یکی از تحوالت قابلتوجه در سالهای اخیر ،در جهان اسالم ،تبدیلشدن
وهابیگری به جریان اصلی اسالم سنی است .عربستان سعودی،
در کشورها ،یکی پی هم ،برای آموزش واعظان و اعمال مساجد پول
خرج میکند .یکی از نتایج این وضعیت ،گسترش ستیز و نزاع فرقهای
میان سنی و شیعه است .شیعهها از تونس تا اندونزی ،آماج توهین و
ظلم قرار میگیرند .فرقهگراییهایی از این نوع ،محدود به روستاهای
حومهی حلب و پنجاب نمیشود؛ این روند ،روابط دو فرقه را در تمام
گروهبندی اسالمی ،زهرآلود میکند...
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پاکستان :پروسهی صلح افغانستان
از بین نرفته بلکه به تعویق افتاده

صفحه 2

سیمینار بررسی نقش جوانان
در تأمین امنیت در کابل برگزار شد

صفحه 2

مرگ مال عمر میتواند به روند صلح افغانستان
کمک کند یا به آن آسیب برساند

رهبر جدید طالبان
و از سرگیری شورش

مال محمد عمر ،که اغلب صرف مال عمر خوانده میشد ،در سالهای  1996تا 2013
فرمانده ارشد و رهبر معنوی طالبان بود ،هرچند مرگ او در اواخر ماه گذشته تایید شد .این
خبر در وسط گفتوگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان با پادرمیانی پاکستان
نشر شد؛ گفتوگوهایی که ظاهرا مال عمر در یک پیام عیدی در اواسط ماه جوالی از
صفحه3
قبرش از آن حمایت کرد			...

نخستین اظهار نظرهای مال اختر محمد منصور ،رهبر جدید طالبان  ،هر چه که باشد،
او میداند که این گروه چقدر ازهمگسیختهاست و تواضع و ایجاد اجماع نظر بهترین
راهیست که او میتواند در پیش گیرد .منصور که معاون مال عمر بود ،در نظر همگان
کسیست که با استخبارات قدرتمند پاکستان که جنبش طالبان را در دههی  1990ایجاد
صفحه4
کرد ،خیلی نزدیک است و ارتباطات منصور با آیاسآی...

