان 

را  آن ها  افغانستان  رادیو  توسط  و  می کرد  حمایت  بلوچستان 

دکتر  می کرد.  تحریک  پاکستان  حکومت  برابر  در  قیام  به 

پشتون های  اتحاد  برای  تالش  که  می کند  تأکید  وفایی زاده 

آن سوی دیورند، به قصد برپایی حکومت ناب پشتونی بود و نه 

به دست آوردن سرزمین های از دست رفته؛ ورنه پنج ِده در شمال 

کشور نیز در سال 1885 به روسیه واگذار شده بود، اما حکومت 

افغانستان هرگز از این سرزمین از دست رفته یاد نکرد.

با توجه به این نکات، درک این که چرا پاکستان اجازه نداد بعد 

از داوود در افغانستان حکومت مقتدری روی کار بیاید و هنوز 

هم در امور کشور مداخله می کند، آسان تر می شود.

فصل سوم کتاب به بررسی سال های 1978-2001 می پردازد. 

به باور دکتر وفایی زاده، کودتای کمونیستی و تجاوز شوروی 

به افغانستان به فروپاشی نظم سنتی سیاسی انجامید و پویایی 

نظام  که  آن جا  از  اما  زد.  کلید  کشور  در  را  اقوام  اجتماعی 

کمونیستی به عنوان نیروی سیاسی و ایدیولوژیک، ارزش های 

دینی و فرهنگی افغان ها را تهدید کرد، با واکنش ایدیولوژیک 

و عقیدتی اسالم گریان مواجه شد و در نتیجه بسیج قومی را 

مرحله ی  در  هرچند  مجاهدین  انداخت.  تأخیر  به  یک دهه 

پیرو خواسته های  تبع  به  و  برخواستند  از بستر جامعه  نخست 

مردم بودند؛ اما به مرور زمان و با دریافت حمایت های مالی و 

تسلیحاتی از پاکستان، احزاب پیرو دستورات اسالم آباد شدند و 

از آن جا که اسالم آباد تنها احزاب سنی را حمایت می کرد ، عمالً 

تنش تازه ای در بحران افغانستان آغاز شد.

از  افغان  به صورت کوتاه، وفایی زاده معتقد است که رهبران 

بار  را سه  امان الله  اشتباه شاه   و  نیاموختند  تاریخ خود چیزی 

دیگر تکرار کردند. نخست، »زمانی که کمونیست ها اندیشه ی 

دوم،  بار  کردند؛  تحمیل  جامعه  بر  را  لنینیسم  و  مارکسیسم 

زمانی که احزاب اسالمی پشاور-مرکز، وسوسه  ِی ساختن دولت 

سنی محض، بدون حضور شعیان را در سر پروراندند و...؛ بار 

سوم، زمانی که طالبان با ساختارشکنی تندروانه  ِی دینی در پی 

بازگرداندن الگوی سلفی نظم دینی و سلطه ی پشتون بودند.« 

)ص. 219( 

تشکیل  و  بن  از  پس  رویداد های  به  کتاب  نهایی  فصل  دو 

فصول  این  در  می پردازند.  افغانستان  در  جدید  حکومت 

با احزاب و  نویسنده نشان می دهد که چگونه حکومت جدید 

بخش بندی قومی، سیاست ورزی قومی را جان تازه ای بخشید. 

بحث می شوند،  پنجم  در فصل  که  جالبی  نکته های  از  یکی 

احزاب  وفایی زاده،  نظر  به  است.  سیاست«  »شخصی سازی 

سیاسی در دهه ی اخیر کمتر رشد کردند؛ اما در عوض، کرزی 

به میزان زیادی سیاست را شخصی کرد. از دالیل مهم این 

شخصی سازی سیاست می توان به یارگیری شخصی و بریده از 

احزاب کرزی، نظام انتخاباتی رای واحد غیرقابل انتقال و نبود 

حمایت های مالی کافی برای احزاب اشاره کرد.

به صورت کلی، کتاب »سیاست ورزی قومی و بنای صلح در 

به  مستند  عمیق،  مستدل،  خواندنی،  کتابی ست  افغانستان« 

عنوان  به  کتاب  این  از  باید  نظرم  به  آموزنده.  و  علمی   اسناد 

در  افغانستان  تاریخ  از  متفاوت  درک  برای  درسی  کتاب 

نقد  با  می شود  هم چنان  شود.  استفاده  کشور  دانشگاه های 

علمی آن، گفت وگو های روشن و علمی در مورد نقش قومیت 

در سیاست را آغاز کرد و راه را بر فاجعه  های دیگر بست.
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حقوق  »استیفای  او،  مهم  فمینیستی  بحث 

می کند  ادعا  او  شد.  منتشر   1792 در  زنان«، 

حرف  خودم  »جنس  برای  کتاب  این  در  که 

»وضعیت  که  می گوید  اما  خودم«.  نه  می زنم، 

مبارزات  سرچشمه ی  من،  جنس  سرکوب شده ی 

و کشمکش های فراوانی است«.

او در راه توسعه ی حقوق »انسان« که در انقالب 

فرانسه نیز بر آن تأکید شده بود، گامی ساده اما 

اساسی برداشت و آن را به زنان تعمیم داد:

و  گفت وگو  به  نیاز  مردان  مسلم  حقوق  »اگر 

نیز  زنان  حقوق  مشابه،  دالیلی  به  دارد،  تبیین 

چنین خواهد بود... چه کسی مردان را به عنوان 

داوران انحصاری قرار داده اند؛ در حالی که آن ها 

منطق  و  خرد  از  میزان  یک  به  زنان  همانند  نیز 

سهم دارند؟«

در  زنان  او  زمانه ی  در  می گوید،  ولستانکرافت 

و  دارند؛ سرکوب  قرار  مردان  از  پایین تر  رتبه ای 

محرومیت از آموزش و دوری از جهان واقعی از 

کودکی بر آن ها تحمیل می گردد؛ از سوی جامعه 

توهین می شوند. در چنین شرایطی، بدیهی است 

که اکثر زنان، انسان هایی تنبل و ناآگاه هستند؛ 

چرا که این گونه تربیت می شوند.

»به زنان از زمانی که تنها نوزادی بیش نیستند، 

اوست.  زیبایی  زن،  قدرت  که  می شود  آموخته 

متمرکز  خود  بدن  بر  را  خود  تالش  تمام  آن ها 

می کنند و ذهن شان اسیر تن می شود؛ در اطراف 

را  زندان شان  و  قفس طالیی خود پرسه می زنند 

ستایش می کنند«.

رشادت  نشان دادن  و  زنان  از  مردان  ستایش 

برای  تالش  تنها  نیز  آن ها  به  دلیری شان  و 

با  زنی  و  است  جایگاه شان  در  زنان  نگه داشتن 

تصورات  که  است  کسی  همان  »زنانه«  صفات 

تحقق  شکل  بهترین  به  را  مردان  انتظارات  و 

زنانگی،  که  می گوید  ولستانکرافت  ببخشد. 

ساختاری مصنوعی و مبتنی بر ساختاری متشکل 

نهایت تظاهری شدید  در  و  از طبقه بندی هاست 

به نجابت و شرافت یا آنچه که نجابت و شرافت 

می آموزند  کودکی  از  دختران  می آید.  به حساب 

باشند. هم چنان که زنان  که چگونه یک »زن« 

بزرگ تر می شوند، در غیبت هر جاگزینی، آن ها 

استدالل  او  می گیرند.  کار  به  را  زنانگی  این 

پذیرش  پنهان  روند  همان  این  که  می کند 

هرگز  زنان  اما  است.  زنان  پایین رتبگی  و  پستی 

»طبیعتاً« مقام پایین تری ندارند؛ چنان که فقیرها 

»طبیعتاً« احمق یا ناآگاه نیستند. عالوه بر این، 

او می افزاید، تمام زنانی که رفتارهای منطقی و 

برگرفته از خرد از خود نشان می دهند، در کودکی 

به آن ها اجازه داده داده شده است، »غیرطبیعی« 

قدرت مند  استداللی  با  او  کنند.  رفتار  )غیرزنانه( 

بحث  به  را  زمان  آن  برای  جدیدتری  مسئله ی 

آموزشی  دختران،  برای  بهتر  آموزش  می گیرد: 

درسی  موضوعات  تمام  برگیرنده ی  در  که  کامل 

پسران باشد، حداقل تا سن 9 سالگی.

ولستانکرافت یادآوری می کند، هر زنی که تالش 

خرد  و  کند  رفتار  »انسان«  یک  مثل  می کند 

خود  بگیرد،  کار  به  را  توانایی هایش  و  منطق  و 

برچسب  او  بر  که  قرار می دهد  آن  در معرض  را 

در  که  می پذیرد  او  شود.  زده  »مردانه بودن« 

میان جنس او، ترسی عمیق از این مسئله وجود 

با عنوان »غیرزنانه بون« شناخته شوند.  دارد که 

»مردانه بودن«  اگر  که  می کند  پیش نهاد  اما 

شجاعانه  و  منطقی  رفتاری  داشتن  معنای  به 

است، ما همه »هر روز بیش تر و بیش تر مردانه 

می شویم«.

