حزب وحدت اسالمی افغانستان
بیست سال بعد از مرگ نخستین رهبرش

در میان رهبران سیاسی افغانستان در چند دههی اخی ر افغانستان ،کمتر کسی مانند عبدالعلی مزاری ،رهبر سابق
حزب وحدت اسالمی افغانستان ،بر پیروانش تأثیر ماندگار گذاشته است .با گذشت  ۲۰سال از کشتهشدن او به
دست افراد گروه طالبان ،وفاداری و تأکید بر خط مشی و میراث سیاسی آقای مزاری همچنان محک اعتبار و مشروعیت
سیاسی بخشی از گروهها و نخبههای سیاسی در جامعهی افغانستان به شمار میرود.
اما اکنون سوال اساسی این است که سرنوشت حزبی را که عبدالعلی مزاری پایه گذاشته بود ،به کجا انجامیده است؟
چرا بعد از  ۱۴سال تجربهی انتخابات و پروسههای دموکراتیک ،رهبران دورهی جنگ در افغانستان همچنان منبع
ک اند؟
مشروعیت سیاسی بوده و دارای قدرت کاریزماتی 
برای پاسخ به این سوالها ،باید به میکانیزمهای تغییر و تداوم در مناسبات و ساختار قدرت در افغانستان توجه کرد
تا مشخص شود که چه چیزی تأثیرگذاری رهبران سیاسی را پس از مرگ آنها تداوم میبخشد...
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عبداهلل در بیستمین سالیاد شهید مزاری:

تا اصالح نظام انتخاباتی ،به هیچچیز دیگر قانع نمیشویم

عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز در مراسم بیستمین سالیاد شهادت عبدالعلی مزاری ،رهبر پیشین
حزب وحدت اسالمی افغانستان در کابل گفت ،او و مردم تا اصالح نظام انتخاباتی ،به هیچچیز دیگری قانع نمیشوند .او
افزود که اصالح نظام انتخاباتی از شرایط اساسی تشکیل حکومت وحدت ملی است.
او برگزاری انتخابات آزاد و شفاف را یکی از خواستهای اصلی مردم دانست .پس از تقلب گسترده در انتخابات ریاست
جمهوری و افزایش جنجالهای آن ،حکومت وحدت ملی تشکیل شد .سپس اشرف غنی و عبداهلل برای جلوگیری از چنین
مشکالت در آینده ،روی اصالح نظام انتخاباتی توافق کردند؛ اما با گذشت حدود پنجماه از عمر این حکومت ،هنوز این نظام
اصالح نشده است .این مسئله انتقادهایی را به دنبال داشته و در چند هفتهی اخیر شماری از...
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روابط افغانستان با پاکستان بهبود مییابد؛
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در میان رهبران سیاسی افغانستان ،عبدالعلی مزاری شاید
تنها رهبری باشد که بیست سال پس از درگذشتش ،هنوز
هم راه و نامش مالک مشروعیت سیاستها و صداقت
سیاستمداران در بخش عظیمی از جامعهی افغانستان است.
امروز در جامعهی هزاره و شیعه ،هرکسی که بخواهد در
صحنهی سیاست قامت افرازد ،ناگزیر باید نام و راه مزاری را
شعار دهد و از آن مشروعیت گیرد .حتا کسانی که بیست سال
پیش در مخالفت با وی قرار داشتند ،امروز به هر بهانهای و
با استفاده از هر فرصتی ،تالش میکند همنوایی و همسویی
خود را با نام و راه مزاری نشان دهد .در میان تودهها ،بخش
عظیمی از مردم افغانستان ،صداقت و تعهد سیاستمداران و
مقبولیت سیاستها همه با نام و راه مزاری سنجش میشود.
مزاری میراث بزرگی برای نسلهای پس از خود و
کشورش بهجا گذاشت تا تبدیل به منبع مشروعیتساز برای
سیاستمداران پس از خودش شد .او نخستین قامت رسا و
محکمی بود که در برابر جریان تاریخ قد برافراشت و به تعبیر
رییس جمهور غنی« ،مسیر تاریخ افغانستان را تغییر داد».
مسیری که در آن بخشی از مردم افغانستان محکوم به تبعیت
بیچونوچرا از محرومیت تاریخیای بود که بر آنها تحمیل
شده بود .مزاری در برههای از تاریخ که کشورش از سوی
قشون ارتش سرخ شوروی مورد تهاجم قرار گرفته بود ،قد
برافراشت و با ایجاد جریانی نظامی-سیاسی ،بخش بزرگی از
جهاد مردم افغانستان در دفاع از کشورشان را به دوش گرفت.
سپس وی در برابر جریان ظالمانهی تاریخیای ایستاد که
قرنها بخش بزرگی از مردم افغانستان را نادیده گرفته بود.
او با ایجاد قدرت نظامی-سیاسی و با مقاومت در برابر رویهی
ناعادالنهی سیاسی در افغانستان ،تثبیت کرد که بدون حضور
هزارهها و مشارکت تمام اقلیتهای قومی ساکن در این
جغرافیا ،هیچگونه تصمیم و سیاستی بقا نمییابد .سرانجام
اینکه نمیتوان هزارهها را به عنوان بخشی عظیم از مردم
افغانستان ،حذف یا نادیده گرفت .از اینرو ،مزاری به معنای
واقعی کلمه مسیر تاریخ افغانستان را تغییر داد.
مزاری چند خواست مشخص داشت :او میگفت که دیگر
هزارهبودن در این سرزمین جرم نباشد ،مذهبشان به
رسمیت شناخته شود ،در تصمیمگیریها شریک باشند ،نظام
ناعادالنهی اداری تغییر کند و مالک شایستگی در سطح
رهبری کشور نه تعلقات خونی و مذهبی ،بلکه شایستگی،
تعهد و صداقت باشد.
امروز اما پس از بیست سال از درگذشت او ،چقدر خواستهای
مزاری تحقق یافتهاند؟ آیا مصئونیت جانی هزارهها در این
سرزمین به عنوان خواست اصلی شهید مزاری تحقق
یافته است؟ آیا هزارهها به اندازهی شعاع وجودیشان در
تصمیمگیریها و قدرت حضور دارند؟
با اینکه در دو دور انتخابات ریاست جمهوری ،بیشترین آرا
در جامعهی هزاره با استفاده از نام و خط مزاری برای نامزدان
پیروز جمعآوری شدند؛ اما به خواستهای مزاری تا کنون
به گونهی کامل جامهی عمل پوشیده نشده است .وزیرانی
که از جامعهی هزاره به شورای ملی برای کسب رای اعتماد
معرفی میشوند ،به گونهی مطلق رد میگردند و اینگونه
برخورد بارها تکرار میشود .این امر نشان میدهد ،هرچند
که در سایهی نظام دموکراتیک حق شهروندی و سیاسی
کسی انکار شده نمیتواند؛ اما در دهلیزهای قدرت ،قصر و
شورای ملی ،هنوز هم ذهنیت هزارهستیزی وجود دارد .حضور
هزارهها متناسب به شعاع وجودی آنها در ساختار قدرت ،نه
در حکومت قبلی تأمین گردید و نه در حکومت وحدت ملی.
از سوی دیگر ،در دو سال اخیر بارها هزارهها در نقاط مختلف
کشور به خاطر هویت قومیشان کشته شدهاند .سال گذشته
هجده تن از مسافران هزاره در والیت غور صرفا به دلیل
هویت قومیشان کشته شدند و امسال نیز  31مسافر هزاره
به همین دلیل ربوده میشوند .این امر نشان میدهد که با
گذشت بیست سال از درگذشت مزاری ،هنوز هم خواستهای
اصلی شهید مزاری عملی نشدهاند.

عبداهلل در بیستمین سالیاد شهادت مزاری:
تا اصالح نظام انتخاباتی ،به هیچچیز دیگر قانع نمیشویم

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی دیروز در مراسم بیستمین
سالیاد شهادت عبدالعلی مزاری ،رهبر پیشین حزب
وحدت اسالمی افغانستان در کابل گفت ،او و مردم
تا اصالح نظام انتخاباتی ،به هیچچیز دیگری قانع
نمیشوند .او افزود که اصالح نظام انتخاباتی از
شرایط اساسی تشکیل حکومت وحدت ملی است.
او برگزاری انتخابات آزاد و شفاف را یکی از
خواستهای اصلی مردم دانست .پس از تقلب
گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و افزایش
جنجالهای آن ،حکومت وحدت ملی تشکیل
شد .سپس اشرف غنی و عبداهلل برای جلوگیری
از چنین مشکالت در آینده ،روی اصالح نظام
انتخاباتی توافق کردند؛ اما با گذشت حدود پنجماه
از عمر این حکومت ،هنوز این نظام اصالح نشده

است.
این مسئله انتقادهایی را به دنبال داشته و در چند
هفتهی اخیر شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات
و مدنی ،خواستار اقدام فوری حکومت در این زمینه
شدهاند .اما محمد محقق ،معاون رییس اجرایی در
مراسم دیروز گفت ،در مورد اصالح نظام انتخاباتی
نگرانیای وجود نداشته باشد و در حال حاضر بحث
روی فرمان اصالح آن جریان دارد.
او افزود که با اصالح نظام انتخاباتی ،در آینده یک
انتخابات شفاف برگزار شود تا نتایج آن مانند «مهر
دادگاه» باشد .آقای محقق در ادامه به انتخابات
چند کشور خارج اشاره کرد و گفت ،کمیسیون
انتخابات کشور باید طوری باشد که مردم و
سیاستمداران بر آن اعتماد کامل داشته باشند.
محقق قبل از این اظهارات خود ،در مورد شخصیت

مزاری صحبت کرد و گفت ،او در راه عدالتخواهی
شهید شد .عبداهلل نیز دیروز گفت ،پیام شهید
مزاری ،عدالتخواهی بود .محمد محقق ،این لقب
را به شهید مزاری بهجا خواند و گفت ،روی این
موضع در کابینه بحث میشود تا به مزاری لقب
«شهید عدالتخواهی» داده شود.
او افزود ،طرح این موضوع در آینده برای تصویب
به مجلس فرستاده میشود و از نمایندگان مردم
میخواهیم ،آن را تصویب کنند .در مراسم دیروز
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین در مورد مزاری
صبحت کرد و گفت ،خواستههای مزاری با گذشت
زمان در افغانستان پیاده میشوند .سپس پیام
ویدیویی رییس جمهور غنی در این مورد پخش
شد.
او در پیامش گفت ،شهید مزاری جهت حرکت

مسیر تاریخ ما را تغییر داد و وی از تکرار تاریخ
هراس داشت .پیام جنرال عبدالرشید دوستم ،معاون
اول ریاست جمهوری نیز در مورد مزاری پخش
شد و وی در این پیام گفت ،مبارزهی شهید مزاری
برای دفاع از حقوق مردم بود.
مزاری ،رهبر پیشین حزب وحدت اسالمی و
شماری از فرماندهان این حزب زمانی که برای
مذاکره با طالبان به چهارآسیاب کابل رفته بودند،
توسط افراد این گروه اسیر و در  22حوت سال
 1373به شهادت رسیدند .پس از این رویداد،
همهساله  22حوت (روز شهادت شهید مزاری
و همراهانش) در داخل و شماری از کشورهای
خارجی توسط مهاجران کشور ،گرامی داشته
میشود .در مراسم دیروز نزدیک به صدهزار نفر
حضور داشتند.

برگزاری نشست «افغانستان جدید؛ جنگ بیپایان یا آغاز نو» در هند

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی بعدازظهر دیروز برای اشتراک
در نشستی زیر نام «افغانستان جدید؛ جنگ بیپایان
و آغاز نو» به هند سفر کرد .دفتر رسانههای ریاست
اجرایی با نشر خبرنامهای اعالم کرد ،رییس اجرایی
امروز سخنران اصلی این نشست در دهلی نو
خواهد بود.
بر بنیاد این خبرنامه ،رییس اجرایی در این سفر با
حامد انصاری ،معاون رییس جمهور هند و برخی

از مقامهای عالیرتبهی دیگر این کشور نیز دیدار
خواهد کرد .پس از تشکیل حکومت وحدت ملی
و انتخاب عبداهلل به عنوان رییس اجرایی ،این
نخستین سفر او به هند است .عبداهلل در روز دوم
این سفر ،در نشستی که از سوی بنیاد بینالمللی
ویف کاننده (یکی از مرکزهای علمی و پژوهشی
در حوزهی بینالمللی ،قضایای استراتژیک و حل
منازعات بینالمللی) برگزار میشود ،نیز اشتراک
میکند .بر اساس خبرنامهی ریاست اجرایی،

عبداهلل در این سفر در دانشگاه O P Jindal
 Globalبه عنوان مهمان ويژه سخنرانی میکند.
در این سفر عبداهلل را سید طیب جواد ،مشاور
امور بینالمللی ریاست اجرایی همراهی میکند.
عبداهلل در دیدارها و مالقاتهایش در مرکزهای
علمی و نهادهای پژوهشی هند ،بر تحکیم روابط
دو کشور و همکاریهای بیشتر تأکید میکند .بر
اساس خبرنامه ،در این سفر عبداهلل نقاط مشترک
همکاری میان دو کشور در مرحلهی جدید نشان

داده میشوند.
هند از دوستان نزدیک حکومت کرزی ،رییس
جمهور پیشین بود و این کشور در  13سال گذشته،
در بخش نظامی ،اقتصادی و صحی با حکومت
همکاری داشته است .اما پس از روی کار آمدن
حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی ،او سفر
به پاکستان را اولویت داد و به گفتهی کارشناسان،
برای جلب اعتماد این کشور ،تا هنوز به هند سفر
نکرده است.