صفحه 2
رسمقاله

Flying 2 times
weekly to

اول جنگ ،دوم صلح

گروه تروریستی طالبان ،درکمتر از  24ساعت ،توانستند سه حملهی انتحاری
قدرتمند در پایتخت افغانستان انجام دهند .حملهی نخست توسط یک الری
مملو از مواد انفجاری در شاه شهید ،حملهی دوم در درون صف افسران پولیس،
و حملهی سوم نیز بر پیمانکاران داخلی و خارجی در نزدیکی میدان هوایی
انجام شد و چند ساعت درگیری مسلحانه را نیز در پی داشت .این سه حمله،
صدها زخمی برجای گذشته و جان دهها تن را گرفت .واکنش نهادهای امنیتی و
حکومت افغانستان به این حمالت ،نکوهش حملهی تروریستی دشمنان و همدردی
با شهروندان افغانستان بود .اکثر اعالمیهها و واکنشها از سوی این نهادها اشاره به
«دشمنان» افغانستان داشت ،اما هیچیک از نهادهای دولتی از این دشمن نام نبردند.
شماری از نهادهای دولتی و مقامات ،این دشمنان ناشناس را تهدید کردند و گفتند
که حملهی تروریستان و دشمنان افغانستان بیپاسخ نخواهند ماند .همچنین ،پس
از حملهی اول در شاه شهید ،شورای امنیت ملی افغانستان دو روز پی هم تشکیل
جلسه دادند...
صفحه 2
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و صفحهی ارگ پس از آخرین جلسهی شورای امنیت ملی ،به نقل
از رییسجمهور نوشت که او هنوز هم به صلح متعهد است اما پاسخ
دشمنان افغانستان را قاطعانه خواهد داد .اکنون سوال این است که:
دشمنان ما چه کسانی هستند؟ چه برخوردی در قبال دشمنان خود
در پیش بگیریم؟
 .1دولت افغانستان ،در  14سال گذشته ،همواره بر سر تعریف اینکه
منافع ملی چیست و دشمن کیست ،اختالف نظر داشته است .دولت
بارها گفته است هر کسی که امنیت شهروندان ،حاکمیت ارضی،
استقالل ،وحدت ملی و ثبات سیاسی در افغانستان را تهدید کند،
دشمن افغانستان است .در این تعریف ،واضحترین دشمن ،گروه
تروریستی طالبان است .گروهی که سالهاست با دولت میجنگد،
ی ُکشد و کشته میشود .اما
یبُرد ،انتحار میکند ،حمل ه میکند ،م 
سر م 
در عمل و در پالیسی رسمی دولت ،طالبان هنوز نه تروریست است
و نه دشمن.
دولت افغانستان ،همانگونه که بر تروریستخواندن طالبان توافق
ندارد ،بر سر هیچ عنوان دیگری نیز به توافق نرسیدهاند :مخالفان
سیاسی ،برادران ناراضی ،و دشمن ،اصطالحاتی هستند که برای
طالبان بهکار رفتهاند .دولت ،این گروه را به خوب و بد تقسیم کرده
است اما هرگز بر سر اینکه طالبان گروهی تروریستی و دشمن
افغانستان به توافق نرسیده است و از جاافتادن و بهکاربردن چنین
واژگان و تعریفهایی برای این گروه خودداری کردهاند.
این در حالی است که روشنترین و بیرحمترین دشمن ما ،طالبان
است .تسامح و بازی دوگانهی دولت در قبال این گروه تروریستی،
در سالهای گذشته و اکنون ،از طرفی به قدرتمندترشدن این
گروه منجر شده است و از جانب دیگر ،میزان انزجار و نفرت از این
گروه را در میان مردم کاسته است .تسامح و دلسوزی با این گروه
تروریستی ،براساس تعلقات قبیلهای و قومی ،تا آنجا رعایت شده
است که بلندپایهترین مقامهای دولت ،از ارگ تا پارلمان ،در مرگ
رهبر این گروه ماتمزده میشوند .رییسجمهوران افغانستان ،سالها
مانع از شاملکردن این گروه در فهرست تروریستان شدهاند.
چنین مدارا و گذشتی ،با دستور سرقوماندان اعالی قوای مسلح،
از یک طرف بر محبوبیت اجتماعی این گروه در میان قبیله افزوده
است و از جانب دیگر ،شجاعت و ارادهی مبارزهی نیروهای امنیتی
افغانستان را کاهش داده است.
اکنون اما ،عریانترین حقیقت این است که این گروه تروریست است
و دشمن .دشمنی که نهتنها درمقابل دولت ،بلکه در درون دولت
حضور دارد .بنابراین ،دشمن ،طالب است و کسانی که در لباس مأمور
دولت ،از طالبان حمایت کرده و برای آنها راهسازی و البیگری
میکنند.
 .2به باور دولت افغانستان ،و براساس شواهد نهادهای امنیتی،
پاکستان و مشخصا سازمان استخباراتی این کشور ،حامی اصلی
طالبان هستند .پس به جرأت میتوان گفت که پاکستان نیز دشمن
ما است.
 .3شناسایی دشمن و تعریف آن ،یک مسئله و طرفشدن با دشمن،
مسئلهای مهمتر است .اکنون اگر ما دشمن خود را شناختهایم ،با
این دشمن چه خواهیم کرد؟ حمالت اخیر در کابل نشان میدهند
که پالیسی و برنامهی ما برای رویارویی با دشمن ،اشتباه است .این
اشتباه ،هم در صلح و هم جنگ تکرار میشود و فرصتهای ما را
میسوزاند .پاکستان اگر دشمن است و دشمنیاش را در این جنگ
نشان میدهد ،واضح است که به صلح باور ندارد و صلح نخواهد کرد.
لذا ،حکومت افغانستان باید درمورد گفتوگوهای صلح تجدیدنظر
کرده و بهجای توجه به صلح ،جبهههای جنگ و نیروهای مرزی
کشور را برای کنترول مرزها و عبورومرور از نقاط مرزی تقویت کند.
اگر ما توان جنگیدن با پاکستان را نداریم ،اما توان مبارزه با تمام
کسانی که در داخل این خاک با ما میجنگند داریم .بنابراین توجه به
جنگ و تقویت نیروهای امنیتی ،بهترین راه مبارزه با ناامنی و وضعیت
موجود است .منتظرماندن برای تشکیل جلسهی صلح و امیدواربودن
به نتایج این گفتوگوها ،طالبان را قدرتمندتر و ما را ضعیفتر خواهد
کرد .ما باید گفتوگوهای صلح را از اولویت برداریم و توجه خود را
به مبارزه و جنگ علیه تروریستان متمرکز کرده و راهحل نظامی را
در اولویت قرار دهیم .دولت ،باید با پاکستان شفافتتر و با صراحتی
بیشتر در رابطه با مداخالت تروریستی این کشور در افغانستان
گفتوگو کند .رویارویی صریحتر با پاکستان از طریق دیپلماتیک،
نتایج واضحتری نیز درپی خواهد داشت و نیز جنگیدن و حمله بر
طالبان ،آنها را بر سر مرزهای افغانستان خواهد کشید.
حکومت ،چارهای غیر از پذیرش این حقیقت که باید با تروریستان
بجنگد و بر آنها حمله کند ،ندارد .منتظرماندن برای دفع حملهی
دشمن و خوشبینبودن به حاضرشدن آنان بر سر میز گفتوگوهای
صلح ،نتیجهای جز کاهش اقتدار و محبوبیت دولت و قربانیشدن
تعداد بیشتری از مردم و نیروهای امنیتی کشور نخواهد داشت.