اما با وجود این که او به شدت از قدرت بالقوه ی 

و  منطقی  کارهای  برای  آن ها  ظرفیت  زنان- 

با  گاهی  و  به سختی  می کند،  دفاع  خردمندانه- 

خود  معاصر  زنان  از  بسیاری  رفتارهای  خشونت 

را به باد انتقاد می گیرد: آن ها همان طور که »از 

مادران شان  از  و  شده  گفته  آن ها  به  طفولیت 

و  عشوه گری  از  که  آموخته اند  گرفته اند«،  الگو 

مایل  که  مردی  پیداکردن  برای  خود  فریبندگی 

آن ها  کنند.  استفاده  باشد،  آن ها  از  حمایت  به 

به ندرت فکر می کنند و احساسات حقیقی اندکی 

می کند  تأکید  هم چنان  ولستانکرافت  اما  دارند. 

اهمیت  زنان  برای  بهتر  تحصیالت  گرچه  که 

خیلی زیادی دارد، اما به تنهایی نمی تواند چیزی 

را تغییر بدهد. او باور دارد که باید مردان و زنان 

آموزش  این  و  ببینند  آموزش  مساوی  شکل  به 

شیوه های  و  عقاید  در  اساسی  تغییر  بتواند  باید 

جامعه ای که آن ها در آن زندگی می کنند، به وجود 

بیاورد. چنین آموزشی زمینه ساز تغییری اساسی و 

آن »هیچ  بدون  و  بود  در جامعه خواهد  بنیادین 

زندگی های  و  رفتارها  در  واقعی  تغییر  و  انقالب 

او، در  زنان به وجود نخواهد آمد«. به عقیده ی 

وضعیت فعلی، تعجب آور نیست که زنان زیادی را 

می بینیم که ناآگاه و تنبل هستند و غیرمسئوالنه و 

بی خردانه رفتار می کنند.

زنان  که  تأسف بار  آن  از  بیش تر  و  است  جالب 

در  ادیب-  و  تحصیل کرده  زنان  حتا  دیگر- 

بودند.  ولستانکرافت  سرسخت  منتقدان  میان 

کتاب  که  کرد  رد  حتا  مور،  هانا  مثال،  برای 

عنوان  حتا  که  گفت  و  بخواند  را  ولستانکرافت 

با  اما  کاولی  هانا  است.  »احمقانه«  کتاب 

امری  اعتراض می کند: »سیاست،  آرام تر  بیانی 

غیرزنانه است«. 

تاریِخ  برسد  نظر  به  است  ممکن  اول،  نگاه  در 

ولستانکرافت  زنان«  حقوق  »استیفای  کتاب 

تأثیرگذار  نویسنده ی  یک  او  اما  باشد.  گذشته 

با  و  زنده  معقول،  و  عملی  او  نثر  است؛  قوی  و 

این  است.  زننده  و  ناخوشایند  نیز  گاهی  و  روح 

از  یکی  و  دارد  زیادی  خوانندگان  هنوز  کتاب 

می ماند.  باقی  معاصر  فمینیست  سنگ پایه های 

از  و  است  سفسطه آمیز  گاهی  او  بحث  شیوه ی 

آن جا که اغلب بدعت آمیز بوده و مسایل جدیدی 

را مطرح می کند، ممکن است در ابتدا نادرست به 

زنان  از دشواری هایی که  به خوبی  او  بیاید.  نظر 

می کردند،  تجربه  او  زمانه ی  در  زندگی شان  در 

آگاه بود و با توجه به تجربیات شخصی اش، این 

وضعیت تلخ و ناخوشایند باعث می شد گاهی در 

نوشته هایش از لحنی تند استفاده کند.

4     چهار شنبه23 ثور، 1394سال چهارم شماره 836 

مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش سیزدهم

قیوم سروش

معرفی کتاب 
»سیاست ورزی قومی و بنای صلح در افغانستان«

وفایی زاده  کوتاه،  صورت  به 
از  افغان  رهبران  که  است  معتقد 
نیاموختند  چیزی  خود  تاریخ 
سه  را  امان اهلل  شاه   اشتباه  و 
نخست،  کردند.  تکرار  دیگر  بار 
»زمانی که کمونیست ها اندیشه ی 
بر  را  لنینیسم  و  مارکسیسم 
دوم،  بار  کردند؛  تحمیل  جامعه 
زمانی که احزاب اسالمی پشاور-
دولت  ساختن  وسوسه  ِی  مرکز، 
حضور  بدون  محض،  سنی 
و...؛  پروراندند  سر  در  را  شعیان 
با  طالبان  که  زمانی  سوم،  بار 
دینی  تندروانه  ِی  ساختارشکنی 
سلفی  الگوی  بازگرداندن  پی  در 
پشتون  سلطه ی  و  دینی  نظم 

بودند.« )ص. 219( 
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بخواهند همت  افغانستان، هر وقت  میهن شیران،  در 
او  به  کنند،  امتحان  را  کسی  ظرفیت  و  شجاعت  و 
می گویند، »اگر نر استی فالن کار را بکن«. مثاًل به کسی 
می گویند که اگر نر است پای خود را دراز کند تا موتر 
از سرش عبور کند. یکی از برادران متعهد با جان و 
دل به این چالش پاسخ مثبت داد و گذاشت موتر از 
روی پایش رد شود. پایش تکه تکه شد و فغان ایشان 
به آسمان عروج کرد. بعد بی هوش شد و بردندش به 
شفاخانه. یک روز کامل بی هوش بود. وقتی به هوش 
آمد، اولین سوالی که از حضار دور تخت پرسید، این 

بود:
»آیا من نر هستم؟«

همان  یعنی  نری،  مسابقه ی  داوران  کمیته ی  اعضای 
کافه ی ملت قاضی بالفطره، یک صدا گفتند »نه«. ایشان، 
یعنی داوران، به آن برادر گفتند که وقتی که به خاطر 
یک پای شکسته مثل پشک وغ می زند و دوازده  ساعت 
بی هوش می شود، انتظار نداشته باشد که کسی او را نر 
بداند. نر کسی است که مثاًل وقتی سگی نیم لگنش را 
با دندان بکند و ببرد، بگوید  » خواهش می کنم، خواهش 

می کنم«.
البته ملک ما نر زیاد دارد. همین چند روز پیش یکی 
از آن ها گوش زن خود را با دندان کند. متأسفانه کسی 
از این نرها تجلیل نمی کند. این ها نرهای گم نامی اند 
برافراشته  را  نرینه گی  درفش  توقعی  هیچ  بدون  که 
نگه می دارند. در برابر، اکثر ملت تنها به نرهای ناراضی 
از  دارند. کمتر کسی  التفات  ثوری  یا هفت و هشت 
جریان  در  که  قاضی  آن  اگر  مثاًل  که  می پرسد  خود 
چهل  آن  همه ی  ساعت  نیم  در  نفر  چهل  محاکمه ی 
نفر را مجرمانی می داند که باید اتهام شان اثبات شود، 
مصداق »نر« نیست، چه کسی نر هست؟ اگر آن رهبری 
که می گوید تروریست ها »میهمان« مایند، نر نیست ، چه 
پاسخ  در  نرها  از  یکی  دیروز  همین  است؟  نر  کسی 
تعویذ نویسی  جواز  او  به  کسی  چه  که  سوال  این  به 
داده، گفت که جامعه ی مدنی به او مجوز داده. فردا اگر 
کسی بر اساس قرائت ویژه ای از دموکراسی و بازار آزاد 
سرگین به سر خود بست و ادعای دست یافتن به گوهر 
حیات کرد، تعجب نکنید. ما نر هستیم و با نریت هیچ 

ناممکنی وجود ندارد.

هر دم از این ملک 
نری می رسد

Emilia Christoforou :برگردان: حمید مهدوینویسنده lowyintErprEtEr :منبع

سیاسی  آشتی  برای  مثبتی  نشان  عنوان  به 
افغانستان  حکومت  هیأت  یک  افغانستان،  در 
کرد.  دیدار  قطر  در  طالبان  نماینده های  با  اخیراً 
بود؛  تحقیقاتی  نشست  یک  آن ها  هدف  ظاهراً 
مورد  در  گفت وگو  آن  هدف  زیاد،  احتمال  به  اما 
از  نماینده هایی  بود.  رسمی صلح  مذاکرات  شروع 

پاکستان نیز در این نشست شرکت کرده بودند.
با  مذاکرات  را  باز«  »گفت وگوهای  این  اساس 
روش های مختلف میان طالبان و جامعه ی جهانی 
و تالش هایی که از حمایت امریکا برخوردار بودند 
تا گفت وگوهای رسمی صلح را آغاز کنند، تشکیل 
می دهد. مانند هر مذاکره ی حساس سیاسی دیگر، 
این دیدار ها اغلب سری نگهداشته شده اند و هر 
داده  جلوه  اهمیت  کم  را  کنفرانس  این  طرف  دو 