ح تنها از طریق اتحاد و اتفاق ما ممکن است
حامد کرزی :تأمین صل 

اطالعات روز :حامد کرزی ،رییس جمهور
پیشین کشور میگوید ،ناامنی در افغانستان ریشهی
بیرونی دارد و برقراری صلح و ثبات در کشور ،فقط
از طریق اتحاد ،اتفاق و تقویت دولت ممکن است.
او گفت که با توجه به شرایط کنونی کشور ،ما و
مردم باید از حکومت وحدت ملی حمایت کنیم.
رییس جمهور پیشین اوضاع کنونی کشور را
نسبت به پنج سال قبل بهتر خواند و گفت،
اوضاع افغانستان در سالهای آینده خوبتر از امروز
میشود .او در ادامه به برخی از واقعات اخیر در
کشور ،از جمله حملهی افراد مسلح به یک خانقاه

اطالعات روز :در عملیات نظامیای در
ولسوالی غنیخیل والیت شرقی ننگرهار،
 9عضو داعش کشته و  12تن دیگر آنان
زخمی شدهاند .نعمان هاتفی ،سخنگوی قول
اردوی  ۲۰۱سیالب دیروز با تأیید این خبر
گفت ،این عملیات به روز پنجشنبه 21 ،حوت
در منطقهی موسوم به گوالیی در مربوطات
ولسوالی غنیخیل راهاندازی شده بود.
او افزود که در این عملیات دو سرباز قوای
خاص امنیتی نیز کشته شدهاند .عملیات بعد

در کابل و ربودن  ۳۱مسافر در زابل اشاره کرد و
گفت ،با اتحاد و اتفاق میتوانیم بر این مشکالت
فایق آییم.
حامد کرزی ابراز امیدواری کرد که تالشهای
حکومت وحدت ملی در راه تأمین صلح ،حاکمیت
ملی و ترقی افغانستان پاسخگوی آرزوهای مردم
باشد .رییس جمهور پشین این اظهارات را دیروز در
مراسم بیستمین سالیاد شهادت عبدالعلی مزاری،
رهبر پیشین حزب وحدت اسالمی افغانستان در
کابل بیان کرد.
حامد کرزی همواره عوامل ناامنی را به کشورهای

خارج ،از جمله پاکستان نسبت داده و تأکید دارد،
النههای تروریزم در پاکستان است .او با گرمشدن
خبر آغاز مذاکرات صلح با طالبان ،پیشتر به سران
حکومت وحدت ملی هشدار داد ،اگر سیاست
خارجی افغانستان در اختیار پاکستان قرار بگیرد،
تمام مبارزات ما علیه شورشیان و بریتانیا بیارزش
میشوند.
او در عین حال میگوید ،خواهان روابط دوستانه با
پاکستان هسیتم؛ اما تسلیم شدن به این کشور را
نمیپذیریم .پاکستان در مذاکرات صلح حکومت با
طالبان که قرار است در آیندهی نزدیک آغاز شود،

 9عضو داعش در ننگرهار کشته شدند

از آن راهاندازی شده که شماری از افراد مسلح
باشندگان ولسوالی غنیخیل را برای پیوستن
به صفوف داعش دعوت کردهاند .این افراد
از پاکستان وارد والیت ننگرهار شدهاند .این
والیت با پاکستان مرز مشترک دارد.
باشندگان محلی گفتهاند ،در این عملیات سه
فرد ملکی نیز کشته شدهاند .ظهور داعش در
کشور در چندماه اخیر نگرانی جدی شهروندان
و فعاالن مدنی را به دنبال داشته است .بر
اساس گزارشها ،در حال حاضر جنگجویان

داعش در والیتهای غزنی ،زابل ،قندوز،
سرپل و فراه فعالیت دارند.
پیشتر والی قندوز از حضور حدود 70
جنگجوی داعش در این والیت خبر داد و
گفت ،آنان با نیروهای امنیتی کشور میجنگند.
به گفتهی او ،این جنگجویان از پاکستان
وارد افغانستان شدهاند .حضور در داعش در
کشور با گرمشدن خب ِر آغاز گفتوگوهای
صلح حکومت با طالبان ،افزایش یافته است.
با اینحال ،بسیاری از کارشناسان و اعضای

نقش کلیدی دارد؛ اما شماری از عضای شورای
ملی و مقامهای پیشین حکومت ،صداقت پاکستان
در این زمینه را به دید شک نگرستهاند.
اعضای مجلس سنا گفتهاند ،پروژهی طالب
پایان یافته و پروژهی دیگری به نام داعش ،با
امکانات قوی پاکستان عم ًال در منطقه آغاز شده
است .رییس مجلس سنا چند روز پیش گفت،
گفتوگوهای صلحی را نمیخواهیم که طالب به
داعش تبدیل شود و باز هم در کشور خون بریزد.
تبدیلشدن بیرق سفید به سیاه ،نگرانی شهروندان
را بیشتر کرده است.

مجلس سنا باور دارند ،پروژهی طالبان در
کشور ختم شده و اکنون گروه داعش جاگزین
آن خواهد شد .به باور آنان ،این گروه نیز از
سوی پاکستان حمایت میشود و حکومت در
برقراری روابط با پاکستان باید محتاط باشد؛
زیرا این کشور در گذشته امتحان خود را داده
است .اما رییس جمهور غنی برقراری روابط
با حکومت پاکستان را بیپیشینه خوانده و
از همکاری این کشور در مذاکرات صلح
خوشبین است.

رییس جمهور از سربازان بریتانیایی قدردانی کرد

رییس جمهور غنی از سربازان بریتانیایی که
در کشور جانشان را از دست دادهاند ،قدردانی
کرد .دیروز مراسمی در کشور برای بزرگداشت
نظامیان کشته شده بریتانیایی و به مناسبت
پایان رسمی مأموریت نیروهای این کشور در
افغانستان برگزار شد.
مراسم مشابهی نیز به همین مناسبت در لندن
برگزار شد.
رییس جمهور در پیامی به همین مناسبت

گفت« :سربازان بریتانیایی باالترین بها را
پرداختند تا ما بتوانیم در آزادی ،در امید به
صلح ،کامیابی و سربلندی زندگی کنیم».
نیروهای بریتانیایی در سال  ۲۰۰۱به عنوان
بخشی از ائتالف بینالمللی به رهبری امریکا
بعد از حمله  ۱۱سپتامبر به افغانستان اعزام
شدند.
در جریان  ۱۳سال جنگ در افغانستان ۴۵۳
نظامی بریتانیایی جانشان را از دست داد و

شمار دیگری نیز زخمی شدند .در لندن ،مراسم
یادبود نظامیان کشته شده در جنگ افغانستان
با حضور ملکه بریتانیا در کلیسای بزرگ سنت
پل برگزار میشود.
سه نخست وزیر پیشین بریتانیا و دهها
مقامهای بلندپایه این کشور در این مراسم
شرکت خواهند داشت.
شمار نفرات اعزامی ارتش بریتانیا به افغانستان
 ۹۵۰۰نفر بود که در  ۱۳۷پایگاه در والیت

جنوبی هلمند مستقر بودند .در طول سالهای
حضور نیروهای بینالمللی در هلمند ،این
والیت صحنه نبردهای سنگین و مستمر بین
نفرات طالبان و نیروهای افغان و بریتانیایی
بود .آخرین واحدهای رزمی بریتانیا در اکتبر
سال گذشته از افغانستان خارج شدند ولی
معدودی از نظامیان بریتانیایی به منظور
آموزش و مشاوره به نیروهای افغان در این
کشور باقی ماندهاند( .بیبیسی)

زابلی :مقامهای وزارت فوایدعامه دزد اند

اطالعات روز :زلمی زابلی ،رییس
کمیسیون رسیدگی به شکایتهای مجلس
سنا مقامهای وزارت فوایدعامه را دزد خواند
و گفت ،آنان باید به دادستانی معرفی شوند.
او پس از دیدن وضعیت شاهراه سالنگ
دیروز در کابل تأکید کرد ،مقامهای درجه
اول وزارت فواید عامه پولهای کمکی
بازسازی این شاهراه را به جیب زدهاند.

زابلی افزود ،دادستانی از سرپرست وزارت
فوایدعامه و معینان این وزارت در مورد
قضیه یادشده بازجویی کند.
اما نورگل منگل ،سرپرست وزارت فوایدعامه
با رد این اظهارات آقای زابلی ،دیروز گفت:
ساالنه دهها میلیون دالر را در این شاهراه
مصرف میکنیم تا این راه را قابل عبور
بسازیم.

اما او افزود که برای احیای مجدد آن باید
اقدامهای اساسی روی دست گرفته شود.
سالنگ از مهمترین شاهراههای کشور است
که نه والیت شمال و شمالشرق را با کابل
وصل میکند.
اما در حال حاضر این شاهراه تخریب شده و
برای بازسازی آن اقدامهای الزم روی دست
گرفته نشده است.

باوجود کمک میلیونها دالر برای بازسازی
شاهراه سالنگ ،اکنون هر بخشی از این
شاهراه ویران تر از گذشته است .در همین
حال شماری از رانندگان و باشندگان
والیتهای شمالی کشور گفته اند ،سران
حکومت برای بازسازی شاهراه سالنگ توجه
کنند و در غیر آن ،مشکالت در این شاهراه
بیشتر خواهد شد.

رییس جمهور غنی؛ گیرمانده بین هند و پاکستان
روابط افغانستان با پاکستان بهبود مییابد؛
آیا حمایت هند از افغانستان کاهش خواهد یافت؟
منبع :فارن پالیسی
نویسنده :حمید صبوری
برگردان :حمید مهدوی

در سیاست خارجی منطقهای افغانستان ،ایجاد توازن در
روابط با هند و پاکستان ،برای رهبران کشور هرگز کار
آسانی نبوده است .این را رییس جمهور اشرف غنی،
در ماه فبروری ،زمانی که تالش کرد روابط افغانستان
با پاکستان را بهبود دهد ،آموخت .برخیها استدالل
کردند که این تالش داللت بر یک تغییر در دیدگاه
رهبری [افغانستان] نسبت به همسایهی هستهای این
کشور دارد؛ در حالی که دیگران گفتند ،این تالش
ظرفیت بالقوهای داشت تا دهلی جدید را وادار کند تا
در زمینهی روابط استراتژیکش با افغانستان تجدید نظر
کند.
بدون در نظرداشت اینکه حق با کدام طرف است،
روابط سنتی افغانستان با پاکستان ،نمیتواند به عنوان
روابط دو کشور دوست و همسایه تعریف شود .زمانی
که غنی در سال  2014قدرت را به دست گرفت ،دو
گزینه در اختیار داشت :وضع موجود را حفظ کند و
عالقهای نسبت به بهبود روابط با پاکستان نشان ندهد
یا روابط را توسعه بدهد و یکبار دیگر صلح و همکاری
را پیشنهاد کند .عملکردهای او داللت بر آن دارند که
گزینهی دوم را انتخاب کرده است.
تصمیم ماه گذشتهی غنی مبنی بر فرستادن دانشجویان
نظامی به پاکستان برای فراگیری آموزشهای نظامی
و همآهنگی و تنفیذ عملیاتهای نظامی مشترک بین
دو کشور ،جرقهای از سوءظن در میان برخی از افغانها
بود .زخمهای گلولهباری ارتش پاکستان بر والیت کنر
هنوز در اذهان مردم تازه بودند که سیاست حکومت
به طور ناگهانی تغییر کرد .این یک تصمیم بیسابقه
توسط رییس جمهور بود و برخی از تحلیلگران و
مقامهای حکومتی که من با آنها صحبت کردم ،آن
را یک تغییر خطرناک در سیاست خارجی افغانستان
خواندند .اعتماد به پاکستان ،همسایهای که از مدتی
طوالنی بدینسو توسط رهبران افغانستان به بیثبات
ساختن افغانستان متهم شده است ،آنهم در سطح
استراتژیک ،و در حالی که آنها هیچ گام استواری
برای ثابت کردن تعهد متقابلشان در تأمین صلح
در افغانستان برنداشتهاند ،ریشه در محاسبات ضعیف
حکومت وحدت ملی دارد.
منتقدان تصمیم غنی ،به تالش مداوم پاکستان
در بیثبات ساختن منطقه ،حمایت از جنگجویان
طالبان و فراهمکردن پناهگاههای امن برای رهبران
طالبان ،به عنوان دالیل اصلی عدم رضایتشان
اشاره میکنند .پرویز مشرف ،رییس جمهور پیشین
پاکستان ،در مصاحبهاش با گاردین پذیرفت که تحت
رهبری او ،حکومت افغانستان به خاطر روابط نزدیکش
با هند ،توسط اسالم توبیخ شد .او افزود که ادارهی
استخبارات این کشور (آی.اس.آی) ،حتا از طالبان پس

از شکستشان در سال  ،2001حمایت کرد.
پس از دیدار ماه گذشتهی جنرال راحیل شریف ،رییس
ستاد ارتش پاکستان از کابل ،غنی اعالم کرد که
پاکستان بدون قیدوشرط برای همکاری با افغانستان
در آوردن رهبران طالبان به میز مذاکره ،آماده است.
منبعی که در دیدار خصوصی نمایندگان رسانههای
افغانستان با غنی حضور داشت ،گفت« :گفتوگوهای
محتاطانه که برای ماه مارچ  2015برنامهریزی شده
و گفتوگوها به صورت کلی در ماههای آینده دنبال
خواهند شد»( .این حقیقت که این بیانیه از یک دیدار
با رییس ستاد ارتش پاکستان ناشی میشد ،نه حکومت
ملکی پاکستان ،نشانهای از تعهد پاکستان به این
تالش است) .با اینحال ،این تنها اولین گامی است
که در راستای ایجاد روابطی که اساس اعتماد دوجانبه
میان دو کشور باشد ،برداشته شده است .برای اینکه
این روابط مؤثر واقع شود ،پاکستان باید ثابت کند
که یک متحد قابل اعتماد است ،توانایی عملیکردن
تعهداتش در زمینهی آوردن طالبان به میز مذاکره را
دارد ،از دادن پناهگاه به گروههای تروریستی خودداری
میکند و در امور داخلی افغانستان مداخله نمیکند.
از سوی دیگر ،روابط هند با پاکستان ،در مقایسه با
روابط جدید افغانستان و پاکستان به مراتب قویتر
است .در جریان سیزده سال گذشته ،در حالی که
پاکستان تالش کرد افغانستان را بیثبات سازد ،هند
کار مخالف آن را کرد و با [هزینهکردن] بیش از دو
میلیارد دالر ،در بازسازی افغانستان سهم گرفت.
همکاریها در سطح استراتژیک و امنیتی بسیار زیاد
اند .یک مقام ارشد ریاست امنیت ملی افغانستان
که نخواست نامش فاش شود ،گفت« :در چند سال
گذشته ،معلومات استخباراتی به صورت دوجانبه بین دو
کشور به اشتراک گذاشته شده است» .این مقام افزود
که اشتراکگذاری معلومات استخباراتی با پاکستان
متفاوت بوده است« :ما سالها معلومات استخباراتی
قوی را در زمینهی محل بودوباش طالبان و شورشیان
در اختیار پاکستانیها قرار دادیم؛ این معلومات یا نادیده
گرفته شدند ،یا قبل از اینکه پاکستانها اقدامی کنند،
آن را به شکل مرموزی به [آنها] دادند» .آموزش و
پرورش و تجارت ،زمینههای دیگری اند که هند و
افغانستان روابط قویای در آن زمینهها شکل دادهاند؛
برعکس ،پاکستان موافقتنامهی تجارت و ترانزیت
افغانستان و پاکستان ( )APTTAرا کامال عملی
نکرده است .هند ،به عنوان متحد دیرینهی افغانستان،
در مورد تغییر ناگهانی سیاست خارجی غنی در قبال
پاکستان ،نگرانیهای مشروعی دارد .بهبود روابط میان
افغانستان و پاکستان ،به پاکستان اجازه میدهد تا با
انتقال نیروهایش از مرزهای افغانستان به خط کنترول
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گفتوگوی من و او

از سوی دیگر ،روابط هند با پاکستان،
در مقایسه با روابط جدید افغانستان
و پاکستان به مراتب قویتر است .در
جریان سیزده سال گذشته ،در حالی
که پاکستان تالش کرد افغانستان را
بیثبات سازد ،هند کار مخالف آن
را کرد و با [هزینهکردن] بیش از دو
میلیارد دالر ،در بازسازی افغانستان
سهم گرفت .همکاریها در سطح
استراتژیک و امنیتی بسیار زیاد اند.
یک مقام ارشد ریاست امنیت ملی
افغانستان که نخواست نامش فاش شود،
گفت« :در چند سال گذشته ،معلومات
استخباراتی به صورت دوجانبه بین دو
کشور به اشتراک گذاشته شده است».
این مقام افزود که اشتراکگذاری
معلومات استخباراتی با پاکستان
متفاوت بوده است« :ما سالها معلومات
استخباراتی قوی را در زمینهی محل
بودوباش طالبان و شورشیان در اختیار
پاکستانیها قرار دادیم؛ این معلومات
یا نادیده گرفته شدند ،یا قبل از اینکه
پاکستانها اقدامی کنند ،آن را به شکل
مرموزی به [آنها] دادند».