جمعه خونین کابل؛ موجی از انفجارها
جان دست کم  42نفر را گرفت و صدها نفر را زخمی کرد
اطالعات روز :از اوایل ساعات روز جمعه 16 ،اسد تا
پایان روز ،سه رویداد انفجاری و حمله انتحاری در مناطق
مختلف کابل جان دست کم  42رسباز افغان ،غیرنظامیان و
یک رسباز نیروهای ناتو را گرفت و بیش از چهار صد نفر
دیگر را زخمی کرد.
نیروهای ناتو اعالم کرده اند که در حمله شب شنبه ،که
حوالی ساعت  10:30در نزدیکی فرودگاه کابل بر پایگاه
نظامی ناتو رخ داد ،یک رسباز این نیروها و هشت همکار
محلی که با این نیروها کار میکردند کشته شدهاند.
در این حمله ،که سومین و آخرین حمله شورشیان در
روز جمعه بود ،دهها تن از محافظان این پایگاه نیز زخمی
شدند.
وزارت داخلهی کشور با نرش اعالمیهای گفته است که
نخست ،یک مهاجم موتر مملو از مواد منفجره را در
نزدیک این پایگاه نظامی منفجر کرد و بدنبال آن سه
مهاجم دیگر که قصد داشتند وارد پایگاه شوند با نیروهای
امنیتی افغان درگیر شدند.
وزارت داخله میگوید که در کمترین زمان مهاجامن از

پا درآمدند.
سه ساعت قبل از حملهی سومی حوالی ساعت  ۷:۳۰دقیقه
شام جمعه ،یک مببگذار انتحاری در دروازهی ورودی
مرکز آموزش پولیس در منطقهی افشار مواد همراه خود را
منفجر کرد که در آن دست کم  20تن از رسبازان این مرکز
آموزشی کشته و  30تن دیگر زخمی شدند.
مقامهای امنیتی میگویند که حمله کننده انتحاری زمانی
مواد انفجاری همراهش را در میان رسبازان مرکز آموزش
پولیس منفجر کرد که رسبازان بعد از پایان تعطیالت آخر
هفته در صدد ورود به این مرکز آموزشی بودند.
به گفتهی آنان ،فرد انتحار کننده لباس پولیس به تن داشته و
در صف دانشجویان مرکز آموزش پولیس خود را منفجر
کرد.
وزارت داخله با نرش خربنامهای کشته شدگان را
دانشجویان و افراد غیرنظامی اعالم کرده و نوشتهاست که
در نتیجهی این رویداد بیش از چهل تن از دانشجویان و
افراد غیرنظامی کشته و زخمی شدهاند.
همچنان در رویداد نخست که در اولین ساعات روز جمعه

(نیمه شب جمعه)رخ داد .یک موتر مملو از مواد منفجره
در نزدیکی پایگاه نظامی در منطقهی شاه شهید منفجر شد
و جان  15غیرنظامی را گرفت.
وزارت صحت عامه اعالم کرده بود که بیش از  ۴۰۰نفر در
این حادثه زخمی شدهاند .دفرت ریاست جمهوری شامری
زخمی شدگان را  ۲۴۰نفر اعالم کرده بود.
این انفجار درست زمانی که همه ساکنان محل در خواب
بودند رخ داده و گفته میشود که به سبب شکسته
شدن شیشههای منازل مسکونی از اثر این انفجار شامر
زخمیهای این رویداد باال رفته است.
تاکنون گروه طالبان تنها مسئولیت حمله بر مرکز آموزشی
پولیس و حمله بر مرکز نیروهای ناتو را به عهده گرفته است؛
اما تاکنون کسی یا گروهی مسئولیت انفجار در منطقهی
شاه شهید را به عهده نگرفته است.
وزارت داخله حمالت در کابل را به شدت محکوم کرده و
آن را جنایت نابخشودنی و ضد اسالمی و انسانی خوانده
است.