اند. 
چگونه  را  مالقات  این  که  این  از  نظر  صرف 
مستقیم  گفت وگوی  اولین  این  می دهیم،  توضیح 
علنا  که  بود  طالبان  و  افغانستان  حکومت  میان 
در  کلیدی ای  گام  و  است  شده  اذعان  آن  به 
است.  سیاسی  آشتی  یک  به  دستیابی  راستای 
اجراییه  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  فبروری،  ماه  در 
و  حکومتش  الوقوع  قریب  نشست  از  افغانستان 
سوی  از  گفته  این  هرچند  گفت؛  سخن  طالبان 
اما  شد.  رد  طالبان  و  متحده  ایاالت  نماینده های 
هرچند این یک نشانه ی امیدبخشی است؛ ناظران 
در افغانستان تشخیص می دهند که ما قبال این جا 

بوده ایم.
طالبان  سیاسی  دفتر  گشایش   ،2013 سال  در 
به  صلح  روند  مورد  در  خوش بینی ها  دوحه،  در 
نخست  که  روندی  کرد؛  تازه  را  امریکا  رهبری 
باره ی  در   2009 سال  در  اوباما  جمهور  رییس 
کشمکش  بعد،  روز  چند  صرف  کرد.  صحبت  آن 
پرچم  که  طالبان  گونه ی  سفارت  دفتر  مورد  در 
و  بود  شده  برافراشته  آن  برفراز  طالبان  رژیم 
استفاده  افغانستان«  اسالمی  »امارت  نام  از  از 
و  شکست  هم  در  را  گفت وگوها  این  بود؛  شده 
امیدواری ها پیشرفت را عقیم گذاشت. اندکی بعد، 
آنوقت، گفت وگوهای  رییس جمهور  حامد کرزی، 
امنیتی با ایاالت متحده را به حالت تعلیق درآورد و 
واشنگتن را به خاطر شامل نکردن او و حکومتش 
به  آن  رهبری  باید  گفته ی وی  به  که  روندی  در 

دست افغان ها باشد، توبیخ کرد. 
از زمان  با هر زمان دیگر،  اما احتمااًل در مقایسه 
آشتی  برای  شرایط  امریکا،  رهبری  به  تهاجم 
را  قدرت  کرزی  است:  مساعدتر  اکنون  سیاسی 
بازی  مفید  نقش  یک  پاکستان  است،  کرده  ترک 
طالبان  نماینده های  که  می دانیم  ما  می کند، 
از  هرکدام  و  بدهند  ارائه  را  نتایجی  می توانند 
طرف ها در زمینه ی »خطوط قرمزی« که در آغاز 
بیایید  اند.  شده  پذیر  انعطاف  بودند،  شده  تعیین 

هرکدام این عوامل را به نوبت بررسی کنیم.
کابل،  نه  بود  کرزی  این  کرزی:  حامد  نخست، 
که طالبان از گفت وگو با او خودداری کرد و باور 
با  است. کرزی هم  و ضعیف  فاسد  او  که  داشتند 
اسالم آباد و هم با واشنگتن روابط خصمانه داشت. 
عبداهلل  و   غنی  اشرف  جمهور  رییس  برعکس، 
اند  ایاالت متحده استقبال کرده  از  عبداهلل، هردو 
تقویت  صلح  روند  در  را  کشور  این  مشارکت  و 

کرده اند.
بازیگر سازنده تر در  دوم این که پاکستان به یک 
این روند تبدیل شده است و از نفوذش بر رهبران 
مسقتیم  گفت وگوهای  تشویق  برای  طالبان 
تهدید  با  را  تشویق  این  شاید  و  می کند  استفاده 
امن آن ها، در صورتی که شرکت در  پناه گاه های 

گفت وگوها را رد کند، تقویت می کند.
افغانستان  اغلب گفته شده است که اسالم آباد در 
سیاسی  آشتی  کشور  این  که  دارد  سوء  نیات 
در  جنگ  داد  خواهد  ترجیح  و  نمی خواهد  را 
یک  پاکستان  حقیقت،  در  یابد.  ادامه  افغانستان 
افغانستان آرام، با ثبات و شگوفا می خواهد و باور 
سیاسی  آشتی  طریق  از  تنها  هدف  این  که  دارد 
برآورده شده می تواند. اما اسالم آباد هم چنان باور 
گفت وگوها  میز  در  دارد  حق  کشور  این  که  دارد 
آن  در  که  گفت وگوهای  از  گذشته  در  و  بنشیند 
شامل نبوده است، عقب نشینی کرده است. عالوه 
پناه گاه های  از تهدید  این  از  پاکستان پیش  برآن، 
امن طالبان در کویته خودداری کرده است؛ چون 
می جنگد  داخلی  امنیتی  چالش های  با  کشور  این 
طالبان  با  که  صورتی  در  کار،  این  عاقبت  از  و 

خصومت کند، هراس دارد. 
اما غنی برای بهبود روابط میان کابل و اسالم آباد 
به  پاداش  تالش های  بدل  در  و  است  کرده  کار 

گام های  برداشتن  با  غنی  است.  آورده  دست 
از  پاکستان،  نگرانی های  به  رسیدگی  و  مستحکم 
شورشیان  امن  پناه گاه های  قراردادن  هدف  قبیل 
پاکستان در شرق افغانستان، نشان داده است که 
با  او  هم چنان  است.  اعتماد  قابل  شریک  یک  او 
جنرال راحیل شریف، رییس قدرت مند ستاد ارتش 
پاکستان، از طریق دیدارهای پیاپی ارتباط مهمی 
برقرار کرده است. این تحوالت احتماال محاسبات 
که  اسالم آباد  است.  داده  تغییر  را  ر اولپندی  در 
گفت وگوهای  در  پاکستان  است  شده  مطمئین 
صلح شامل خواهد بود و معتقد است که اکنون به 
متعقد  بود،  خواهد  موفق  صلح  روند  زیاد  احتمال 
کاسته  طالبان  بر  فشار  اعمال  خطر  از  که  است 

شده است.
سوم این که هرچند موقف مال محمد عمر، رهبر 
مشخص  علنًا  صلح  گفت وگوهای  در  طالبان، 
نماینده ها  که  دارند  وجود  نشانه هایی  است،  نشده 
در قطر تحت رهبری طیب آغا با صالحیت عمل 
می کنند. به طور نمونه، در ماه می 2014، طالبان 
کردند؛  تبادله  را  شان  زندانیان  متحده  ایاالت  و 
دست  کویته  شورای  موافقت  بدون  که  چیزی 

نبود. یافتنی 
دادن  به  نسبت  طرف ها  تمام  که  این  سرانجام 
قبلی  اقدامات  و  اند  کرده  رضایت  ابراز  امتیازات 
تا  آن ها  میان  که  می دهد  نشان  سازی  اعتماد 

حدودی اعتماد وجود دارد.
خارجه ی  وزیر  کلینتون،  2011، هیالری  در سال 
ورود  پیش شرط های  زمان،  آن  در  متحده  ایاالت 
به گفت وگوهای صلح را مشخص کرد: که طالبان 

خشونت را بس کنند، اتحاد و وابستگی با القاعده 
پابند  افغانستان  اساسی  قانون  به  و  کنند  ترک  را 
اغلب  شان  نوبت  به  طالبان،  رهبران  باشند. 
نظامی  نیروهای  تمام  که  زمانی  تا  که  می گویند 
خارجی افغانستان را ترک نکرده اند، توافق صلح 
وجود نخواهد داشت. اما ما شاهدیم که دو طرف 
پذیری  انعطاف  شان  قرمز«  »خطوط  زمینه ی  در 
این  از  یکی  هیچ  که  حالی  در  و  اند  داده  نشان 
گفت وگوها  در  اند،  نشده  برآورده  شرط ها  پیش 
دفتر  افتتاح  با  متحده  ایاالت  می گیرند.  سهم 
به  را  القاعده  این که  بدون  کرد  موافقت  دوحه 
بیانیه ی  عوض،  در  کند؛  محکوم  رسمی  شکل 
خاک  از  استفاده  با  که  پذیرفت  را  طالبان  رسمی 
افغانستان برای تهدیدکردن دیگر کشورها مخالف 
روند  که  است  گفته  اوباما  جمهور  رییس  است. 
خواهد  مواجه  زیادی«  »موانع  با  افغانستان  صلح 
بود. با وجودی که گفت وگوها آغاز می شود، فصل 
شده  آغاز  افغانستان  شمال  در  جاری  سال  جنگ 
امنیتی  ملی  نیروهای  میان  شدید  جنگ  و  است  
دارد  جریان  قندوز  در والیت  طالبان  و  افغانستان 
و دالیل کافی برای بدبینی وجود دارند؛ به شمول 
صلح  توافق  طالبان  گروه های  تمام  آیا  که  این 
مستقیم  نشست  اما  خیر.  یا  پذیرفت  خواهند  را 
در  مهمی  گام  طالبان  و  افغانستان  حکومت 
راستای یافتن راه حل سیاسی نهایی است. هرچند 
از  باید  ما  اما  نیست؛  درگیر  مستقیما  استرالیا 
و  کنیم  استفاده  کابل  و  اسالم آباد  با  روابط مان 
آن ها را تشویق کنیم تا برای جنگ در افغانستان 

بیابند. راه حل سیاسی 

آیا گفت وگوهای صلح 
؟در افغانستان آغاز می شود

به دست  پاداش  تالش های  بدل  در  و  است  کرده  کار  اسالم آباد  و  کابل  میان  روابط  بهبود  برای  غنی  اما 
آورده است. غنی با برداشتن گام های مستحکم و رسیدگی به نگرانی های پاکستان، از قبیل هدف قراردادن 
پناه گاه های امن شورشیان پاکستان در شرق افغانستان، نشان داده است که او یک شریک قابل اعتماد است. 
هم چنان او با جنرال راحیل شریف، رییس قدرت مند ستاد ارتش پاکستان، از طریق دیدارهای پیاپی ارتباط 
مهمی برقرار کرده است. این تحوالت احتماال محاسبات در ر اولپندی را تغییر داده است. اسالم آباد که مطمئین 
شده است پاکستان در گفت وگوهای صلح شامل خواهد بود و معتقد است که اکنون به احتمال زیاد روند 

صلح موفق خواهد بود، متعقد است که از خطر اعمال فشار بر طالبان کاسته شده است.