با هند ،سیاست «آغشته به خونکردن هند با یک هزار
زخم» را عملی کند.
این نیروهای پاکستان ،حواس نیروهای هند را پرت
خواهند کرد و توانایی آنها در جلوگیری از عبور
شورشیان از مرز را کاهش خواهند داد .در ضمن،
هزاران شهروند هند در حال حاضر در پروژههای
توسعهای در سراسر افغانستان کار میکنند .تأمین
امنیت این شهروندان ،نگرانی کالن دهلی جدید
خواهد بود.
سرنوشت میلیاردها دالری که هند در بازسازی و
توسعهی افغانستان کمک کرد ،نیز مهم است .سخاوت
هند با هدف درازمدت حفظ افغانستان در کنار ،دو برابر
شد .با این حال ،اگر روابط افغانستان و پاکستان به
طور مثبت تغییر کند ،این محاسبات تغییر خواهند کرد.
از سوی دیگر ،هند نباید احساس کند که روابطش
با افغانستان با این تحول تهدید شده است .تا کنون،
روابط افغاسنتان و پاکستان هیچ موفقیتی به دنبال
نداشته است؛ چنین تغییری به سالها اعتمادسازی
ضرورت دارد تا چندین دهه سوءظن و بدگمانی را از
بین ببرد.

من :بلی!
او :سالم! اینجانب نه داعشم ،نه طالبم ،نه راهزنم ،نه قاتلم ،نه پولدارم ،نه ریشسفیدم،
نه متنفذ قومم ،نه سیاستمدارم ،نه تاجرم ،نه پفیوزم ،نه روشنفکرم ،نه شاعرم ،نه خرم،
نه گاوم ،نه سگ! من خودم هستم و به نمایندگی از کسانی که ما آنها را ربودهایم و دل
ما که در کجا پنهانشان کردهایم ،صحبت میکنم.
من :خُ ب! بفرمایید چه میخواهید به من بگویید؟
او :برو گمشو! تو چهکاره هستی که من چیزی به تو بگویم؟ من میخواهم با حکومت
حرف بزنم.
من :ولی من حکومت نیستم! من ،منم!
او :میدانم که تو ،تویی! ما بارها به حکومت زنگ زدیم تا صدای ما را به گوش مردم
برساند؛ اما این حکومت لعنتی که وظیفهاش رساندن صدای ما به گوش مردم است ،به
وظیفهاش عمل نمیکند.
من :به من چه؟ هیچ گوش نکنند .خاک بر سر حکومت هم بر سر تو هم...
او :او ًال که خاک بر سر خودت ،اگر مردی طرف قندهار یا هرات بیا که تو را هم برباییم!
آن وقت واهلل اگر به حکومت زنگ بزنیم که صدای ما را به گوش خانوادهات برساند.
میبریمت به جایی که دیگران را بردهایم.
من :یعنی چه؟
او :یعنی اینکه اگر چیزی را که ما میگوییم به گوش چند نفر نرسانی و از آن چند نفر
نخواهی که به گوش چند نفر دیگر برسانند ،باز خواهی فهمید که چه میگویم.
من :من چه را باید به گوش کیها برسانم؟
او :خیلی ساده است .مدتی است که ما  31نفر را ربودهایم .هرچه منتظر میمانیم که دولت
صدای ما را به گوش مردم برساند ،نمیرساند .این دولت غرق در فساد است .هیچ کارش
را درست انجام نمیدهد .کاش ما به جای این  31نفر 500 ،نفر دیگر را میربودیم .این 31
نفر را  31نفر نگو ،بال بگو! یک رقم زیاد نان میخورند که هیچ پرسان نکو .نزدیک است
ورشکست شویم .در غم نان این  31نفر ماندهایم .دولت یا پول نان اینها را ارسال کند تا
ما همچنان آنها را در اختفا نگهداریم ،یا به ما اجازه بدهد که آنها را آزاد کرده و کدام 31
نفر دیگر را اسیر کنیم .این  31نفر هیچ کار ندارند ،جز خوردن ،ورزشکردن و چیزکردن.
من :خُ ب رها کنید ،اینکه جای بحث ندارد.
او :شنیده بودیم که تو بیشرف ،بیشعوری؛ اما فکر نمیکردم اینقدر بیشعور باشی.
من :منظورت چیست؟ بیشعوری یا خیلی بیشعوری من چه را ثابت میکند؟
او :ببین برادر! تو هم معلوم میشود که مثل همان  31نفرُ ،پرمصرف هستی .من اینقدر
کریدت از کجا کنم که تو را بفهمانم .صاف و ساده بگویم .ما پروژه داریم .هر پروژه از
خود بودجهی مخصوص و معین میداشته باشد .مگر این پروژهی ما نزدیک است به
بنبست مواجه شود .ما مکلفیم که مسافران هزاره را برباییم .قب ً
ال هزارهها خوب بودند به
یک مشت لوبیا قانع بودند و روزانه خیلی کم نان میخوردند و زیاد گریه میکردند .اما این
 31نفر ،نهتنها گریه نمیکنند ،که خیلی نان زیاد میخورند .هر روز میگویند ،ما را شامپو
و صابون بدهید که حمام کنیم .ما خود ما هرسه ماه یکدفعه حمام نمیکنیم؛ اما اینها
هر روز ادعا دارند که بدنشان ب و گرفته ،باید حمام کنند .ما میخواهیم که دولت صدای
ما را به گوش مردم برساند تا مردم بفهمند که ما آنگونه که تصور میشود ،مقصر هم
نیستیم .ما از خود خانه و چوچه داریم .آنها به نان نیاز دارند .اگر ما کل بودجهی پروژه
را مصرف کنیم ،آنها چه بخورند؟
من :قول میدهم اینها را به حکومت برسانم!
او :نخیر! نمیخواهیم به حکومت برسانی .به حکومت برسانی که چه شود مثال؟! تو باید به
مردم برسانی .مردم حق دسترسی به اطالعات دارند .ما اینقدر خر هم نیستیم که قانون
را نفهمیم .مردم افغانستان ،شریفترین مردم دنیا اند .مث ً
ال هفتهی پیش ما به صورت
آزمایشی این  31هزاره را حواله کردیم به قریهها که باید تا یک هفته طبق نوبت اینها
را نان و خوراک بدهند ،مردم از بس شریف بودند ،باالی چشمشان نگهداشتند .بعد از
یک هفته اصرار داشتند که ما اقامت گروگانها و حوالهی خود را تمدید کنیم ،مگر شرف
خود ما اجازه نداد؛ چرا که در جمع ما یک صوفی است که خیلی آدم باخداست و میگوید
که این بسیار نامردی است؛ فردا در پیشگاه خداوند چه جواب بدهیم؟ آیا نکیر و منکر
نمیپرسند که شما هم بودجه میگرفتید هم گروگانهای خویش را باالی مردم فقیر قریه
حواله میکردید؟
من :خیلی خُ ب! من کوشش میکنم صدای اعتراض شما را به مردم برسانم.
او :چیز میخوری که کوشش میکنی! باید برسانی! ورنه اینقدر پارتی و رفیق داریم که
تو را در کابل برباید.
من :چشم! من در خدمت آدمهای مثل شما هستم .امر و فرمایش دیگری اگر داشته
باشید؟!
او :خوب شد یادم دادی .به مردم بگو که بیخود عملیات نظامی راه نیاندازند .کدام عملیات
نظامی؟ کدام فرمانده ما کشته شده؟ بهتر است مردم کمی فکر کنند .یک آدم که پیدا
شد و یک چیزی الف زد ،شما هم باور میکنید .به مردم بگو که متأسفانه دنیا را الفوک
گرفته! یکی از قندهار بلند شده الف میزند ،دیگری از دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری،
یکتعداد دیگر هم در مراسم بزرگداشت از شهادت و مرگ بزرگان مرحوم!
من :اگر راستش را بپرسی ،کمی گیج شدم.
او :فقط دعا کن که ضرورت نیافتد به قندهار یا هرات سفر کنی ،آنهم زمینی! اگر نه
باز این گیجی را برایت خالصه میکنیم .واهلل اگر نان را به چشم ببینی! دلت که مردی
یا زنده ماندی!
من :برو بابا! تو هم مثل رییس جمهور فقط بلدی مردم را بترسانی! معلوم میشه که هیچ
کاری از تو پوره نیست! برو دستت خالص تا خود مال عمر و بن الدن و هر خر دیگری
که پشت عنوانش قایم هستی!
او :خدا حافظ! باز میبینی بخیر!
من :اگر مردی بگو که  31مسافر هزاره را کجا قایم کردی که شخص ًا بیایم کلتان را قتل
عام کنم؟ نامر ِد پفیو ِز بیغیرت! (البته در این قسمت بعداً متوجه شدم که تماس قطع شده،
یعنی او نشنید که من اینها را هم گفتم).

شنبه 23حوت1393 ،سال چهارم شماره 796

4

افغانستاندرنگاه

دورنمایمبهم
مذاکرات صلح با
طالبان
یوری سوسینسکی سمیخات
منبع:افغانستان.رو
بخش آخر
به هرحال ،افغانستان میتواند از کمکهای کشورهای همسایه برای آمادهسازی نیروهای
امنیتی خود استفاده کند[ .در این میان] پاکستان میتواند نقشی مهم و اساسی را برای
ترویج صلح و امنیت در افغانستان بازی کند .اسالمآباد برای کمک به کابل ،تقویت ارتش
و پیشرفت مذاکرات صلح با گروه طالبان را اعالم کرده است .در عین حال ،میتوان
گفت که همگرایی پاکستان و افغانستان ،یک امر اتفاقی نیست .از اینجا شروع کنیم
که اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان از زمان آغاز به کار ریاست جمهوری ،برای
توسعهی همکاریهای نظامی-سیاسی و همکاریهای اقتصادی ،کارش را شروع کرده
است .همزمان ،چنین رویکردی ،باعث شده است تا دهلی نو از افغانستان دلسرد شود.
در دسامبر  2014رادیکالهای اسالمگرا یک حملهی خونین را در شهر پشاور پاکستان به
راه انداختند که در نتیجهی آن بیش از  140تن کشته شدند .پیش از همه ،در پاسخ به این
حملهی وحشیانهی شبهنظامیان ،از سوی نیروهای امنیتی افغان و با موافقت اسالمآباد،
یک حملهی ضدتروریستی در والیت کنر به راه انداخته شد .اواخر سال گذشته و به دنبال
حمله به پشاور ،راحیل شرف ،رییس ستاد ارتش و شماری دیگر از مقامهای بلندپایهی
امنیتی دولت پاکستان ،با مقامهای افغانستان دیدارهایی را انجام دادند.
در طول چند دههی اخیر ،یکی از عوامل مهم بیثباتی در منطقه ،درگیری و اختالف هند-
پاکستان بوده است .اختالف طوالنیمدت ارضی بر سر منطقهی جغرافیایی جامو و کشمیر،
هستهی اختالف هند و پاکستان را تشکیل داده و در حال حاضر ،به نظر میرسد که این
اختالف به طور کامل قابل حلوفصل نیست .کشور هند ،دولت پاکستان را به حمایت از
جداییطلبان کشمیر متهم میکند[ .و در مقابل] مقامهای پاکستان ،همهی این اتهامها
را قاطعانه انکار میکنند .به این اساس ،افغانستان نیز مجبور است ،دایم ًا میدان مانور دو
کشور -هند و پاکستان -باشد .به احتمال زیاد ،ایجاد روابط نیک میان کابل و اسالمآباد،
مانع اساسی بر سر راه توسعهی همکاریهای اقتصادی میان کابل و دهلی نو است.
جنگ میان هند و پاکستان برای نفوذ و تأثیرگذاری در افغانستان ،سالهای سال است که
ادامه دارد .ناظران معقتدند که گروههای مختلف مسلح که هرازگاهی در خاک افغانستان
دست به اقدام میزنند ،به هدف تأمین منافع دهلی نو و اسالمآباد ،مورد استفاده قرار
میگیرند .جنرال پرویز مشرف معتقد است که «هند و پاکستان باید از این کار صرف نظر
کنند و به جنگ نیابتی خود [در خاک افغانستان] پایان دهند».
یادآوری این نکته الزمی است که اشرف غنی ،رهبر فعلی افغانستان ،هرنوع گفتوگوهای
مخفیانه در ارتباط به مسألهی صلح و دیپلماسی را رد میکند .با اینحال ،در هر حالت اما
انتظار برای رسیدن به نتایج گفتوگوهای صلح در کوتاهمدت ،بیهوده است .گفتوگوی
صلح و رسیدن به یک نتیجهی قابل قبول ،یک فرایند طوالنی است .ممکن است
گفتوگوها و مذاکرات میان مقامهای افغانستان و گروه «طالبان» که در همین نزدیکیها
برنامهریزی شده ،بتواند صفحهای جدید برای افغانستان باز کند.
***
اخیراً جنرال پرویز مشرف ،رییس جمهور اسبق و یکی از چهرههای شناختهشدهی نظامی
پاکستان در مصاحبهای با یکی از روزنامههای غربی برای نخستین بار و به صورت علنی
اعتراف کرد که سازمان استخبارات پاکستان ( )ISIبرای تضعیف دولت افغانستان ،از
سال  2002به تربیت و پرورش گروه طالبان اقدام کرد .این اقرار ،از آنجایی مهم است
که نخست ،قبل از این ،هرچه گفته میشد ،تنها در حد یک ادعا بود که خیلی وقت از
سوی مقامهای پاکستان« ،اتهام» خوانده شد .دوم ،این اظهارات از زبان یکی از مهمترین
چهرههای سیاسی و نظامی پاکستان ،مورد تأیید قرار میگیرد و قابل اعتبار است .سوم،
این مقام نظامی و سیاسی پاکستان در زمانی به آنچه پاکستان روی دست گرفته ،اعتراف
میکند که دولت کرزی پایان یافته و دولت وحدت ملی به کار خود آغاز کرده است .تأمین
صلح و امنیت سراسری و گسترش روابط سیاسی و همکاریهای اقتصادی با کشورهای
منطقه ،یکی از عمدهترین شعارهای رییس جمهور اشرف غنی است .بنابراین ،اعتراف
پرویز مشرف مبنی بر تولید و حمایت گروه طالبان و سایر گروههای تندرو فعال در داخل
خاک افغانستان ،به خودی خود زمینهساز ایجاد یک بحث و گفتمان سیاسی است.
به نقل از بیبیسی ،مشرف در این مصاحبهاش صراحت ًا به دالیل حمایت پاکستان از
طالبان اشاره کرده و افزوده است که «پاکستان به این دلیل اقدام به حمایت و پرورش
طالبان کرد که دولت حامد کرزی تحت سیطرهی غیرپشتونها قرار داشت و آنها به
هند ،رقیب دیرینهی پاکستان نزدیک بودند ».او در ادامه میگوید که «مسلما ما در
جستوجوی گروههایی بودیم که بتوانند با این اقدام هند علیه پاکستان برخورد کنند.
اینجاست که وظیفهی استخبارات مطرح میشود .استخبارات (پاکستان) با طالبان در
تماس بود و قطعا هم باید در تماس باشد ».در نهایت ،جنرال پرویز مشرف اظهار عقیده
میکند که «اکنون زمان آن فرارسیده که با اشرف غنی ،رییس جمهوری جدید افغانستان
همکاری کامل شود»؛ چرا که مشرف باورمند شده است که «آقای غنی آخرین امید برای
صلح در منطقه است».