کرده  منترش  را  گزارشی  عامه  وزارت صحت 

است که تعداد استفاده کنندگان مواد مخدر 

در افغانستان به 3 ملیون نفر رسیده است. 

مخدر  مواد  به  نفر  ملیون   1.4 رقم،  این  از 

معتاد هستند و 1.6 ملیون نفر به طور شوقی 

نگران  بخش  می کنند.  استفاده  مخدر  مواد 

به  اعتیاد  باالیی  میزان  گزارش،  این  کننده 

این  در  که  می باشد  درکودکان  مخدر  مواد 

گزارش گفته است 30 درصد از معتادان مواد 

مخدر را کودکان و 7 درصد را زنان تشکیل 

می دهند. یافته های مهم دیگر این گزارش 

روستاها  در  معتادان  شامر  که  است  این 

بیشرت از شهرهاست.

در این گزارش آمده است که میزان معتادان 

مواد مخدر در سال ۲005 ، ۹۲0 هزار نفر بوده 

اند. این رقم تا سال ۲01۲ به 1.6 ملیون نفر 

وزیر  که  درحالی است  این  است.  رفته  باال 

افغانستان  رستارس  در  است  گفته  صحت 

و  دارد  وجود  معتادان  تداوی  مرکز   ۲5000

افغانستان  معتادان  تداوی  برای  مراکز  این 

کفایت منی کند.

مرض  و  خطرناک  پدیده  یک  مخدر  مواد 

انسان  زندگی  و  صحت  برای  و  می باشد 

ریشه  بیرش  مواد مخدر  به  اعتباد  دارد.  رضر 

دارد.  روانی  و  اجتامعی  و رشایط  عوامل  در 

مواد  به  اعتیاد  اجتامعی  عوامل  و  زمینه ها 

مخدر در جامعه افغانستان که بیش از سی 

و  بحران ها  و  مهاجرت  جنگ،  سال  پنج  و 

است  تجربه کرده  را  اجتامعی  نابسانی های 

میزان  خاطر  همین  به  می باشد.  بیشرت 

در  مخدر  مواد  معتادان  و  کنندگان  استفاده 

این جامعه، با گذشت هر سال باال می رود.

به  اعتیاد  در  که  روانی  و  اجتامعی  عوامل   

مواد مخدر نقش قرار دارند این ها اند.

مخدر  مواد  از  استفاده  در  مندی  عالقه   .1

به دوگونه است. یک گرایش برای استفاده 

انسان  جویی  لذت  حس  مخدر،  مواد  از 

پذیری،  تنوع  به  گرایش  طبعا  انسان  است، 

رو هرچیزی  این  از  دارد.  و مستی  شادمانی 

به  کند  ایجاد  آرامش  و  برایش شادمانی  که 

از کسانی  بسیاری  پیدا می کند.  آن گرایش 

ا به این  که مواد مخدر استفاده می کنند و ب

گرایش  براثر  ابتدا  در  اند؛  شده  معتاد  مواد 

اند  کرده  استفاده  مخدر  مواد  جویانه،  لذت 

و با استفاده مداوم آن، معتاد شده اند. این 

آگاه  اعتیاد  رضرهای  از  که  باوجودی  دسته 

جویانه  لذت  احساس  اند.  نبوده  یا  و  بوده 

استفاده  را  مخدر  مواد  که  شده  باعث  شان 

کنند و در نتیجه معتاد شده اند.

است،  تسکین  و  رنج  از  فرار  دیگر،  گرایش 

و  فهم  قدرت  که  است  موجودی  انسان 

این  زندگی  ناراسایی های  دارد،  تشخیص 

و  رنج  با  که  کسانی  می دهد.  آزار  را  موجود 

دشواری در زندگی شان مواجه بوده اند برای 

فرار و تسکین دهی رنج شان به استفاده از 

مواد مخدر پرداخته اند و در نتیجه معتاد به 

مواد مخدر شده اند.

عوامل  از  زندگی  دشواری های  و  فقر    .۲

مواد  به  آوردن  و روی  اعتیاد  اجتامعی  مهم 

مخدر می باشد. بی کاری  و عدم دست رسی 

این  و  دارد  فقر  در  ریشه  زندگی  نیازهای  به 

بخصوص  و  افراد  که  می شود  باعث  عامل 

چون؛  زندگی  نیازهای  به  نتوانند  جوانان 

یابند،  دست  اشتغال  و  تحصیل  ازدواج، 

نیازها و مزایای زندگی  این  از  محروم شدن 

و  شوند  رسخورده  جوانان  که  می شود  باعث 

به مواد مخدر رو آورند.  مهاجرت و خشونت 

در جامعه افغانستان بی داد می کند. بسیاری 

به  مهاجرت  در  اند  معتاد  که  جوانانی  از 

ناشی  فشارهای  براثر  همسایه   کشورهای 

در  که  تحقیرهای  و   خانواده  دوری  از  

شده  متقبل  کارشان  محیط  و  زندگی  محل 

مواد  به  شان  درد  و  رنج  تسکین  برای  اند، 

شده  معتاد  گونه  آن  به  اند  برده  مخدرپناه 

اند.

ناسامل  محیط  اعتیاد  دیگر  عامل   .3

انحرافات  زمینه  جامعه  در  هرگاه  می باشد. 

روی  کج  و  انحراف  طبعا  باشد،  بیشرت 

می یابد.  افزایش  جامعه  در  اجتامعی  های 

اعتیاد  افزایش  خصوص  در  مشکل  این 

کشت  که  آنجایی  از  کند.  می  صدق  هم 

انجام  بی رویه  طور  به  کشور  در  مخدر  مواد 

جهان  سطح  در  افغانستان  و  می شود 

و  می کند  تولید  را  مخدر  مواد  بیشرتین 

محل های  در  آن  استفاده  و  تریاک  فروش 

می گیرد  صورت  آزادانه  گونه ای  به  عمومی 

استفاده  و  فروش  از  جانبه  همه  کنرتول  و 

رو،  این  از  منی شود  انجام  مخدر  مواد  از 

زمینه برای استفاده از مواد مخدر در جامعه 

می گردد  این مشکل سبب  می باشد  مساعد 

افراد به سادگی بتوانند به مواد مخدر دست 

از آن معتاد  با استفاده  رسی داشته باشند و 

 شوند.

ناآگاهی  اعتیاد  دیگر  عامل  و  زمنیه   .4

جمله  از  مخدر  مواد  رضرهای  و  ماهیت  از 

معتاد  که  زنانی  و  کودکان  می باشد.  تریاک 

با  تریاک  از  ناآگانه  استفاده  براثر  اند  شده 

این تلقی که تریاک تسکین دهنده درد می 

معتاد  مواد  این  به  است  آورد  خواب  و  باشد 

و  بدخشان  والیت  از  های  گزارش  اند.  شده 

در  که  است  آن  از  حاکمی  ها  والیت  سایر 

وقتی  زنان  دیگر  مناطقی  و  والیت ها  این 

روند  می  خانه  از  بیرون  به  کار  برای  که 

این  به  می دهند.  تریاک  شان  کودکان  به 

تولد شان  آوان  از  از کودکان  صورت بسیاری 

در این مناطق به تریاک معتاد می شوند. 

باتوجه به عوامل و زمینه های اعتیاد که در 

زمینه  افغانستان  جامعه  در  شد،  اشاره  باال 

برای  امکانات  نیز  و  می باشد  بیشرت  اعتیاد 

داخل  در  آنها  بازپروری  و  معتادان  تداوی 

کشور محدود است و برعالوه نگرش جامعه 

منی باشد.  انسانی  اعتیاد  بیامران  به  به 

است  این  اعتیاد،  با  مقابله  برای  راه  یگانه 

مبتال  مرض  این  به  افراد  شود  کوشش 

پیامدهای  و  از رضرها  آگاهی الزم  و  نشوند 

در  دولت  شود.  پخش  جامعه  در  آن  شوم 

زمینه ی تداوی معتادان برنامه دقیق را روی 

و  فروش  اعتیاد،  زمینه های  و  دست گیرد 

تولید مواد مخدر در جامعه گرفته شود. 