افغانستان
حزب وحدت اسالمی

بیست سال
بعد از مرگ
نخستین
رهبرش

نعمتاهلل ابراهیمی ،نویسنده و
پژوهشگر مسایل افغانستان
در میان رهبران سیاسی افغانستان در چند دههی اخی ر
افغانستان ،کمتر کسی مانند عبدالعلی مزاری ،رهبر سابق
حزب وحدت اسالمی افغانستان ،بر پیروانش تأثیر ماندگار
گذاشته است .با گذشت  ۲۰سال از کشتهشدن او به
دست افراد گروه طالبان ،وفاداری و تأکید بر خط مشی
و میراث سیاسی آقای مزاری همچنان محک اعتبار و
مشروعیت سیاسی بخشی از گروهها و نخبههای سیاسی
در جامعهی افغانستان به شمار میرود.
اما اکنون سوال اساسی این است که سرنوشت حزبی را
که عبدالعلی مزاری پایه گذاشته بود ،به کجا انجامیده
است؟ چرا بعد از  ۱۴سال تجربهی انتخابات و پروسههای
دموکراتیک ،رهبران دورهی جنگ در افغانستان همچنان
منبع مشروعیت سیاسی بوده و دارای قدرت کاریزماتیک
اند؟
برای پاسخ به این سوالها ،باید به میکانیزمهای تغییر
و تداوم در مناسبات و ساختار قدرت در افغانستان توجه
کرد تا مشخص شود که چه چیزی تأثیرگذاری رهبران
سیاسی را پس از مرگ آنها تداوم میبخشد.
در نظام سیاسی که بعد از  ۲۰۰۱پایهگذاری شد ،باید
قدرت سیاسی از طریق انتخابات ،مشروعیت حقوقی-
ت و به تبع منابعی که به جنگ و گروههای
عقالنی مییاف 
جنگی پیشین مشروعیت میدادند ،باید با گذشت زمان
اهمیت و کارایی خود را از دست میدادند.
گذار از جنگ به مبارزات قاعدهمند دموکراتیک ،هدف
عمدهی نظام جدید به شمار میرفت .اما تجربهی ۱۴
سال گذشته نشان داد که گذار سریع به سوی یک
نظام دموکراتیک با گسست کامل از گذشته ،یک توقع
خوشبینانه است و مناسبات قدرت امروز رابطهی محکم
با «گذشته» دارد .در این چارچوب ،میتوان سرنوشت
حزب وحدت را نیز بررسیکرد.
حزب وحدت در سال  ۱۹۸۹در والیت بامیان تأسیس
شد و عبدالعلی مزاری به عنوان اولین دبیرکل آن انتخاب
شد .این حزب توانست بهزودی به چندین سال جنگ
میان گروههای رقیب هزاره پایان دهد .سپس ،این
حزب ،با سقوط حکومت داکتر نجیب در آپریل ،۱۹۹۲
با داعیهی نمایندگی سیاسی از هزارهها به یکی از
طرفهای نیرومند سیاسی-نظامی در کابل مبدل شد.
حزب وحدت بعد از عبدالعلی مزاری را میتوان از دو
زاویه دید :اول ،حزب وحدت به عنوان سازمان سیاسی و
دوم ،حزب وحدت به عنوان حرکت و جنبش اجتماعی-
سیاسی.
شواهد نشان میدهند که ساختار و تشکیالت درونی از
آغاز برای حزب وحدت به مثابهی یک سازمان سیاسی،
اهمیت اساسی داشت .این حزب از ادغام هشت حزب
رقیب که برای چندین سال با همدیگر درگیریهای
خونین داشتند ،به وجود آمد.
مشارکت سیاسی در تصمیمگیریها ،میان گروههای
رقیب که در نتیجهی گفتوگوهای طوالنی و پیچیده
متحد شده بود ،خیلی با اهمیت بود .به این دلیل ،حزب
وحدت دارای کمیتهی مرکزی فعال و تأثیرگذار بود و
از نظر ساختاری-مدیریتی ،این کمیته برخالف الگوی
تعداد زیادی از گروهای جهادی دیگر ،بر تصمیمهای
حزبی تأثیر میگذاشت.

در اوج جنگهای گروههای مجاهدین در کابل ،حزب
وحدت برای تعیین رهبری حزب ،انتخابات برگزار کرد
که نشاندهندهی اهمیت این موضوع است .با وجودی
که این انتخابات به اولین انشعاب درونی این حزب
منجر شد؛ اما به رای گذاشتن رهبری سیاسی یک
گروه سیاسی-نظامی در جریان جنگ ،حکایت از اهمیت
سا زوکارهای سازمانی آن دارد.
پس از مرگ مزاری ،حزب وحدت به مثابهی یک سازمان
سیاسی که تحت رهبری عبدالعلی مزاری شکل گرفت،
دیگر وجود خارجیاش کمرنگ شد .با کشتهشدن مزاری
و سقوط کابل به دست گروه طالبان در سال  ،۱۹۹۵حزب
وحدت جایگاه خودش را به عنوان یک نیروی نظامی
ت داد.
تأثیرگذار در کابل از دس 
به دنبال تسلط گروه طالبان بر مراکز این حزب در بامیان
در مرکز افغانستان و شهر مزار شریف ،مرکز والیت بلخ
در شمال در سال  ،۱۹۹۸استحکام تشکیالتی این حزب
صدماتی جدی دید .هرچند که جبهات نظامی آن در برابر
گروه طالبان تا سقوط کامل این گروه باقی ماند و از نظر
سیاسی نیز کامال از بین نرفت.
ساختار درونی حزب وحدت در نتیجهی این شکستهای
نظامی بهشدت صدمه دید؛ ولی فروپاشی سیاسی این
حزب بعد از سقوط گروه طالبان در سال  ۲۰۰۱رقم خورد.
تمام احزاب جدید منشعب از این حزب ،پیشوند حزب
وحدت را داشتند ،ولی پسوندهایی به آن اضافه شدند که
در کل میتوان به شاخههای زیر اشاره کرد:
 -۱حزب وحدت اسالمی افغانستان به رهبری محمد
کریم خلیلی؛
 -۲حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان به رهبری
حاجی محمد محقق؛
 -۳حزب وحدت ملی اسالمی افغانستان به رهبری
محمد اکبری؛
 -۴حزب وحدت اسالمی ملت افغانستان به رهبری
قربانعلی عرفانی؛
حزب وحدت که به جنگهای داخلی میان خانها،
روشنفکران سکوالر ،روحانیون اسالمگرا و سنتی که در
هزارهجات در برابر هم قرار گرفته بودند ،نقطهی پایان
نهاد ،در نهایت به پیروزی اسالمگراها انجامید.
پیروزی سیاسی و نظامی اسالمگراها وقتی حمایت
اجتماعی پیدا کرد که اسالمگراها مطالبات ایدهآل و
انتزاعی خود را با محرومیت تاریخی و سرنوشت سیاسی
هزارهها پیوند زدند .این مسأله از یکسو راز تأثیرات
ماندگار عبدالعلی مزاری را توضیح میدهد و از سوی
دیگر ،نشان داد که جنبشهای سیاسی و ایدیولوژیک
زمانی تأثیرگذار میشوند که با واقعیتهای اجتماعی
ارتباط مستقیم و عینی پیدا نمایند.
آقای مزاری که زمانی از رادیکالترین چهرههای اسالم
سیاسی افغانستان بود ،در دههی نود میالدی با استقرار
در کابل ،دیگر از ایدهآلهای انتزاعی سخن نمیگفت،
بلکه در مورد راهحل سیاسی ،واقعیتهای اجتماعی و
آیندهی افغانستان سخن میراند.
برای یک تحلیل واضحتر از اهمیت مزاری پس از ۲۰۰۱
و تشکیل نظام جدید ،نخست به بحران مشروعیت
شاخههای انشعابی حزب وحدت و در ثانی به رابطه میان

الگوی آرمانی مزاری و هراس تاریخی باید توجه کرد.
فرایند گذار از الگوی گروهای نظامی-سیاسی به احزاب
دموکراتیک در سالهای اخیر در افغانستان پیشرفت
چندانی نداشته است .این بدان معناست که احزاب
سیاسی مشروعیت الزم را که برخواسته از حمایت مردم
بر اساس برنامهها و سیاستهای سیاسی-اقتصادی-
اجتماعی آنها باشد ،به دست نیاوردهاند .احزاب با
سابقهی نظامی-سیاسی از درون دموکراتیک نشدهاند.
به عنوان مثال ،در طول  ۱۴سال گذشته هیچ یک از
رهبران جناحهای مختلف حزب وحدت به انتخابات
معناداری که رهبری حزب را به چالش بکشد ،تن در
ندادهاند .در حالی که در بحرانیترین زمان ،آقای مزاری
تن به این کار داد .به این دلیل ،هر شاخهی حزب وحدت
با نام و نفوذ سیاسی رهبران آن ارتباط تنگاتنگی پیدا
نموده است.
جریانهای منشعب از حزب وحدت ،به جای ساختار
منظم سیاسی و حزبی منظم ،بیشتر به شکل نهادهای
اجتماعی-سیاسی تغییر شکل دادهاند که عمدتا بر
محور یک سیستم ارباب-رعیتی ( )patronageاداره
میشوند .اما هرکدام کلمهی «وحدت» را به خاطر پیوند
تاریخی خود با «حزب وحدت» و داشتن مشروعیت،
حفظ کردهاند.
در واقع ،شبکهها و گروههای مبتنی بر سیستم ارباب-
رعیتی بر داد و ستدهای عمدتا مقطعی و مستقیم میان
رهبر و شبکههایی از نخبگان سیاسی استوار است و منافع
افراد را سامان میدهد و اما نمیتواند به حمایتهای
گسترده و دوامدار منجر شود .چون سیستم ارباب-رعیتی
نمیتواند مشروعیت فراگیر سیاسی و اجتماعی تولید کند.
گروهای سیاسی بعد از  ۲۰۰۱از طریق اعالم وفاداری
به حرکتهای تاریخی تأثیرگذار ،بیشتر به دنبال کسب
مشروعیت بودهاند و با تجلیل از رهبرانی مثل عبدالعلی
مزاری ،میخواهند پایههای مردمی خود را به نمایش
بگذارند یا مستحکم سازند .اما شبکههای ارباب-رعیتی،
از بنیاد با ساختار و نظم حزبی در تضاد قرار دارند.
به این ترتیب ،حزب وحدت به عنوان سازمان سیاسی-
نظامی تجزیه شد و جناحهای انشعابی آن پس از ،۲۰۰۱
تبدیل به محوریتهای شخصی شد ه که هرکدام از این
محوریتها مشروعیت خود را بر محور رهبر فقید این
حزب ،عبدالعلی مزاری ،تعریف میکنند.
هرکدام به گفتههای عبدالعلی مزاری در مورد
دموکراسی ،انتخابات ،حقوق زنان و اقلیتها استناد
میکنند و از مزاری در مناسب قدرت ،به مثابهی یک
الگوی آرمانی مشروعیتبخش برای بقای سیاسیشان
استفاده میکنند.
اما این حزب به صورت یک جنبش اجتماعی-سیاسی
زمانی اهمیت بیشتر پیدا کرد که نخبگان سیاسی
افغانستان ،با وجود قانون اساسی  ۲۰۰۴که یک نظام
سیاسی دموکراتیک و فراگیر را پایهگذاری کرد ،در عمل
نتوانستند ترس و تهدید از بازگشت به محرومیتهای
تاریخی گروهی را از میان بردارند .به این دلیل ،روابط
قدرت و مشروعیت امر سیاسی امروز ریشهی عمیقی
در گذشته و پسزمینههای تاریخی افغانستان دارد.
(بیبیسی)
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گفتوگوهای صلح با طالبان کار پرمخاطره است