از  زندگی  دشواری های  و  فقر    .2
و  اعتیاد  اجتماعی  مهم  عوامل 
روی آوردن به مواد مخدر می باشد. 
به  رسی  دست  عدم  و  بی کاری  
نیازهای زندگی ریشه در فقر دارد و 
این عامل باعث می شود که افراد و 
بخصوص جوانان نتوانند به نیازهای 
و  تحصیل  ازدواج،  چون؛  زندگی 
شدن  محروم  یابند،  دست  اشتغال 
از این نیازها و مزایای زندگی باعث 
می شود که جوانان سرخورده شوند 
و به مواد مخدر رو آورند.  مهاجرت و 
خشونت در جامعه افغانستان بی داد 
که  جوانانی  از  بسیاری  می کند. 
معتاد اند در مهاجرت به کشورهای 
از   ناشی  فشارهای  براثر  همسایه  
که  تحقیرهای  و   خانواده  دوری 
کارشان  محیط  و  زندگی  محل  در 
متقبل شده اند، برای تسکین رنج و 
درد شان به مواد مخدرپناه برده اند 

به آن گونه معتاد شده اند.

6

بگو مگو از

در آستانه ی بازدید نواز شریف از کابل
بیست و دوم ماه فبروری سال 1993 وی را به مجلس 
فرامی خوانند. هر دو مجلس  پاکستان  پارلمان  عمومی 
استیضاح  را  نخست وزیر  ملی(  شورای  و  )سنا  پارلمان 
از اعضای کابینه اش در  با جمعی  کرده اند. نواز شریف 
رییس مجلس،  است.  گرفته  باال  مرده باد  و  زنده باد  نشسته اند. صدا های  صدر مجلس 
میرزا راشد خان، همه را به آرامش دعوت می کند. نماینده ی حزب مردم ثریاخان کمال 
پاکستان  ریشه ی  بر  محکمی  تیغ  کابینه  »این  می گیرد:  دست  در  را  سخن  رشته ی 
قرار  هندوستان  خود  دیرینه ی  دشمن  برابر  در  ضعیفی  موقعیت  در  ما  است.  کوبیده 
مسلم لیگ  ریفرم های  می گذراند.  را  خود  دوران  دشوارترین  از  یکی  ما  اقتصاد  داریم. 
زنده  باد  هستیم.  مسلم لیگ  حکومت  انحالل  خواهان  ما  انجامیده اند.  ناکامی  به  همه 
حزب مردم پاکستان!« صدای زنده باد و کوبیدن دست ها به روی میزها باال می گیرند. 
رییس مجلس دوباره همه را به آرامش فرامی خواند. نمایند گان حزب عوامی ملی و گروه  
حامیان پشتون خوا نیز خواهان کناره گیری حکومت هستند. وضعیت طوری ست که تنها 
را در  نواز شریف رشته ی سخن  مانده است.  باقی  شاخه ی مسلم لیگ حامی حکومت 
دست می گیرد: »بلی، من باید بروم ]استعفا دهم[ چون مهم ترین و مجهزترین ارتش 
]منظور ارتش افغانستان است[ را در منطقه که خطر کالنی به امنیت ملی ما به  حساب 
می رفت، از هم پاشیدیم!« سکوت، مجلس را فراگرفته است. »تصور کنید که ادامه ی 
همکاری های استراتژیک افغانستان با هندوستان چه بالیی را سر ما می آورد؟« دوباره 
سکوت مرموزی فضای پارلمان را فرامی گیرد. » تصور کنید که اگر حمایت ارتش سرخ 
از مثلث شوروی- هند-افغانستان در همسایگی ما استحکام می یافت، چه بالیی را بر سر 
ما می آورد؟ این  من بودم که این مثلث را در هم کوبیدم، مگر چنین نیست؟« صدای اهلل 
اکبر باال می شود و زنده باد، زنده باد دوباره باالتر می گیرند. تنش در میان اعضای مجلس 
ساعت  یک   از  پس  می دارد.  اعالم  تفریح  ساعت  یک   برای  رییس  می شود.  گسترده 
مجلس کارش را با رای گیری از سر می گیرد. شریف و کابینه اش در صدر مجلس قرار 
می گیرند. رای دهی آغاز می گردد. هفتاد و شش درصِد هردو مجلس به کابینه ی شریف 
رای ابقا می دهند. روزی  که پاکستان فاجعه ی افغانستان را  جشن می گرفت. روزی  که 
نواز شریف برای درهم کوبیدن ارتش افغانستان به حمایت گروه های سیاسی اسالم گرای 
افغانستان، قهرمان می شد. و حاال این قهرمان در حال بازگشت است و در ارگ ریاست 

 جمهوری افغانستان از دوستی دو دولت و دو ملت صحبت می کند!!!

افتخار  کسب  برای  طالبان  و  غنی  رقابت 

مهامن نوازی

ارشف غنی گفت که دولت بر اساس اصول اسالمی 

به بازماندگان تروریستان کمک می کرد  و آن ها زندانی 

ملکی  ربوده شدگان  بدل  در  که  هامن هایی  نبودند. 

بی گناه به طالبان تحویل داده شدند. داستان این زن 

و فرزندان تروریستان  و سخنان غنی در مورد شان، بسیار جالب و گیج کننده است. 

سخنان ارشف غنی، سوال های بسیاری را خلق می کند. مثال:

- اگر آن زنان و فرزندان تروریستان بی گناه بودند، چرا دولت آن ها را زندانی کرده بود؟

- اگر بی گناه نبودند  و در کنار گروه های تروریستی، کار و جنایت کرده بودند، چرا این 

اتباع تروریست خارجی را که برای مردم افغانستان و کشور خطرناک هستند، به جای 

محاکمه، مجازات و در نهایت تحویل دادن به کشور اصلی شان، در کشور نگه داشته 

بودند  و برای شان رفاه و آسایش فراهم می کردند؟

- اگر آن ها هم گناه کار نبودند و هم زندانی، مهامن بودند و دولت بر اساس وظیفه ی 

اسالمی-انسانی اش در پی آسایش و رفاه شان بود، چرا طالبان برای »آزادی« آن ها 

این همه جدی بودند/هستند  و زمینه  ی بیچارگی و مصیبت را برای این همه آدم های 

بی گناه فراهم کردند/می کنند؟

- آیا متام این جنایت های سنگین بر رس به دست آوردن افتخار پذیرایی از این مهامنان 

حتا  و  می کنند   شکنجه ی شان  و  تحقیر  می ربایند،  را  بی گناه  مردم  طالبان  است؟ 

تعدادشان را به شهادت می رسانند، فقط برای این که امتیاز پذیرایی از این مهامنان 

را از دولت بگیرند؟

دیشب یک میزگرد طلوع را متاشا می کردم. رییس شورای والیتی زابل می گفت، سه 

ولسوالی در دست طالبان است، نیروهای مشهور به داعش به صورت علنی و آشکار 

حتا در حضور نیروهای امنیتی در این والیت فعالیت می کنند؛ اما کارمند وزارت داخله 

بادغیس می گفت، ولسوالی جوند  نیست. رییس شورای والیتی  نه چنین  می گفت، 

سقوط کرده است  و امکانات بسیاری به دست طالبان افتاده ، اما والی والیت می گفت، 

دروغ است.

رسدرگم کردن آگاهانه ی آدم ها، نقش ها را مغشوش کردن و ناممکن کردن به دست آوردن 

اطالعات قابل اعتبار و دقیق، مهم ترین کمکی است که می توان به طالبان کرد. این 

کمک سال هاست که از سوی کابل برای طالبان پیش کش می شود.

همه مو پگ براریم و خواریم )خواهریم(
افغانستان  ملت  تمام  گروگان،  سی ویک  برای 
تا  آمدند  کابل  به  زابل  از  پشتون  سران  بودند.  نگران 
مذاکره  پیشرفت  از  را  گروگان ها  معترض  خانواده های 
در جریان بگذارند. تاجیک ها شب و روز در کنار هزاره ها 
برای رهایی گروگان ها داد می زدند. در کمپاین فیس بوک هیچ قومی از قوم دیگر عقب 
نماند. عکس دختر گریان که منتظر پدرش بود، دل تمام مردم افغانستان را یک سان 
آب کرد. یک بار دیگر ثابت شد که اگر تعصبات قومی را کنار نهیم، به دست نیافتنی ها 

دست می یابیم.
آرزو می کنم روزی برسد که هیچ طفل پشتون توسط ماین کنار جاده تکه تکه نشود. 
ربوده  راه  از  هزاره ای  نباشد. هیچ  منطقه اش  به  ترورستان  یورش  نگران  تاجکی  هیچ 

نشود. هیچ ازبیکی طعم تلخ طعنه را نچشد.
سپاس فراوان از تو برادر و خواهر پشتون که در روزهای پردرد شانه ام دادی، سپاس  ای 
برادر و خواهر تاجیک که از بند رهایم ساختی، سپاس  ای خواهر و برادر ازبیک که مرا 

به خانواده ام رساندی. همه ی ما در کنار هم زیباییم.

Malek Sitez

Abdullah Watandar

Musa Zafar
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رونالدو و کاسیاس قطعا
 از ریال جدا می شوند

مدیر برنامه های زالتان:
 ایبرا به میالن نخواهد رفت

پیرلو: پوگبا
 به یونایتد بازنخواهد گشت

سوارز: رونالدو با تالش زیاد به 
این کیفیت رسیده

کرد  عنوان  مادرید  ریال  دروازه بان سابق  رودریگز،  آگوستین 

الدو، ریال مادرید را ترک خواهند کرد. که ایکر کاسیاس و رون

ریال، شایعه جدایی  ا قوت گرفنت احتامل حضور دخیا در  ب

پیشنهادات  از  و گزارش ها حاکی  نیز قوت گرفت  کاسیاس 

تیم هایی مثل آرسنال و چند تیم از لیگ آمریکا بود. هم چنین 

توسط  دشت  به  اخیر،  هفته ی  چند  طول  در  نیز  الدو  رون

مطبوعات مورد انتقاد قرار گرفته است.

اید منتظر جدایی  آگوستین عنوان کرد که هواداران ریال، ب

این دو باشند. او گفت: فکر می کنم کاسیاس قطعا از تیم 

الدو. در این مورد مطمئنم. روز  جدا خواهد شد و هم چنین رون

چهارشنبه ی پیش رو )امروز(، این ها را از اخبار خواهیم شنید.

ستاره  بازگشت  ابراهیموویچ،  زالتان  برنامه های  مدیر 

ا غیرممکن دانست. سوئدی به میالن را تقریب

حضور  احتامل  بر  مبنی  صحبت هایی  اخیر  روزهای  در 

برای  روسونری  و  می رسید  گوش  به  میالن  در  زالتان 

ا این حال، مینو رایوال،  جذب او، وارد مذاکره شده بود. ب

مدیربرنامه های زالتان، حضور او در میالن را به کل رد 

کرد.

شایعه  انقدر  اخیر،  روز  چند  در  چرا  منی دانم  گفت:  او 

پیوسنت زالتان به میالن قوت گرفته است. منی دانم به 

به میالن  تکرار کنم. زالتان  را  باید یک چیز  زبانی  چه 

ا غیرممکن است. نخواهد رفت. این انتقال تقریب

ا،  پوگب پل  که  کرد  عنوان  یوونتوس  هافبک  پیرلو،  آ  آندره 

ایتد را ندارد زیرا رفتار خوبی در  قصد بازگشت به منچسرتیون

ا او نشد. این تیم ب

استعدادهای  برترین  از  یکی  عنوان  به  فرانسوی  هافبک 

حال حارض جهان شناخته می شود. پاری سن ژرمن ، ریال 

ایتد  منچسرتیون و  هستند  او  مشرتیان  از  چلسی،  و  مادرید 

ار دیگر به دنبال جذب  که پیش تر ، او را از دست داده بود، ب

ا این حال، پیرلو احتامل این انتقال را بسیار پایین  اوست. ب

دانست.

هستند  پوگبا  خواهان  زیادی  تیم های  که  این  گفت:  او 

به  خود  از  خوبی  خیلی  منایش  شام  وقتی  نیست.  عجیب 

شام  به  توجه شان  اروپایی  بزرگ  تیم های  می گذراید،  اجرا 

ا  جلب می شود. همیشه همین طور بوده است. به نظر پوگب

در یووه خوشحال است. می دانم که متمرکز است تا فصل 

می خورد.  رقم  کجا  در  اش  آینده  اینکه  به  توجه  بدون  را 

در  می کنم  فکر  برساند.  پایان  به  چه متام تر  هر  خوبی  به 

هدایت  تحت  که  می دانم  نشد.  او  ا  ب خوبی  رفتار  منچسرت 

فرگوسن بازی می کرده ولی فکر منی کنم دیگر به منچسرت 

بازگردد.

الدو دانست  لوئیس سوارز در مصاحبه ای، مسی را برتر از رون

ولی به متجید از فوق ستاره پرتگالی نیز پرداخت.

لوئیس سوارز، مهاجم اروگوئه ای جنجالی،تابستان گذشته 

ا وجود رشوعی ناموفق،  ا پیوست. او ب از لیورپول به بارسلون

در دو سه ماه اخیر به تدریج به فرم ایده آل خود دست یافته 

و این روزها برای تیم جدیدش خوش می درخشد. 

و  مسی  مقایسه  به  موندودپورتیوو،  ا  ب مصاحبه  در  سوارز 

الدو پرداخت و گفت: مسی با همین کیفیت متولد شده  رون

تولد در وجودش  ابتدای  از  را  توانایی ها  این  او متام  است. 

ذاتی  برنده  یک  مسی  نبود.  این گونه  الدو  رون ولی  داشت 

حتی  فوتبالش  ابتدای  در  الدو  رون الدو.  رون از  برتر  و  است 

نزدیک به کیفیت کنونی اش نبود. او با تالش و مامرست 

یک  حارض  حال  در  و  رسیده  خودش  فعلی  فرم  به  فراوان 

مهاجم فوق العاده سطح باالست. 

الوتلی  سوارز در بخشی دیگر از این گفتگو، در مورد ماریو ب

تیم های  در  ماریو  گفت:  شده  لیورپول  در  او  جانشین  که 

در  او  است.  انکار  قابل  غیر  کیفیتش  و  کرده  بازی  بزرگی 

منچسرتسیتی یک بازی کن ثابت بود که هرگز کار ساده ای 

ا  ب نبود.  ساده  او  برای  انگلیس  به  اره  دوب بازگشت  نیست. 

وجود اینکه فصل خوبی را پشت رس نگذاشت اما به اعتقاد 

من او هنوز هم یک مهاجم ارزش مند و موثر است. 

مهاجم بارسا از آمریکا، قطر، ژاپن یا چین، به عنوان مقاصد 

احتاملی در پایان دوران فوتبالش نام برد.

جیمز رودریگز: 
یووه منتظر کوچکترین اشتباه خواهد بود

حمایت فابرگاس از ایکر کاسیاس

هازارد بهترین بازی کن 
فصل جاری لیگ برتر انگلیس شد

تالش ریال مادرید 
برای شکستن طلسم 28 ساله

موراتا: 
از هیچ کس در ریال کینه ندارم

بیلد: مالقات گواردیوال 
با مدیر ورزشی منچسترسیتی

خبر خوب برای ریال:
 کروس و بنزما آماده بازی

آگوئرو: 
رژیم غذایی، کلید موفقیتم بوده است

به عنوان مناینده  جیمز رودریگز که دیروز 

خربی  نشست  در  مادرید  ریال  بازی کنان 

برابر یوونتوس که امشب در  بازی برگشت 

بود،  ابئو برگزار خواهد شد رشکت کرده  برن

به خربنگاران گفت:

بازی حساس فردا

باشیم.  مراقب  و  باهوش  اید  ب همه  فردا 

برد  از  تا  نشیند  می  عقب  یوونتوس 

منتظر  آن ها  کند.  دفاع  خود  رفت  بازی 

اید  ب هستند.  ما  اه  اشتب کوچک ترین 

از  و  کرده  بازی  باال  مترکز  و  دقت  ا  ب

یاز داریم  موقعیت های مان استفاده کنیم. ن

تا خیلی زود به گول برسیم تا یووه به الک 

خوبی  وضعیت  شخصه  به  نرود.  دفاعی 

موفقیت  به  کمک  هدفم  همیشه  و  دارم 

تیم است.

طبق ادعای مدیر برنامه های بیل، به گرت 

بیل کمرت پاس می دهید؟

اولین  و  ام  ندیده  هرگز  را  چیزی  چنین 

دوست  شنوم. همه  می  را  آن  که  است  ار  ب

الدو، چیچاریتو  داریم باهم برنده شویم. رون

برای  باشد،  حمله  خط  در  بازی کنی  هر  و 

متحد  تیمی  که  چرا  منی کند؛  فرقی  ما 

اید در مورد موضوعی  ب ن هستیم. هیچ کس 

که از آن اطالع ندارد اظهار نظر کند. فردا 

بازی حساس و بزرگی در پیش داریم و روی 

همین مساله متمرکز شده ایم.

برنابئو

حتی  باشیم  مراقب  اید  ب همه  که  معتقدم 

حامیت  ما  از  بازی  هر  در  آن ها  هواداران. 

می کنند. انتظار دارم مثل همیشه در بازی 

فردا نیز یار دوازدهم ما باشند.

سوت های علیه کاسیاس

ا  ب زیادی  افتخارات  و  ماست  کاپیتان  ایکر 

ریال کسب کرده است. انتظار دارم احرتام 

می  زمین  وارد  وقتی  من  شود.  حفط  او 

می  بازی  به  معطوف  حواسم  همه  شوم، 

منی شنوم.  زمین  از  خارج  از  چیزی  و  شود 

وقتی بر علیه کاسیاس سوت می زنند و او 

و سایر  علیه من  بر  انگار  کنند،  را هو می 

اید  بازی کنان سوت زده اند. ما و هواداران ب

باشیم. متحد 

ویدال و ته وز

ارزش مند  و  بسیار مهم  بازی کنانی  دو،  هر 

دو  این  فقط  بته  ال یوونتوس  هستند. 