نشانههایی وجود دارند که گفتوگوها با طالبان بهزودی آغاز خواهند شد؛ اما گفتوگو با
طالبان تا هنوز برای تمام جوانب دخیل با خطرهای بزرگ همراه است.
نویسنده :داوود ختک
برگردانننده :جواد زاولستانی
منبع :فارن پالیسی

با وجود انکار سریع طالبان افغانستان ،تمام نشانهها و
بیانیههای که از سوی کابل و اسالمآباد صادر میشوند
حکایت از آن دارند که یک مجرای رسمی برای آغاز
گفتوگوها میان حکومت افغانستان و طالبان باز شده و
طرفها به درجهی معین پیشرفت دست یافتهاند.
از زمان دیدار یک هیئت دو عضوی طالبان از چین در
ماه جنوری که در اول طالبان آن را انکار کردند ،موجی از
تالشهای دوامدار در این راستا از سوی پاکستان ،افغانستان
و دیگر بازیگران منطقهای مانند چین ،روی دست بودهاند.
پاکستان و ارتش نیرومند آن نقش کلیدی داشتهاند .تمام
طرفها تالش دارند که اعتماد شکسته را احیا کنند و طالبان
با مقامهای کابل رو در رو صحبت کنند.
برای اندازهگیری سطح تالشها و درجهی جدی بودن
تمام طرفهای اصلی -افغانستان ،پاکستان و طالبان -یک
نمایندهی پارلمان پاکستان به این نویسنده گفت که «اگر
اوضاع بر همین منوال پیش برود ،احتمال دارد که آغاز
گفتوگوها تا آخر ماه مارچ یا اوایل ماه اپریل ،اعالن گردد».
با وجود درجهای از هشدار در کابل در رابطه به اتکای
غنی بر پاکستان به ویژه در مقابل نظامیان پاکستان که به
مثابه طراح اصلی سیاست پاکستان در قبال افغانستان دیده
میشوند ،نشانههای موجود بیانگر پیشرفت مثبت در راستای
گفتوگوهای صلحاند:
 در ماه فبروری وزیر خارجهی چین ،وانگ یی ،در یک
نشست توضیحی با مقامهای وزارت خارجهی پاکستان گفت
که کشورش برای تسهیل گفتوگوهای صلح افغانستان
آمادهاست .این نخستین نشانهی عالقهی چین به بازی
کردن نقش در پایان دادن به بیش از یک دهه درگیری در
کشور همسایهاش بود.
 بخش ارتباطات عامهی ارتش پاکستان ،بعد از سفر
اعالمنشدهی راحیل شریف به کابل و بعد از دیدار او با رییس
جمهور غنی و رییس اجرایی ،عبداهلل عبداهلل ،به تاریخ 17
فبروری ،به نقل از راحیل شریف گزارش داد که «دشمن
افغانستان ،دشمن پاکستان است».
 به تاریخ  18فبروری ،رییس جمهور افغانستان با
چندین تن از مقامهای دولت و رهبران آن کشور دیدار کرد
تا در رابطه به برنامهی صلح با طالبان برای آنان معلومات
ارائه کند.
 و به تاریخ  23فبروری ،عبداهلل در یک نشست کابینه
در کابل گفت که گفتوگوهای صلح با طالبان به زودی

آغاز خواهد شد.
چه این تغییر این بار در ذهنها باشد یا در قلبها ،تالشهای
جدید برای صلح از زمان سرنگونی طالبان در سال 2001
که به دنبال آن کرزی به قدرت رسید ،غیرمنتظره اند.
پیشرفتهای که تا کنون به دست آمده ،هم در کابل و هم
در اسالمآباد ،گامهای مثبت به سوی صلح پنداشته میشوند.
با این همه ،اگر تالشهای صلح ادامه یابد ،برای تمام جوانب
درگیر مخاطرههای بزرگ را به همراه دارند .در سطرهای
آینده نگاهی میاندازیم به این مخاطرهها.
خطرهایی که برسر راه غنی قرار دارند:
رییس جمهور پیشین ،حامد کرزی ،در مصاحبهی اخیرش با
روزنامهی گاردین ،با اشاره به اعتماد غنی بر پاکستان گفت
که «ما خواهان روابط دوستانه هستیم ،اما نمیخواهیم که
زیر شست پاکستان باشیم ».مشاور امنیت ملی حامد کرزی،
رنگین دادفر اسپنتا ،به این روزنامه گفت که «این پالیسی
{غنی} برابر با التماس تحقیرآمیز پیش یک قدرت متخاصم
است که هیچگاهی مسیرش را تغییر نمیدهد ».همزمان
با اینکه رهبرانی مانند کرزی و اسپنتا از افزایش نفوذ
پاکستان بر افغانستان بیزارند ،کسان دیگر ،مانند عبدلرب
رسول سیاف و رییس مجلس سنای افغانستان ،فضل هادی
مسلمیار ،در رابطه به خلوص نیت پاکستان برای آوردن صلح
در افغانستان شک دارند.
خبرگزاری رویترز به نقل از مسلمیار نوشتهاست« :من از
صلح و ثبات در افغانستان پشتیبانی میکنم ،اما به صداقت
پاکستان برای آوردن صلح در افغانستان شک دارم».
اگر در چنین پشت صحنهای ،کدام اشتباه اتفاق بیفتد ،ابتکار
غنی برای آوردن صلح را شدیدا متاثر میسازد و میتواند
مناسبات او را با همسایهی غربی افغانستان ،پاکستان و
طالبان در حال جنگ ،دگرگون سازد.
ِ
خطرهای فراراه پاکستان
در یک حرکت آشکار برای آوردن طالبان بر سر میز مذاکره
با حکومت افغانستان ،پاکستان بر رهبری طالبان درجهی
معینی از فشار را اعمال کردهاست .خانوادههای اکثر رهبران
طالبان در پاکستان هستند و عملیاتهایشان را از قلمرو
پاکستان رهبری میکنند.
تأسیسات امنیتی پاکستان برای سالها متهم به پشتیبانی از
طالبان افغانستان بودهاند تا در رابطه به امور مرتبط با این
کشور حرفی برای گفتن داشته باشد و این در حالیاست که
رقیب جدی پاکستان ،هند ،نیز توانایی چانهزنی باالیی به
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به ِ
داد طالبان
برسید

دست آورده است.
این چرخش پاکستان به قیمت از دست رفتن ائتالف چندین
دههای آن با طالبان تمام خواهد شد -طالبانی که نه تنها
به مثابه وسیلهای قدرتمند در دست پاکستان برای دخالت
در امور افغانستان استفاده میشوند بلکه سدی در برابر هر
گونه حملهی احتمالی هند بر پاکستان نیز به شمار میروند.
اقدامی فراتر از فشار و اشارهی دوستانه در برابر طالبان
افغانستان ،باعث آزردگی جهادیان کشمیری خواهد شد که
آنان نیز مانند طالبان ،سرمایهی استراتژیک پاکستان در
برابر همسایهی شرقیاش ،هند ،دانسته میشوند .برعالوه،
دشمنی با طالبان افغانستان که متحد تحریک طالبان
پاکستان هستند ،باعث بدتر شدن اوضاع امنیتی داخل
پاکستان خواهد شد .حتا پیش از این ،امنیت پاکستان بدتر
شده و حمله از سوی طالبان پاکستانی افزایش یافته است.
خطرهای پیشروی طالبان
در مدت بیش از یک دهه ،رهبر منزوی طالبان ،مال عمر،
رهبر بالمنازع طالبان در افغانستان و پاکستان بوده است .اما
بزرگترین چالش در برابر رهبری او سال گذشته زمانی بروز
کرد که گروهی از اعضای طالبان وفاداریشان را به ابوبکر
البغدادی ،رهبر دولت اسالمی (داعش) ،اعالم کردند .از میان
آنان ،یکی عبدالرئوف خادم ،فرمانده پیشین طالبان ،بود که
تبدیل به فرمانده داعش گردید.
خادم که تا پیش از کشتهشدنش بر اثر حملهی هواپیمای
بدون سرنشین در اوایل سال جاری میالدی ،برای داعش
در والیت جنوبی زابل یک پایگاه نظامی ایجاد کرده بود.
مردم محل به این نویسنده گفتند که خادم وجود مال عمر را
زیر سوال گرفته بود .این سوالها در میان فرماندهان طالبان
در میدان جنگ در زمانی مطرح و بحث میشوند که بخش
عمدهی نیروهای بینالمللی از این کشور بیرون شدهاند.
ابتکار صلح با حکومت افغانستان برای شماری از فرماندهان
طالبان که خود را در آستانهی پیروزی احساس میکنند ،نیز
خوش نمیآید.
یکی از خبرنگاران افغانستان که با یک فرمانده طالبان
صحبت کرده بود ،گفت که شمار زیادی از آنان فکر میکنند
که سازش در این مرحله کارآمد نیست.
سازش چه اتفاق بیفتد و چه نه ،گزارشها در بارهی مذاکره با
حکومت افغانستان هزینه خواهد داشت و طالبان فرماندهان
بیشتری را از دست خواهند داد .اکثر آنان کسانی خواهند
بود که آزردگی بیشتری از طالبان در دل دارند.

طالبان اعالم کردهاند که افرادشان در زندانهای دولت
افغانستان شکنجه میشوند .یکی از فعاالن مدنی گروه
طالبان به رسانهها گفت که گروه طالبان از این وضعیت
بهشدت نگران است و قصد دارد به سازمان ملل شکایت
کند .وی به صورت مشخص از شکنجهی کسی نام نبرد؛
اما گفت که کارمندان محبس بگرام در این اواخر زندانیان
طالب را «تو» خطاب میکنند که کامال خالف موازین
پذیرفتهشدهی بینالطالبان است .این فعال مدنی طالبان
دولت افغانستان را به چندین مورد دیگر نقض حقوق
شهروندان نیز متهم کرد .به نظر او ،وحشیانهترین مورد
نقض حقوق شهروندان را میتوان در میان «سیاهسران»
دید .وی با استناد بر یافتههای علمی نابغهی ریاضی
کشور ،صدیق افغان ،گفت:
«زن مثل میوه است .اگر توجه کرده باشید ،میوه پوست
دارد ،گوشت دارد و هسته دارد .زن هم مثل میوه است.
پوست و گوشت و هسته دارد .شما اگر اجازه بدهید که
پوست زن هوا یا آفتاب بخورد ،گوشتش خراب میشود و
ِ
خوردن یک
در نهایت هستهاش آسیب میبیند .آن وقت
زن هم ناگوار است ،هم ممکن است آدم را مریض کند.
البته منظور من از خوردن ،همان احترام به زن است ،فقط
برای سادهکردن مطلب برای شما این طور ترشح کردیم».
فعال مدنی مذکور در پاسخ به این سوال که هستهی زن
چیست ،گفت:
«هستهی زن جگرش میباشد .نشنیدهاید که بعضیها که
به خوردن هسته عالقه دارند ،میگویند آی جگرت را
بخورم؟»
یکی از خبرنگاران از وی پرسید که در شرحی که شما
دادید ،معلوم نشد که استخوان زن چیست .وی در پاسخ
کاغذ کالنی را از جیب خود بیرون آورد و گفت:
«این کاغذ را محترم صدیق افغان ،نابغهی کشور ،فرستاده
و چنانکه میبینید ،اهمیت ریاضی-فلسفی استخوان زنان
را در مقایسه با پوست و گوشت و هستهی آنان تشریح
کرده است .من چون ریاضی بلد نیستم ،نمیتوانم جسارت
کنم و آن را برای شما تفسیر نمایم .اما همینقدر میتوانم
بگویم که در این شرح ریاضیک-فلسفی پروفسور افغان
بارها  8را تقسیم بر  2و ضرب در  38کرده و حاصل آن
را از  98کم کرده و بر  63افزوده و در نهایت نتیجه گرفته
خدا  1است و زن هم  1است ،به شرطی که زنان دیگر در
کنارش نباشند .نمیدانم .خیلی پیچیده است».
سخنگوی سازمان ملل در مورد این اظهارات طالبان
پاسخی نداد؛ اما «هرگونه» شکنجه را در «هرجا» محکوم
کرد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

6

شنبه 23حوت1393 ،سال چهارم شماره 796

بگو مگو از
یعقوب یسنا

مزاری بحثی است و مزاریبازی بحثی .مزاری به
تاریخ مردم هزاره و به ورود مردم هزاره به تاریخ
افغانستان ارتباط میگیرد که اهمیت سیاسی و
اجتماعی در تاریخ افغانستان دارد؛ اما مزاریبازی،
موجسواری است که استاد خلیلی و استاد محقق و ...راه میاندازند .اگر الزم
باشد که از مزاری تجلیل شود ،یک روز این تجلیل صورت بگیرد و آنهم باید
از آدرس مردم یا یک ستاد بیطرف مردمی برگزار شود ،نه از آدرس چهرههای
مشخص سیاسی و...
من شخصا نه کیش قهرمانپرستی دارم و نه عالقه به قهرمانسازی .تصورم
این است که قهرمانپرستی ما را از جامعهی مطلوب ،مدنی و شهروندی دور
میکند .بنابراین ،جامعه نیاز به قهرمان ندارد؛ اما تعدادی از بزرگوارها که
خودشان قهرمانمآب استند ،برای تقویهی عاطفی شخصیتشان ،نیاز به
قهرمانسازی دارند تا خودشان را الگو نشان بدهند...
جنگهای داخلی واقعیت تلخ تاریخ کشور ما بود؛ اما از این واقعیت گریزی نبود.
در هر صورتی اتفاق میافتاد .برای اینکه ارادهی همدیگرپذیری وجود نداشت،
این همدیگرپذیری باید از مجراهای قهار صورت میگرفت که گرفت ...حاال
ما از جنگهای داخلی برای همدیگرپذیری پند بگیریم تا باز زمینههای قهار
همدیگرپذیری فراهم نشود.
برای تجلیل از مزاری یا هر شخصیت سیاسی دیگر کشور ،بهتر است دنبال
برنامههایی باشیم که خدمات اجتماعی و بشری در پی داشته باشند ،تا این
رقابت مزاریبازی که برای یک هفته شروع میشود و هزینهها مصرف
میشوند ،بدون کدام پیامد بشری و اجتماعی.