ا کیفیت  بازی کن نیست. آن ها بازی کنان ب

زیادی دارند.

فینال لیگ قهرمانان

این  به  رویای من و همه هواداران رسیدن 

فینال است.

سسک فابرگاس سعی کرده از ایکر کاسیاس، 
فشار  زیر  اخیرا  که  مادرید  ریال  دروازه بان 
انتقادات است حمایت کند. او که در تیم ملی 
اسپانیا با کاسیاس هم بازی است در مصاحبه 
با کادنه کوپه گفته: من بارها از ایکر حمایت 
کرده ام. مستحقش هم بوده است. واقعا درباره 

اتفاقاتی که افتاده متاسفم.
حمایت  ایکر  از  هم  باز  باشد  باید  الزم  اگر 
کاپیتانی  او  ندارم.  مشکلی  هیچ  و  می کنم 
و  است  بی نظیر  انسانی  است،  فوق العاده 

دوستی فوق العاده است.الزم نیست که بیشتر 
توضیح دهم چون به راحتی می توان دید که 
او برای ریال مادرید و تیم ملی چه کرده است.
انتقادات  با  بارسلونا  در  هم  خودش  فابرگاس 
را  اش  تجربه  دارد  سعی  و  بود  شده  رو به رو 
و  باید سعی کنی  بگذارد:  اختیار کاسیاس  در 
قوی باشی. تمرکز باید روی  فوتبال باشد و به 
بهترین شکل که می توانی فوتبال بازی کنی. 
باید خطاها را تحلیل کرد و دیگر آن ها را تکرار 

نکرد.

بیش  آرای  از  درصد   53 با کسب  هازارد  ادن 
برترین  عنوان  به  ورزشی  روزنامه نگار   300 از 
برتر  لیگ   2014-15 فصل  فوتبالیست 
هافبک  این  از  پس  شد.  انتخاب  انگیس 
از  تاتنهام و جان تری  از  بلژیکی، هری کین 
سوم  و  دوم  عنوآن های  به  ترتیب  به  چلسی 

رسیدند.
مختلف  رقابت های  در  بازیساز  هافبک  این 
لندنی  آبی پوشان  برای  گول   20 جاری  فصل 
قهرمانی  در  بسزایی  سهم  و  رساند  ثمر  به 
برتر  لیگ  فصل  این  در  تیم  این  زودهنگام 

داشت.

قرار است ازار 24 ساله در تاریخ 21 می 2015 
)31 ثور 94( در مراسمی خاص در لندن جایزه 
خود را دریافت کند. به این ترتیب ازار اولین 
فرانک  از  پس  که  است  چلسی  بازی کن 
عنوان  این  به   2004  -05 فصل  در  لمپارد 

می رسد.
به  او  از  که  لیل  فوتبال  تیم  پیشین  ستاره 
عنوان مسی کوچک یاد می شود در ماه جون 
چلسی  به  پوند  میلیون   32 ازای  در   2012
ملحق شد. او هفته گذشته بود که با انتخاب 
عنوان  به  حرفه ای  فوتبالیست های  اتحادیه 

بهترین بازی کن سال انگلیس انتخاب شد.

ریال مادرید در شرایطی امشب در دیدار برگشت 
میزبان  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  مرحله 
با  تورین  در  رفت  بازی  در  که  است  یوونتوس 
نتیجه 2-1 مغلوب قهرمان این فصل ایتالیا شد. 
جالب اینکه آخرین باری که ریالی ها توانستند در 
بگذرند  ایتالیایی  تیم  یک  سد  از  حذفی  مرحله 
فصل1987- در  ناپولی  مقابل  آن ها  پیروزی  به 

1988 در کاپ اروپا بازمی گردد. لوس بالنکوس 
تماشاگر  از  خالی  ورزشگاه  در  توانست  زمان  آن 
نتیجه  با  بسته  درهای  و پشت  برنابئو  سانتیاگو 
2-0  در بازی رفت ناپولی را شکست دهد و در 
بازی برگشت هم بازی در ورزشگاه سن پائولو با 
راهی  ریالی ها  تا  شد  تمام  مساوی   1-1 نتیجه 

دور بعد شوند.
مقابل  ریالی ها  تاکنون  موقع  آن  از  این حال،  با 
اند.  نداشته  خوبی  سرنوشت  ایتالیایی  تیم های 
دو   1990-1989 و   1989-1988 فصل های  در 

گردونه  از  و  میالن  آ.ث  مغلوب  ریال  پیاپی  بار 
رقابت ها حذف شد. در فصل 1991-1992 تورینو 
توانست در جام یوفا ریال مادرید را حذف کند و 
لیگ قهرمانان  در فصل 2007-2008 هم رم در 

همین بال را سر سفیدپوشان مادریدی آورد.
لیگ  فینال  در  و   1998-1997 فصل  در  البته 
قهرمانان در آمستردام، ریال مادرید به لطف تک 
گول میهاتوویچ توانست از سد یوونتوس بگذرد 

و قهرمان اروپا شود.
دوباره  بتوانند  که  امیدوارند  ریالی ها  اکنون 
هفت  در  یوونتوس  بگذارند.  ناکام  را  یوونتوس 
پیروزی  دو  سانتیاگوبرنابئو  در  اش  گذشته  بازی 
سال  در   0-1 پیروزی  است؛  آورده  دست  به 
1962 و پیروزی 2-0 در سال 2008. فصل قبل 
به  یوونتوسی ها سفری  و در مرحله گروهی هم 
با  برنابئو  توانستند در  اسپانیا داشتند و  پایتخت 

نتیجه 2-2 ریال را متوقف کنند.

آلوارو موراتا، امشب برای اولین بار کمرت 

ریال  از  جدایی اش  از  پس  سال  یک  از 

یوونتوس  بازی کن  عنوان  به  مادرید، 

خواهد  باز  ابئو  برن سانتیاگو  ورزشگاه  به 

گشت.

ریال  فوتبال  آکادمی  محصول  که  موراتا 

رقم ۲۲  ا  ب تابستان گذشته  مادرید است، 

میلیون یورو به یوونتوس پیوست؛ چرا که 

معتقد بود در ریال مادرید کسی قدر او را 

منی داند. او حتی در بازی رفت یوونتوس 

و ریال در نیمه نهایی لیگ قهرمانان که 

گول  شد،  برگزار  تورین  در  گذشته  هفته 

اول یووه را به مثر رساند و البته ترجیح داد 

که خوش حالی نکند.

ار در  موراتا که امشب یک بار دیگر و این ب

ابئو مقابل ریال قرار خواهد گرفت، به  برن

ابئو  اسکای اسپورت گفت: بازگشت به برن

 3000 از  بیش  است.  فوق العاده  همیشه 

دریافت  بازی  این  بلیط  برای  درخواست 

کرده ام و همه اطرافیانم از این مساله به 

وجد آمده اند.

ندارم.  کینه ای  هیچ کس  از  ریال  در 

برعکس، از آنچلوتی متشکرم که بارها از 

من در ترکیب ریال اسفاده کرد و حتی در 

برای  اتلتیکو،  فینال سال گذشته مقابل 

ا این حال من  دقایقی به من میدان داد. ب

برای  و  هستم  یوونتوس  بازی کن  اکنون 

موفقیت این تیم تالش خواهم کرد.

به  به شایعات رفتنش  پپ گواردیوال در واکنش 
خبری  نشست  در  دوشنبه  روز  منچسترسیتی، 
خود گفت که چند بار باید این اخبار را تکذیب 

کنم؟
در انگلیس، همه از جدایی پیگرینی از سیتی در 
انتهای فصل و آمدن پپ گواردیوال به جای او در 
این تیم صحبت می کنند. در طی هفته گذشته، 
منتشر  رسانه ها  در  مورد  همین  در  زیادی  اخبار 
را  آن ها  همه  دوشنبه  روز  گواردیوال  ولی  شده 

کذب محض خواند.
شد  مدعی  گزارشی  در  بیلد،  نشریه  اما  دیروز 
تیکی  و  گواردیوال  بین  پیش،  هفته  دو  که 

بگریستین، مدیر ورزشی باشگاه منچسترسیتی، 
مالقاتی صورت گرفته و دو طرف در مورد هدایت 
آبی های شهر منچستر به صحبت پرداخته اند. 
یک دیگر  با  بارسلونا  در  گواردیوال،  و  بگریستین 
صمیمانه ای  بسیار  روابط  و  بوده  بازی  هم 
ستاره  هامان  دتمار  حتی  دارند.  یک دیگر  با 
رفتن  از  اطمینان  با  نیز  لیورپول  و  بایرن  سابق 
گواردیوال به سیتی صحبت کرده بود. گواردیوال 
روز دوشنبه گفت که یک سال دیگر از قراردادش 
خواهد  بایرن  در  هم  بعد  سال  او  و  باقی مانده 
ماند. هفته های آتی نشان خواهند داد که چنین 

خواهد شد یا خیر.

دیروز ظهر، بهترین خبر برای کارلو آنچلوتی و 
بنزما و  هواداران ریال مادرید، آماده شدن کریم 
مقابل  امشب  حساس  بازی  برای  کروس  تونی 

یوونتوس بود.
چهارم  یک  مرحله  رفت  بازی  از  بنزما  کریم 
نهایی لیگ قهرمانان مقابل اتلتیکو که مصدوم 
شد، دیگر فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد 
و با وجود اضافه شدن به تمرینات ریال در هفته 
گذشته، هر دو بازی این تیم مقابل یوونتوس و 

والنسیا را از دست داد.
مقابل  روز شنبه  بازی  در  تونی کروس هم که 

بود،  شده  خارج  زمین  از  و  مصدوم  والنسیا 
بدون مشکل همراه سایر  بنزما،  دیروز هم چون 
در  امشب  بازی  برای  و  کرد  تمرین  بازی کنان 
گرفت.  خواهد  قرار  مادرید  ریال  اصلی  ترکیب 
تمرین  اول  بخش  در  فقط  دوشنبه  روز  کروس 
توپ  با  کار  به  تا  داد  ترجیح  و  داشت  حضور 

نپردازد.
ریال مادرید که در بازی رفت مرحله نیمه نهایی 
شکست   1-2 یوونتوس  مقابل  قهرمانان  لیگ 
به  رفتن  برای  برنابئو  در  امشب  است،  خورده 

فینال، به یک پیروزی 1-0 نیاز دارد.

سرخیو آگوئرو، مهاجم منچسترسیتی عنوان کرد 
که تغییراتی که در رژیم غذایی اش ایجاد کرده 

کلید موفقیت او در این فصل بوده است.
آگوئرو موفق شد مقابل کوئین پارک رنجرز هت 
تریک کند و با 5 گول اختالف نسبت به هری 

کین، در صدر جدول گول زنان باقی بماند.
او در جمع خبرنگاران گفت: در ایتالیا پیش یک 
دکتر رفتم و تمام کارهایی که باید انجام می دادم 

را چک کرد و من هم تغییراتی ایجاد کردم. دیگر 
عادت  قبال   . نمی خورم  گوشت  و  شکر  پاستا، 
گوشت  عاشق  زیرا  داشتم  گوشت  خوردن  به 
رژیم  فصل،  این  خوش بختانه  هستم.  آرژانتینی 
غذایی خودش را نشان داد و می توانم بگویم که 
کرد.  خواهم  حفظ  را  روند  این  فوتبالم  پایان  تا 
تنها  و  نداشتم  عضالنی  مصدومیت  هم چنین 

زانویم دچار مشکل شده بود.
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با  امنیتی  نیروهای  روز:  اطالعات 
گذشته  روز  مشترک،  عملیاتی  راه اندازی 
ولسوالی جوند والیت بادغیس را از تصرف 
شورشیان طالب خارج کرده و کنترول آن را 

به دست گرفتند.
با  شورشیان طالب روز شنبه هفته ی جاری 
راه اندازی حمله ا ی مسلحانه، ولسوالی جوند 
والیت بادغیس را به تصرف شان درآوردند. 
غرب  در  امنیتی  مقام های  گذشته  روز  اما 
امنیتی  نیروهای  که  کردند  اعالم  کشور 
شورشیان طالب را به عقب رانده و کنترول 

کامل این ولسوالی در دست گرفته اند.
اردوی  قول  سخنگوی  نجیبی،  نجیب اهلل 
»پس  می گوید:  کشور  غرب  در  ظفر   207
طالبان،  دست  به  جوند  ولسوالی  سقوط  از 
را  مشترک  عملیات های  امنیتی  نیروهای 

اجرا  به  و  کرده  طراحی  نقطه  چندین  از 
»حوالی  افزود:  نجیبی  آقای  درآوردند«. 
این  مرکز  )سه شنبه(  دیروز   12:30 ساعت 
دولتی  نیروهای  تصرف  به  کاماًل  ولسوالی 
در  هم چنان  پاک سازی  عملیات  و  درآمده 

مربوطات این ولسوالی جریان دارد«.
تلفات  عملیات  این  در  نجیبی،  گفته ی  به 
سنگینی بر شورشیان طالب وارد شده است. 
می گوید  ظفر   207 اردوی  قول  سخنگوی 
ارتش،  نیروهای  مشترک  عملیات  این  که 
بازپس گیری  برای  ملی  امنیت  و  پولیس 
انجام  مردمی  خیزش های  کمک  با  جوند 
شده است. گفته  می شود که در این عملیات 
به نیروهای امنیتی و مردمان ملکی آسیبی 
در  کنون  تا  طالبان  گروه  اما  است.  نرسیده 

این باره چیزی نگفته اند.

با  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
کشته شدن  از  خبرنامه  ای،  نشر 
در  طالب  شورشی   80 از  بیش 
عملیات های پاک سازی در دو روز 
گذشته در والیت های مختلف خبر 
داده است. هم چنان مقام های این 
وزارت گفته که در این عملیات ها 
9 تن از نیروهای ارتش نیز کشته 

شده اند.
این  که  می گوید  دفاع  وزارت 
در  گذشته  روز  دو  در  عملیات ها 
نُه والیت کشور راه اندازی شده اند.

 13 است،  آمده  خبرنامه   در 
جوند  ولسوالی  در  طالب  شورشی 
والیت بادغیس، 3 تن در ولسوالی 
تن   14 ننگرهار،  والیت  خوگیانی 
پشت  گلستان،  ولسوالی های  در 
و  فراه  والیت  باالبلوک  و  رود 
صاحب  امام  ولسوالی  در  تن   16
و منطقه ی گورتپه ی والیت قندوز 

کشته شده اند.
این در حالی ست که چهار روز پیش 
به  بادغیس  والیت  جوند  ولسوالی 
دست شورشیان طالب سقوط کرد 
کردند   اعالم  امنیتی  مسئوالن  و 

پس  به زودی  را  ولسوالی  این  که 
خواهند گرفت. هم چنان مقام های 
در  که  می گویند  دفاع  وزارت 
نیروهای  عملیات های  نتیجه ی 
در  طالب  شورشی   15 امنیتی، 
هلمند،  والیت  سنگین  ولسوالی 
 10 و  سرپل  والیت  در  تن   12
و  غزنی  پکتیا،  والیت های  در  تن 

جوزجان کشته شده اند.
به گفته ی مقام های این وزارت ، در 
این عملیات ها بیش از 80 شورشی 
زخمی و مقداری سالح و مهمات 
امنیتی  نیروهای  دست  به  نیز 
در  آن ها،  گفته ی  به  است.  افتاده 
این عملیات ها 400 کیلوگرام مواد 
انفجاری نیز کشف و خنثا شده اند.
با آغاز سال جدید و گرم شدن هوا، 
را  حمالت شان  طالب  شورشیان 
افزایش  مختلف  والیت های  در 
نیروهای  مقابل  در  و  دادند 
در  را  پاک سازی  عملیات  امنیتی 
والیت های مختلف به راه انداختند 
و اکنون نیروهای امنیتی و طالبان 

در چندین والیت با هم درگیرند.

امنیتی  مقام های  روز:  اطالعات 
از حمله ی  والیت هرات روز گذشته 
مرکز  بر  طالبان  گروه  مسلحانه ی 
به  دادند.  خبر  شیندند  والسوالی 
که  درگیری ای  در  آن ها،  گفته ی 
پس از این رخ داد، 4 تن از نیروهای 

امنیتی زخمی شد ند.
سخنگوی  احمدی،  عبدالرووف 
فرماندهی پولیس والیت هرات ضمن 
تأیید این رویداد می گوید: »گروهی از 
بر  امروز،  طالبان مسلح حوالی صبح 
سه پاسگاه پولیس در منقطه ی چوک 
ذغالی و جنوب ولسوالی شنیدند حمله 

کردند«.
یک مقام امنیتی که نخواست نامش 
در  »درگیری  گفت:  شود،  گرفته 
اطراف ساختمان ولسوالی، شهرداری 
و در هفت پاسگاه امنیتی ادامه دارد«. 

چوک  پاسگاه  در  فعاًل  که  افزود  او 
ذغالی، مالدار و زیارت که از جمله ی 
اند،  ولسوالی  این  مرکز  پاسگاه های 

درگیری جریان دارد.
این مقام امنیتی گفت، تا کنون در این 

درگیری چهار سرباز زخمی شده اند.
والیتی  شورای  پیشین  عضو  یک 
هرات گفته که در بازار شیندند حضور 
نیروهای  و  می شود  احساس  طالبان 
ولسوالی،  مرکز  در  نیز  امنیتی 
فرماندهی پولیس و شهرداری شیندند 

مستقر شده اند.
هرات  ولسوالی  بزرگ ترین  شیندند 
شهر  کیلومتری   120 در  و  است 
میدان  بزرگ ترین  دارد.  موقعیت 
هوایی  نیروهای  آموزشی  هوایی 
موقعیت  ولسوالی  این  در  افغانستان 

دارد.

کشته شدن 
بیش از 80 طالب در 9 والیت

حمله ی مسلحانه در شیندند، 
هرات چهار زخمی برجا گذاشت

Ehsani Brothers Marble Industriesصنایع سنگ مرمر برادران احسانی
تولید و عرضه کننده  انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی
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ولسوالی جوند دوباره 
به دست نیروهای امنیتی افتاد