Rahman Rahmani

نه براي مزاري ،بلكه براي راه مزاري
در نوشتهام تحت عنوان «ماجراي قبل از سفر
آمريكا» نوشته بودم كه محقق قدرتي دارد كه با يك
اشارهاش به اصطالح عام« ،دنيا را هزاره بگيرد».
امروز وقتي تجمع مردمي را در روز يادبود از شهادت مزاري ديدم ،اعتبارم
بيشتر از پيش از رهبران كنوني هزاره ساقط شد .وقتي اينهمه مردم نه به
اشاره و فريب و نيرنگ و نه براي سياستبازيهاي خام و نه براي مزاري ،بلكه
براي راه مزاري و براي نداي «عدالت» گرد ميآيند و از رهبرشان پاسداري
ميكنند ،آدمي اميدوار ميشود كه مزاري از ميان «قومی مرده» و محكوم
برنخاسته بود؛ او از ميان مردمي برخاسته بود كه ُپرشور و حرارت اند و آينده را
از آن خودشان ميپندارند.
جاي تأسف اما در اين است كه «قاتالن» مزاري در روز يادبود از شهادتش،
«برادر» خطاب شدند .اينجاست كه بر رهبريت و سياست دوقلوي سياسيونمان
مشكوك ميشوم و در انتظار رهبر كاريزمايي مانند مزاري مينشينم و رويا
ميبينم كه كاش مزاري ديگري ظهور كند و هزاره را از دستهي سومبودن و
منفعلبودن و اسيرشدن نجات دهد!


سعادت غزنوی

خاطره
شب  21حوت  1373در چارآسیاب سپری شد .چه
سخت بود .نمیدانم بابه مزاری و یارانش در این
شب به چه سرنوشتی گرفتار بودند .تصویر بابه
حکایت از شکنجه و بستنش به تناب میکند.
تلخی این شب از یادم نمیرود .هوای تنفسی قطع شده بود .دروازهی کانتینر
را باز نمیکردند .زندانیان یکی پس از دیگری بیهوش میشدند .داخل کانتینر
را سوراخ کردند .کسانی که بیهوش میشدند ،دهنشان را در این سوراخ
میچسپاندند تا به هوش آیند .این وضعیت تا صبح ادامه داشت .وقتی صبح
دروازه را باز کردند و بیرون آمدیم ،کسی همدیگر را نمیشناخت .این نوع فشار
ما را از لحاظ جسمی تا این حد تغییر داده بود؛ اما از سرنوشت بابه و ...نمیدانم.
همه در همین منطقه بودیم .روز  21حوت که امروز مصادف بدان روز است،
ما را به لوگر انتقال دادند .تا رسیدیم به لوگر ،همهجا را تماشاچی پر کرده بود.
گویی آدم ندیده بودند .دستار سفید مالها در میان تماشاگران جلوهی خاصی
داشت .گویی همه طالب اند.
در ساختمان پاملرنه ما را زندانی کردند .نمیدانیم چگونه  22حوت شد و
پسازچاشت مالی میانسالی آمد ،ما را از اتاقها بیرون کرد و گفت ،مزاریتان
کشته شد .آن لحظه دریافتیم که بابه شهید شده است .این مال باز گفت که
دیگر اگر شما را بکشیم ،کسی از شما خبر نمیگیرد.
دوستان عزیز،
طالب مدعی بود که آقای مزاری در بین طیاره حمله کرده و میخواسته که
هلیکوپتر را برباید و سرانجام کشته شده است .جریان درگیری را در فضای
غزنی میگفت؛ اما واقعیت همین است که تصویر استاد سخن میگوید .گوشهای
از خاطرهی تلخ آن روز را با شما شریک ساختم ،تا دوستان دریابند که دست
یافتن به عزت امروز ،بیقربانی و رنج نبوده است.
اما افسوس و صد افسوس که به جای قدردانی ،در هفتهی گذشته در مراسم
بیستمین سالیاد بابه
در مصلی شهید مزاری مورد توهین سازمانیافتهی سیاسی قرار گرفتم .به چُ رت
رفتم که چه را میبینم و اینها چطور از توهین من و ...لذت میبرند؟ از که
بنالم؛ از دشمن یا دوست اینچنینی؟
خب ،من و امثال من وظیفهی خود را انجام دادیم؛ اما اینکه نسبت به عسکر
بابه چه برنامهای طرح میکنند ،مربوط ما نیست.

 10اثر مشهور گمشده در تاریخ ادبیات

کم نیستند نویسندگانی که با اثری نیمهکاره دنیا را
ترک کردند ،یا آثاری که ناپدید شدند و از بین رفتند و
هرگز به دست مخاطبان نرسیدند.
چارلز دیکنز «راز ادوین درود» را با گرهی بازنشده باقی
گذاشت 11 .فصل نوشتهشدهی «ساندیتون» ،آخرین
رمان جین آستین ،نشان م یدهد ،اگر او زنده م یماند،
این کتاب بهترین اثرش م یشد« .مارک تواین» هم
نسخههای متفاوتی از «غریب هی مرموز» را در اواخر
دههی  1890و اوایل  1900در دست نگارش داشت؛
اما تا زمان مرگش در سال  ،1910هی چیک از آنها
را به پایان نرساند .اما مواردی هم وجود دارند که
شکافی وسوسهانگیز و مأیوسکننده در فهرست آثار
یک نویسنده به چشم م یخورد و آن زمان یست که
اثری نوشتهشده ،عمدا یا سهوا از بین رفته و ما را با
اشارههایی به محتوایش ،تنها گذاشته است.
این گزارش به  10اثر مشهور گمشده در تاریخ ادبیات
کالسیک تا مدرن که حدود سه هزار سال است،
م یپردازد.
«مارگی تها» /هومر
در بارهی «هومر» ،شاعر اسطورهیی یونان در قرن
هشتم پیش از میالد اطالعات بسیار کمی در دست
داریم؛ اما در مورد «مارگی تها» ،شعر بلند و گمشدهی
او حتا کمتر از زندگی خود او م یدانیم .این کتاب که
پیش از «ایلیاد» و «اودیسه» به نگارش درآمده ،شعر
کمیکی است که از آن تنها نقل قولهایی در کارهای
«افالتون» و «ارستو» باقی مانده است .از نوشتههای
«ارستو» چنین برم یآید که «مارگی تها» اثری بسیار
شگفتانگیز بوده است .او در جایی نوشته است:
نقشی که «ایلیاد» و «اودیسه» ب رای تراژدیهای ما
دارند« ،مارگی تها» ب رای کمدیها دارد.
«حکایتهای ا ِزوپ» /سقرات
«حکایتهای ازوپ»  200ساله بودند ،وقتی سق رات
قلم به دست گرفت تا روایت منظوم خود از این
داستانهای اخالقی را بس راید .قدمت این قصهها به
پنج قرن پیش از میالد بازم یگردد و سق رات زمانی
که به جرم اعتقاد نداشتن به خدایان و گمراه کردن
جوانان یونانی در زندان به سر م یبرد ،کار بر روی
آنها را آغاز کرد .در آن زمان این حکایتها جزو
اصلی ادبیات فولکلور یونان به حساب م یآمدند و
سق رات بسیاری از آنها را در قالب شعر ،بازنویسی
کرد .هنوز مشخص نیست چه بر سر سرودههای
این فیلسوف بزرگ آمد؛ اما به نظر م یرسد پس از
خوراندن زهر به او ،این شعرها هم نابود شدند.
«جزیرهی سگها» /بن جانسون و توماس
نش
تابستان  1597بود که «بن جانسون» و «توماس
نش» مشترکا کار روی اثری هجوآمیز به نام
«جزیرهی سگها» را شروع کردند .عنوان این کتاب
اشاره به جزیرهای به همین نام در شرق لندن بود .بر
اساس برخی منابع ،جانسون در این نمایشنامه ملکه
الی زابت اول و دربارش را با استفادهی هجوآمیز از نام
این جزیره ،مورد تمسخر قرار داده بود .تنها چند روز
بعد از به روی صحنه رفتن این کار ،مشاوران ملکه
دستور متوقفشدن اجرای آن را دادند .جانسون و دو
بازیگر نمایش به زندان افتادند و خانه و آثار نش که

به گفتهی خودش تنها در نگارش یک پرده از کار
مشارکت داشت ،مصادره شد .ه ردو نویسنده بعدها
دیگر از این اثر یادی نکردند و هرگز هیچ نسخهای
از آن یافت نشد.
«کادینو» /ویلیام شکسپیر
ویلیام شکسپیر ،خالق بزرگترین نمایشنامههای
کالسیک جهان ،اوایل دههی  1600با همکاری
دوستش «جان فلچر» نمایشنامهای را با نام «تاریخ
کادینو» به رشتهی تحریر درآورد .این اثر که بازگویی
داستان «دن کیشوت» سروانتس بود ،در سال 1613
توسط شرکت «مردان پادشاه» شکسپیر ب رای شاه
جیمز اول به روی صحنه رفت؛ اما متن آن هرگز
منتشر نشد .بهترین جاگزین این اثر گمشده،
نمایشنامهای به نام «دروغ دوچندان» از «لوییس
تیبولد» است .این نویسنده و وی راستار انگلیسی بیش
از یک قرن پس از شکسپیر در سال  1727این اثر را
خلق کرد .خود تیبولد گفته ،متن کتابش الهامگرفته
از دستنوشتههای ب ینام و گمشدهای از شکسپیر
است که برخی معتقدند «کادینو» نام داشته است.
«آدم بدون بهشت»« /جان میلتون»
جان میلتون سالها پیش از خلق شاهکار منظومش،
«بهشت گمشده» ،تالش کرد داستانی مشابهی را
در قالب نمایشنامه روایت کند .این اثر اوایل دههی
 1640به نگارش درآمد .یادداشتها و ط راح یهای
میلتون در بارهی این نمایشنامه هنوز موجود اند؛
اما دو پردهی اول «آدم بدون بهشت» که تنها
بخشهای کاملشدهی کار میلتون بودند ،گم شدند.
گرچه هنوز مشخص نیست دقیقا چه بالیی سر
این اثر ادبی آمده؛ اما به نظر م یرسد با بستهشدن
تیاترهای لندن در اواسط  1600توسط پیوریتنها،
میلتون آن را به کل کنار گذاشته و بعدها به شعر 10
هزار بیت یاش تبدیل کرده است .با اینحال« ،جان
درایدن» در سال « 1671بهشت گمشده»ی میلتون
را در قالب نمایشنامه مورد اقتباس قرار داد و آن را
«حالت معصومیت» نامید.
«آیینهها» /لرد بایرون
تنها چند هفته از مرگ لرد بایرون ،شاعر جوان دورهی
رمانتیک ادبیات انگلیسی در سال  1824م یگذشت
که «توماس مور» ،اجراکنندهی وصی تنامهی او،
نسخهای از خاط رات دستنویس این شاعر درگذشته
را نزد ناشر برد .اما «جان موری» ناشر به جای چاپ،
یکی از ناپسندترین حرکتهای تاریخ سانسور را انجام
م یدهد .او از ترس بدنامشدن بایرون و انتشارات
خودش ،تمام مطالبی را که به نظرش غی راخالقی
م یآمد ،پارهپاره کرد و در آتش شومینه سوزاند .ما
هرگز نفهمیدیم بایرون در زندگ ینامهاش چه نوشت؛
اما موری و مور هم که م یدانستند ،تا پایان عمر
ن باره صحبت کنند.
حاضر نشدند در ای 
«دست خونآلود» /آگوست استریندبرگ
گرچه حوزهی فعالی تهای «آگوست استریندبرگ»
شامل رمان و مقالهنویسی ،عکاسی و حتا نقاشی
م یشود ،او را به عنوان یکی از توانمندترین
نمایشنامهنویسان جهان م یشناسند .این
نویسندهی سویدنی خالق کارهایی چون «خانم
جولی» و «سونات شبح» است که نمایش خانگی

( )Chamber Playرا با کارهای خود به شهرت
رساند .اینها نوعی نمایشنامهی کوتاه بودند که
اوایل  1900ب رای چند بازیگر محدود و فضایی کوچک
نوشته م یشدند .استریندبرگ در طول عمرش چهار
نمایشنامهی اینچنینی به نگارش درآورد و آخرین
آنها را پس از نوشتن از بین برد .او در نامهای که ماه
آپریل  1907به دوست و مترجمش «امیل شرینگ»
نوشت ،با اشاره به یکی از نمایشنامههای خانگی
خود ،اظهار کرد :بیش از ه رچیز م یترسم این کار
گریبانگیرمشود.
این نمایشنامهنویس یک روز پس از آن ،در
نامهای دیگر به شرینگ ،از سوزاندن قسمتی از این
نمایشنامهها خبر داد و نوشت« :دست خونآلود» را
سوزاندم .این نوعی دفاع از خود است.
ی ما» /ال .فرانک باوم
«زندگی متأهل 
گرچه فرانک باوم تا ابد با عنوان خالق داستان
«جادوگر شهر اوز» به یاد آورده م یشود؛ اما
ن کوتاه و
نویسندهی موفق چندین رمان ،داستا 
نمایشنامهی دیگر هم بود .باوم در طول عمرش
بیش از  10رمان ،چندین داستان کوتاه ،مجموعهای
از کتابهای کودک و نوجوان و بیش از  200قطعه
شعر به نگارش درآورد .او اکثر کارهای داستان یاش را
با نام مستعار «ادیت ون داین» منتشر کرد« .زندگی
متأهلی ما» که در سال  1912کامل شد ،اولین جلد
از مجموعهی رمانهایی است که شامل «جانسون»،
«راز بونیتا» و «مولی اودل» م یشد .این کتابها در
دههی  1910به نگارش درآمدند؛ اما اکنون همگی از
بین رفتهاند.
رمان ب ینام در بارهی جنگ جهانی /ارنست
همینگوی
سال  1922بود که ارنست همینگوی به همراه همسر
اولش «هادلی ریچاردسون» راهی تور دور اروپا شد.
آنها در ایستگاه «گاردولین» پاریس منتظر قطار
بودند که هادلی چمدان حاوی تمام آثار همسرش
تا آن روز را جا گذاشت! در میان این کارها ،رمانی
در بارهی جنگ جهانی اول بود که از دست رفت
و همینگوی بعدها تالش نکرد آن را بازنویسی کند.
«نوردهی دوگانه» /سیلویا پالت
اگر از زندگی سیلویا پالت و تد هیوز ،ملکالشع رای
سرشناس انگلیسی مطلع باشید ،م یدانید که هیوز
پس از خودکشی پالت در سال  ،1963برخی از
کارهای او ،از جمله آخرین بخش زندگ ینامهاش
را از بین برد .او بعدها در توضیح این اقدام گفت:
نم یخواستم فرزندانش مجبور شوند آنها را بخوانند.
اما یک سال پس از مرگ پالت ،چند دفتر خاط رات
او نیز ناپدید شدند .در این میان یک رمان 130
صفحهای تایپشده هم وجود داشت که م یتوانست
دومین رمان او باشد .پالت که این کتاب را «نوردهی
دوگانه» ( )Double Exposureنامیده بود ،در
نامهای به یکی از دوستانش توضیح داده که رمانی
در بارهی زنی با همسری عیاش و فراری نوشته است.
هرگز مشخص نشد آیا تد هیوز با انگیزهی حفظ
آبروی خود در از بین رفتن این رمان نقشی داشته
یا نه.
(برترینها)
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پیگرینی :آینده من
در سیتی است نه ناپولی

هفته گذشته شايعاتي در مورد پيشنهاد باشگاه
ناپولي به پيگ ريني منتشر شد در حال یکه اين
م ربي همه آنها را تکذيب م يکند.
پیگ رینی فصل گذشته پس از چند فصل
هدایت ماالگا ،به منچسترسیتی پیوست
و موفق شد این تیم را به عنوان قهرمانی
انگولستان برساند .هفته گذشته شایعه شد که
نماینده این م ربی ،از او خواسته تا به پیشنهاد
م رب یگری ناپولی پاسخ مثبت بدهد.
او در نشست خبری دیروز خود در این رابطه
گفت :وضعیت آینده من خیلی روشن است.
من تا سال  2016با منچسترسیتی ق رارداد دارم
و تا پایان نیز در این تیم خواهم ماند .در آن

زمان پای میز مذاکره خواهیم نشست و در
صورت یکه به توافق برسیم ،به م رب یگری در
سیتی ادامه خواهم داد .من وقتی ق راردادی
امضا م یکنم ،دوست دارم تا پایان به آن وفادار
باشم .از پیگ رینی در مورد شایعه درگیری
لفظی شدید کمپانی و ف رناندینیو در ج ریان
شکست  1-2سیتی مقابل لیورپول سوال
شد که وی پاسخ داد :داخل رختکن ،ما هیچ
مشکلی در آن روز نداشتیم و هیچ درگیری
لفظ یای بین این دو بازیکن اتفاق نیفتاد که
قابل ذکر باشد .در سیتی بین بازیکنان هیچ
مشکلی وجود ندارد .از این دست مسایل در
فوتبال طبیعی است و اصال اهمیتی ندارند.



مورینیو :من یک مربی باد به پرچم نیستم

ژوزه مورينيو در نشست خبري دیروز خود،
جواب دو کارشناس تلويزي وني معروف
انگوليس؛ جيمي کرگر و گ راهام سونس را
داد.
کرگر و سونس که هر دو از بازیکنان سابق
لیورپول هستند ،پس از کنار رفتن چلسی از
لیگ قهرمانان با تساوی  2-2مقابل ،PSG
به شدت از شیوه رفتاری بازیکنان چلسی
در صحنه اخ راج زالتان انتقاد کرده و آن را
احساسی و خالف بنیانهای فوتبال انگولیس
خوانده بودند .مورینیو در نشست خبری دیروز
خود گفت :من مثل شما رسانهها نیستم که
هر طرف باد م یوزد به همان طرف م یروید.
شما اظهار نظر این دو نفر را بازتاب دادهاید؛
در حال یکه به اعتقاد من آنها مشکل دارند.
دنیای عجیبی است و حافظهها کوتاه مدت

شدهاند .شاید بخاطر کیفیت محصوالتی است
که امروزه مصرف م یکنیم.
من همیشه پشت بازیکنانم هستم .چه بب ریم
و چه ببازیم ،باهم هستیم .هی چگاه بر خالف
آنها موضع نخ واهم گرفت .بازی با  PSGکه
تمام شد ،کنار ت ونل ایستادم و با همه اعضا
از بازیکن گرفته تا دستیارانم دست دادم و به
آنها گفتم که شما شایسته پیروزی بودید .این
روش کاری من است .من کسی نیستم که به
خ واسته یک سری اف راد تغییر کنم.
آقای سونس بعضی چیزها را ف راموش کرده
است .او یادش رفته زمانی یک مسابقه
فوتبال را متوقف کرد .او دورانش در بنفیکا
را ف راموش کرده در حال یکه من آن زمان در
پ رتگال م رب یگری م یکردم و خیلی چیزها از
او م یدانم.



اوبامیانگ:
دوست دارم کنار نیمار بازی کنم

پير اوباميانگ مهاجم گابني باشگاه دورتم وند،
در دو فصل اخير ،درخشش خ وبي در ترکيب
اين تيم داشته و امسال در  23بازي 10 ،گول
ب راي زردپوشان به ثمر رسانده است .دورتم وند
که در نیم فصل اول نتایج بسیار بدی گرفته
بود ،با شروع نیم فصل دوم ،بار دیگر اوج
گرفت و خود را از انتهای جدول جدا کرد.
اوبامیانگ در مصاحبه با وبسایت یوفا
در پاسخ به سوالی در این مورد که دوست
دارد کدامیک از مهاجمان برجسته دنیا
را ب رای دورتم وند جذب کند گفت :کدام
مهاجم؟ نیمار بازیکنی است که دوست
دارم کنار او بازی کنم .اگر م یتوانستم ،او
را به دورتم وند م یآوردم .البته چیزی بهتر

و خوشحال کنندهتر از بازی کنار رویس
نیست .ب رای اینکه کنار او بازی کنید ،باید
در باالت رین سطح ق رار داشته باشید چ را که
رویس ،بازیکنی س ریع و باهوش است .او
یک فوتبالیست همیشه آماده و با کیفیتی
باالست.
اوبامیانگ در مورد یورگن کلوپ سرم ربی
دورتم وند نیز گفت :کار کردن با او خیلی
راحت است.
کافی است در تم رینات دقت کرده و از او چیز
باد بگی رید تا به بهت رین فرم خودتان برسید .در
دورتم وند بازیکنان خوب و با کیفیت زیادی
حضور دارند و با م رب یگری کلوپ ،به آیندهای
روشن چشم داریم.



براوو :بله؛
بارسا به سهگانهای دیگر فکر میکند

بارسل ونا سال  2015را با يک شکست تلخ
مقابل سوسيداد آغاز کرد اما همان شکست،
زمينهاي شد ب راي کسب پيروزيهاي بعدي
و حاال آنها با استفاده از غفلت ریال مادريد،
صدرنشين الليگا هستند.
کلودیو ب راوو ،دروازهبان ثابت این فصل
بارسل ونا در اللیگا ،تابستان گذشته از
سوسیداد به باشگاه کاتاالنی منتقل شد و
درخشش خ وبی نیز در ترکیب تیم جدیدش
داشته است .بارسا عالوه بر صدرنشینی در
اللیگا ،در کوپا دل ری فینالیست شده و
در لیگ قهرمانان نیز پس از ب رتری  1-2بر
سیتی در منچستر ،امید زیادی ب رای صعود به
مرحله بعد لیگ قهرمانان دارد.
دروازه بان شیلیایی بارسا در مصاحبه با م وندو
دپورتیوو گفت :به سهگانه فکر م یکنیم؟
بله ،حاال در رختکن در مورد فتح یک سهگانه

یزنیم .این اتفاقی است که
دیگر نیز حرف م 
پیش از این یکبار ب رای بارسل ونا افتاده و ما
م یخ واهیم تک رارش کنیم اما صحبت از این
مساله یک چیز است و عملی کردنش چیز
دیگ ر .باید قدم به قدم پیش برویم.
ب راوو در مورد ش رایطی بح رانی این روزهای
ریال مادرید گفت :این مسالهای که حاال ریال
بدان دچار شده ،چندی پیش در تیم ما نیز
اتفاق افتاد.
گاهی وقتی همه چیز خوب پیش م یرود،
به یکباره با یکی دو باخت اوضاع به هم
یریزد و شما از تیمی پیروز و همیشه ب رنده،
م
به تیمی بح ران زده بدل م یش وید.
چنین تغییر رویه س ریعی ،بخشی از ف وتبال
است .بخصوص در تی مهای بزرگ ممکن
است با چند شکست شما از اوج به پایین
سقوط کنید.

قرارداد یوآخیم لو
تا سال  2018تمدید شد

سرم ربي تيم ملي آلمان که تا سال  2016با اين تيم ق رارداد
داشت ،دو سال ديگر نيز در پست خود ابقا شد.
لو که  8سال است هدایت تیم ملی آلمان رابر عهده دارد ،موفق
شد در جام جهانی  2014برزیل ،پس از ب رتری  0-1بر آرژانتین،
آلمان را به قهرمانی جهان برساند .این چهارمین عنوان قهرمانی
جهان ب رای جرمنها بود .با این حال آنها در مرحله انتخابی یورو
 2016ف رانسه ،اوضاع چندان خ وبی ندارند و از  4بازی خود تنها
 7امتیاز اندوخته اند.
این مساله هم باعث نشد تا مدی ران ف وتبال آلمان ،امید خود به لو
را از دست بدهند و دو سال دیگر و تا پایان جام جهانی روسیه،
ق رارداد او را تمدید کردند .یوآخیم لو در مصاحبه با خب رنگاران در
این رابطه گفت :از این اتفاق بسیار خوشحالم .ما هنوز میل و
انگیزه بسیار باالیی ب رای کسب افتخارات بیشتر داریم .لو سال
گذشته از سوی فیفا ،به عنوان بهت رین م ربی دنیا شناخته شد.

رومنیگه :عزت واعتبار هوینس
به وی بازگشتهاست

حدود يک سال از حکم دادگاه عليه اولي هوينس ،رئيس پيشين
باشگاه بايرن م ونيخ ،که به دليل ف رار از پرداخت ماليات به زندان
افتاد ،گذشت.
کارل هاینس رومنیگه نایب رئیس این باشگاه دیروز به شبکه
رادیویی  aktuell B5گفت :عزت و اعتبار هوینس که برخی
فکر م یکردند خدشهدار شده ،حاال سر جای خودش باقی است.
احساس من این است که او واقعا متنبه شده و اگر اعتبارش از
بین رفته بود ،بعد از گذشت این یک سال ش رایط به حالت عادی
خود بازگشته است.
به نظرم او هم احساس م یکند حاال دیگر سب کبار شده است .چه
دوستان قدیمی و چه رقبایی که در طول دوران کاری هوینس با
وی اختالفاتی داشتهاند ،حاال به مالقاتش م یآیند .فعال همه چیز
روال عادی و طبیع یای را طی م یکند.
اولی هوینس در تاریخ  13مارچ  2014به دلیل ف رار از پرداخت
مجموعا  25.5میلیون یورو مالیات ،به سه سال و نیم حبس
محکوم شد .از آغاز جنوری سال جاری به وی آزادی مشروط
تعلق گرفت و م یت واند روزها تا ساعت  18بیرون از زندان باشد
و حتی سر کار برود .از آن زمان ،مسئ والن فعلی باشگاه بایرن
م ونیخ ،مسئ ولیت اداره یکی از بخشهای پایه را به او سپرده اند.

سرخیو بوسکتس
الکالسیکو را از دست داد

نش ريه اسپورت کاتال ونيا ،به نقل از پزشکان بارسل ونا ادعا کرده
است که سرخيو بوسکتس حداقل تا  15روز ديگر قادر به
هم راهي بارسل ونا و تيم ملي اسپانيا نخ واهد بود.
بوسکتس هفته گذشته در ج ریان بازی برگشت نیمه نهایی کوپا
دل ری مقابل ویاریال ،توسط پینیا به شدت مصدوم شد .او از
ناحیه مچ پای راست صدمه دید و مجبور به ترک بازی شد.
فردای آن روز تیم پزشکی بارسل ونا با اعالم اینکه مچ پای او
دچار شکستگی نشده ،خیال بارسل ونا و ه واداران این تیم را تا
حدودی راحت کرد.
پس از شروع فی زی وت راپی ،همه چیز حکایت از آن داشت که او
قادر خ واهد بود خودش را به الکالسیکوی  22مارچ برساند اما
روز پنجشنبه گذشته تیم پزشکی بارسل ونا ص راحتا اعالم کرد که
حداقل تا  15روز دیگر بوسکتس نباید در هیچ مسابقه ف وتبالی
به میدان برود .بدین ت رتیب او سه بازی بعدی بارسا مقابل ایبار،
منچسترسیتی و ریال مادرید و نیز دو بازی تیم ملی اسپانیا
مقابل اوک راین و هلند را از دست خ واهد داد.

پالتینی :پاریسسنتژرمن
مدعی قهرمانی اروپا است

ميشل پالتيني ،رئيس يوفا عنوان کرد که پاريس سنت ژرمن از
مدعيان اصلي قهرماني چمپي ونزليگ خ واهد بود.
شاگردان لورن بالن چهارشنبه شب موفق شدند چلسی رار در
خانه  2-2متوقف کنند تا به لطف گول زده بیشتر نسبت
به ح ریف ،راهی مرحله یک چهارم نهایی چمپی ونزلیگ ش وند.
پالتینی که خود در زمان بازیگری ،افتخارات زیادی در ردهی
ملی و باشگاهی کسب کرده ،معتقد است که پی اس جی
نشان داد به اندازه کافی پخته شده است .او گفت :پاریس یها
نشان دادند که تیمی هستند که آماده قهرمانی در چمپی ونزلیگ
هستند .آنها ب رای این کار ب رنام هریزی شدهاند .من یک نمایش
خوب ،یک بازی خوب و بازیکنانی بسیار عالی تماشا کردم.
تعجب نکردم که پی اس جی از سد چلسی ،حتی در حالی که
 10نفره بودند عبور کرد .آنها چیزی ب رای از دست دادن نداشتند.

آلوس :از شایعات یکعده گوسفند
خسته شدهام

سه روز پيش نش ريه مارکا به نقل از منابع
نزديک به باشگاه پي اس جي ،ادعا کرده بود
که دني آلوس روز سه شنبه در پاريس با اين
باشگاه ق رارداد امضا کرده است.
ق رارداد مدافع راست برزیلی بارسا ،جون امسال
به اتمام م یرسد و او از جنوری این اختیار را
داشته تا با هر باشگاهی که خ واهان اوست وارد
مذاکره شود .آلوس که ه مچنان خ واهان ماندن
در بارسل ونا بود ،از سوی مدی ران این باشگاه با
پیشنهاد تمدید م واجه نشد و تصمیم گرفت تا
به یکی از باشگاههای خ واهانش ج واب مثبت
بدهد .او که روز دوشنبه به پاریس سفرکرده
بود ،به ادعای مارکا ،ق رارداد فصل بعد خود را
با باشگاه پاریس سنت ژرمن به امضا رساند اما
بالفاصله پس از طرح این ادعا ،م وندودپورتیوو از
رسانههای نزدیک به بارسل ونا ،به نقل از دوستان
و اط رافیان آلوس ،این خبر را تکذیب کرد.

روز پنجشنبه گذشته خود آلوس در اینستاگ رام
خود با انتشار دو عکس از صفحه اول روزنامه
مارکا که م ربوط به آخ رین فصل حضورش در
سویا و پیش از پیوستنش به بارسل ونا م یشد
نوشت :واقعا حرفهایی که در مورد من زده شده
است را باور م یکنید؟ از شنیدن شایعاتی که
یک عده گوسفند بر علیه من درست کردهاند و
از دست دروغ هایشان خسته شدهام .تا روزی
که در بارسل ونا هستم ،مثل همیشه عاشقانه
به این تیم متعهد خ واهم ماند و هر زمان که
بخ واهم این باشگاه را ترک کنم ،مثل روزی که
خبر پیوستنم به بارسا را اعالم کردم ،آنقدر
شهامت دارم که خبر جدای یام را نیز خودم به
ه واداران بگویم.
در این دو عکس منتشر شده ،مارکا مدعی شده
بود که آلوس به ریال مادرید و چلسی م یپی وندد
اما در نهایت او به بارسل ونا ملحق شد.



شروط موجود در قرارداد آلوس با PSG
منتشرشد

مارکا روز چهارشنبه گذشته به نقل از منابع
م وثق خود مدعي شده بود که آلوس با باشگاه
پاريس سنت ژرمن ق رارداد امضا کرده است.
با وجود تکذیب این ادعا توسط دنی آلوس و
اظهارات تند این بازیکن علیه نش ریه مارکا
و کسانی که خبر امضای ق رارداد او را منتشر
کرده بودند ،نش ریه مارکا دیروز دو شرط مهمی
که در ق رارداد آلوس با پی اس جی گنجانده
است را منتشر کرد.
طبق ادعای مارکا ،آلوس ق راردادی سه ساله
با حقوق سالیانه  9میلیون یورو منعقد کرده
است .دو شرط مهم موجود در ق رارداد جدید
آلوس به شرح زیر است :

 -1چنانچه تا  30جون ،باشگاه بارسل ونا
ق راردادی با ارزش ب رابر با پی اس جی به آلوس
پیشنهاد کند ،این بازیکن م یت واند ق رارداد خود
را با پرداخت  1میلیون یورو ج ریمه فسخ کند.
(بارسل ونا به درخ واست ل وئیس ان ریکه ،ق راردادی
با حقوق سالیانه  6میلیون یورو به آلوس
پیشنهاد داده که  3میلیون پایی نتر از حقوقی
است که او از پی اس جی دریافت خ واهد کرد).
 -2ق رارداد سال سوم آلوس با پی اس جی،
مشروط است .چنانچه او در سال دوم حضورش،
حداقل  20بازی ب رای این تیم انجام داده باشد،
بصورت اتوماتیک ،ق رارداد سال سوم او نیز
معتبر خ واهد شد.



پرز :به بارسا ببازیم هم آنچلوتی برکنار
نمیشود

فلورنتينو پرز ،رئيس باشگاه ریال مادريد به
حمايت از کارلو آنچل وتي پرداخت و گفت که
سرم ربي ايتاليايي در خطر اخ راج نيست.
پس از نتایج ضعیف ریال در هفتههای
اخیر ،شایعاتی مبنی بر احتمال اخ راج کارلو
آنچل وتی ،سرم ربی ریال شنیده م یشود .ریال در
چند هفتهی اخیر ،ضعیف کار کرده و اختالف
امتیاز  4امتیاز خود در صدر جدول با بارسا
را از دست داد و در حال حاضر ،در ردهی دوم
جدول ق رار گرفته است .ه مچنین ریال در اروپا،
با وجود ب رتری  0-2در خانه شالکه ،در ب رنابئو
 3-4مغلوب این تیم شد و در خطر حذف ق رار
داشت.
با این حال ،پرز به حمایت از آنچل وتی پرداخت
و گفت که م ربی ایتالیایی ،با خیالی راحت به
کارش ادامه خ واهد داد .او گفت :امروز در اینجا
حاضر شدم تا با شما صحبت کنم زی را فشار
زیادی روی تیم است .حمالتی که علیه م ربی
و بازیکنان ما انجام شده ،کامال ناج وانمردانه
است .باشگاه کامال به م ربی و بازیکنان ایمان
دارد و هر اتفاقی بیفتد ،آنچل وتی به کار کردن
به عنوان سرم ربی ریال ادامه خ واهد داد .ما

بهت رین بازیکنان و م ربی ممکن ب رای ریال را
در اختیار داریم .آنها ب رای باشگاه در س رتاسر
جهان ،احت رام جمع کردهاند .ه مچنین در کنار
هم ،جامهای زیادی برده اند که سالها منتظر
آنها بودیم .با ارایه ف وتبالی فوقالعاده آن را
کسب کرده اند.
پرز ادامه داد :ریال در تاریخش هی چگاه  4جام
کسب نکرده بود بناب راین ،این م ربی و این
بازیکنان ،حاال در تاریخ باشگاه ق رار دارند .هر
اتفاقی هم که بیفتد حتی اگر در ال کالسیکو
شکست هم بخوریم ،آنچل وتی سرم ربی ریال
باقی خ واهد ماند.
پرز درباره ش رایط رونالدو در ریال گفت:
نم یخ واهم مثل بقیه اشتباه کنم و ت وانایی
رونالدو را زیر سوال ببرم .خیلی وقت پیش
نبود که او در سوئیس ،توپ طال را باال برد.
هر بازیکنی یک مقطع افت دارد ولی حاال او
ب رای بازگشت به روزهای خ وبش تالش م یکند
و همچنین ب رای توپ طالی دیگری م یجنگد.
من سالهاست که اینجا هستم و رابطه رونالدو
با باشگاه ،بهت رین یا یکی از بهت رین روابطی بوده
که در دوران حضورم دیده ام.



راموس :برای ریال داستان ساختهاند

پنج شنبه گذشته سرخيو راموس ،چيچاريتو،
گرت بيل و مارسلو ،به نمايندگي از بازيکنان
ریال مادريد ،در م راسمي به همت شرکت
مايکروسافت به سواالت ه واداران پاسخ دادند.
در این م راسم 13 ،ه وادار ریال در ویدیوهایی
که از قبل ضبط شده بودند ،سواالتی را از
بازیکنان محبوب خود مطرح کردند .جالب
اینکه سواالت به گونهای گولچین شده بودند
که هی چکدام به بح ران اخیر ریال و سوتهای
اعت راضی ه واداران اشاره نداشتند.
سرخیو راموس در پاسخ به یکی از ه واداران در

مورد ش رایط فعلی ریال گفت :مشخصه بارز
رختکن ریال مادرید شاد بودن آن است .چه
فصل گذشته و چه این فصل ،در هر تم رین
فضای بسیار خوب و شادی وجود دارد و همه
از تم رینات لذت م یب ریم .فرقی نمیکند در چه
مقطعی ،حساس یا غیر حساس حضور داشته
باشید .باید شاد بوده و لبخند از روی چهرهتان
محو نشود .فضای فعلی ریال ،عالی و به دور
از هرگونه حاشی های است .ب رای ما داستانهای
زیادی ساختهاند اما هیچ توجهی به آنها نداریم؛
چ را که این داستانها همه تاریخ مصرف دارند.
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1. Tickets for Domestic and International
Flights
2. Hotel Reservation World Wide.
3. Visa Services.
4. Group Rates
5. Lowest Price
6. Free Tickets Delivery to desired
Address.
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آن ریاست باید در این مورد جزئیات بدهد.
این قضیه در چند روز گذشته واکنشهای زیادی را
در رسانههای اجتماعی ،از جمله فیسبوک ،به دنبال
داشته و آنان خواستار پیگیری جدی آن شدهاند .آنان
با انتقاد از برخورد زورمندان با مردم عادی نوشتهاند،
این رانندهی تاکسی تنها نانآور خانوادهاش بوده و حال
آقای صافی باید مصارف زندگی آنان را پرداخت کند.
در همین حال ،محمداسماعیل ،پدر جهانگیر ،رانندهی
کشتهشده ،به روزنامهی اطالعات روز گفت ،پسرم
تنها نانآور خانه بود و به خاطری که صدای غریب را
در این کشور کسی نمیشنود ،صدایش را بلند نکرده
است .خانهی جهانگیر در منطقهی دوصد فامیلی
کارتهی نو است و از او  7کودک بهجا مانده است.
اما آقای صافی میگوید ،خواستار تطبیق قانون است
و تنها میتواند به عنوان شهروند عادی ،به خانوادهی
این راننده کمک کند .او در مورد چگونگی وقوع
رویداد گفت ،خودش در صحنه حضور نداشته و موتر
محافظانش نیز از دست خالف نرفته است .در حال
حاضر رانندهی او در بازداشت پولیس کابل است.
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رییس جمهور :مرگ رانندهی تاکسی دقیق بررسی شود

اطالعات روز :محمداشرف غنی ،رییس جمهور
کشور به وزارت داخله و دادستانی دستور داد تا مرگ
یک رانندهی تاکسی در کابل را دقیق بررسی و نتایج
آن را به او گزارش دهند .دفتر رسانههای ریاست
جمهوری دیروز با نشر خبرنامهای اعالم کرد ،هر اقدام
غیرقانونی از سوی هرکسی که انجام میشود ،باید
بررسی شود.
به روز دوشنبه هفتهی گذشته موتری مربوط به اقبال
صافی ،نمایندهی مجلس نمایندگان با یک تاکسی
در منطقهی دهمزنگ کابل برخورد کرد و بر اثر آن،
رانندهی تاکسی کشته شد .در این رویداد دستکم پنج
نفر دیگر زخمی شدند .مختار ،یکی از شاهدان عینی به
روزنامهی اطالعات روز گفت ،رنجر [مربوط به صافی]
با دست خالف با تاکسی برخورد کرد.
اما جنرال شفیق ،رییس ترافیک کابل از جزئیات
این قضیه ابراز بیخبری کرد و گفت ،این نوع قضایا
بیشتر مربوط به وزارت امور داخله میشوند .در همین
حال ،نجیباهلل دانش ،معاون سخنگوی وزارت داخله
گفت ،این قضیه مربوط به ریاست ترافیک میشود و
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صادق مدبر :حکومت به سرنوشت  31مسافر
بیاعتنایی کرده است

اطالعات روز :صادق مدبر ،رییس حزب
انسجام ملی ،سران حکومت وحدت ملی،
بهویژه رییس جمهور را در قسمت رهایی 31
مسافر ربودهشده از شاهراه کابل -قندهار ،به
سکوت متهم کرد .او گفت ،انتظار این بود تا
سران حکومت ،بهویژه اشرف غنی ،در این
زمینه با جدیت عمل کنند؛ اما متأسفانه به
نحوی با بیاعتنایی ،سردی و سکوت برخورد
کردهاند.
مدبر به روز پنجشنبه هفتهی گذشته در
مراسم بیستمین سالیاد شهادت عبدالعللی
مزاری ،رهبر پیشین حزب وحدت اسالمی
افغانستان در کابل گفت ،حدود  20روز
از ربودهشدن  31مسافر میگذرد؛ اما تا
هنوز هیچ پیشرفتی برای حل این مشکل
دیده نشده است .او هشدار داد ،اگر آسیبی
متوجه ربودهشدهها شود ،مسئولیت حکومت
دوچندان خواهد شد.
ق بزرگان
او افزود ،برای رهایی اسیران از طری 
قومی تالش میکنند ،تا آنان دوباره به آغوش
گرم خانوادههایشان برگردند .با گذشت 19
روز ،هنوز سرنخی از مسافران ربودهشده از
شاهراه کابل-قندهار در دست نیست و هیچ
گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته
است .پس از بینتیجه ماندن تالشهای
بزرگان قومی برای رهایی این مسافران،
حکومت عملیات نظامیای را راهاندازی کرد؛
اما این عملیات بدون کدام دستآوردی پایان
یافت .اکنون در مورد مکان نگهداری اسیران

توسط ربایندگان ،گزارشهای ضدونقیضی
وجودد دارند .اما احتمال داده شده ،این افراد
در مغارههای ولسوالی کوهستانات والیت
زابل نگهداری میشوند.
خانوادههای اسیران از چندین روز بدینس و در
غم و سوگ اند و روز پنجشبنه هفتهی گذشته
در کابل ،برای رهایی  31مسافر ربودهشده
مراسم دعاخوانی برگزار کردند .آنان گفتند ،با
توجه به عملکرد سران حکومت وحدت ملی،
برای نجات عزیزانشان ،به خدا امید بسته
و به همین منظور ،مراسم دعاخوانی برگزار
کردهاند.
اما محمد محقق ،معاون ریاست اجرایی
دیروز در بیستمین سالیاد شهادت مزاری

در کابل برای نخستین بار مخالفان مسلح را
برادر خطاب کرد و گفت ،دست از آدمکشی
بردارید و مسافران اسیر را رها کنید .او افزود،
اعضای خانوادهی این مسافران ،فقیرترین
مردم کشور اند و به خاطر حفظ جان مسافران
ربودهشده ،انتقاد کرده نمیتوانم.
محقق افزود ،هیأت غیررسمی را به کویته
پاکستان فرستاده و آنان در یک کوه این
کشور ،با شورای کویته مالقات کرده است.
محقق گفت ،شورای کویته فتوا داده تا
مسافران را رها کنند .او افزود ،چند نفر را
پیش یک گروه دیگر در شهر کراچی نیز
پاکستان فرستاده است .او افزود که تالشها
برای رهایی این مسافران جریان دارند.