پاکستان :پروسهی صلح افغانستان از بین نرفته بلکه به تعویق افتاده
اطالعات روز :خواجه آصف ،وزیر دفاع پاکستان گفته
است که پروسهی صلح افغانستان از بین نرفته بلکه به تعویق
افتاده است.
خواجه آصف این اظهارات را با روشن منودن موقف
حکومت پاکستان در صلح افغانستان به مجلس منایندگان
این کشور ابراز کرده است.
آصف افزود « :با همکارى در پروسهی صلح افغانستان،
میخواهيم اتهاماىت را از بني بربيم که قبالً در اين زمينه
وارد گرديده بود ،که گويا ما در اين مورد کمک منىکنيم».
وزیر دفاع پاکستان در بخشی از صحبتهایش ادعا کرده
که مالمحمد عمر ،رهرب پيشني طالبان ،نه در پاکستان فوت
کرده و نه هم در اينجا به خاک سپرده شده است.
او همچنان گفته که همکارى پاکستان و افغانستان ،براى

صلح و ثبات منطقه بيشرت شده و پاکستان به بازى کردن
نقش مثبت خود ادامه میدهد.
این اظهارات در حالیست که مقامهای افغانستان همواره
پاکستان را متهم کردهاند که در در پروسهی صلح افغانستان
شفاف عمل منیکند .از سوی هم این مقامها بارها گفته
اند که افراد گروههای تروریستی در پاکستان آموزش داده
شده و تجهیز میشوند .بارها هم مقامهای کشور مسئولیت
برخی از حملههای انتحاری را بر عهده استخبارات این
کشور انداخته اند.
در همین حال این اظهارات پس از آن صورت میگیرد
که قرار بود دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت
افغانستان و طالبان به تاریخ  9اسد در پاکستان برگزار شود.
اما با نرش خرب مرگ مال عمر ،پاکستان اعالم کردند که

بخواست طالبان ،گفتوگوهای صلح به تعویق میافتد.
در همین حال وزیر دفاع پاکستان گفته که در اسالمآباد،
مرحلهی نخست گفتوگوها نه ،بلکه مرحلهی دوم انجام
شده و براى مرحلهی سوم آمادگى گرفته شده بود.
به گفتهی او ،دور نخست گفتوگوهای صلح ميان
حکومت افغانستان و طالبان ،در شهر ارومچى چني انجام
شده بود.
خواجه آصف همچنان گزارشهای که گویا طالبان
افغانستان از سوی پاکستان کنرتول و حامیت میشود را رد
کرد؛ ولی گفته با این گروه ارتباط دارد و این ارتباط باعث
شد که آنها را برای گفتوگوهای صلح آماده کنیم.

سیمینار بررسی نقش جوانان در تأمین امنیت در کابل برگزار شد
اطالعات روز :سیمینار یک روزه نقش جوانان در تأمین
صلح و امنیت با ابتکار معینیت امور جوانان وزارت
اطالعات و فرهنگ و مرکز مطالعات منطقهیی اکادمی
علوم افغانستان روز گذشته در کابل برگزار شد.
رشکت کنندگان در این سیمینار بر اهمیت نقش جوانان
در تأمین صلح و امنیت در کشور تأکید کرده و یادآور
شدند که این قرش با آگاهی متام و مسئولیت پذیری بیشرت
میتوانند برای تأمین صلح و امنیت در کشور مؤثر واقع
شوند.
عبدالباری جهانی ،وزیر اطالعات و فرهنگ که یک از
سخنرانان این سیمینار بود ،گفت« :جوانان در افغانستان
بیش از  ۶۰درصد نفوس کشور را تشکیل میدهند و این
قرش اگر درست عمل کنند میتوانند در هر بخش فکری،
اجتامعی و سیاسی به ویژه در آوردن صلح در کشور مؤثر
واقع شوند».
آقای جهانی افزود که اگر جوانان با درک مسئولیتهای
شان عمل کنند دیگر حوادث انتحاری و انفجاری جان
مردم این وطن را منیگیرد.
کامل نارص سادات ،معین امور جوانان وزارت اطالعات

و فرهنگ نیز گفت« :در رشایط کنونی جوانان افغانستان
بیشرتین قربانی میدهند و این قرش میتوانند با مسئولیت
پذیری و شناخت از اوضاع ،کسانی که در صفوف
مخالفین هستند را از طریق موسفیدان ،اقارب وابستهگان
شان به همگرایی ،ملی گرایی و پرهیز از خشونت دعوت
کنند».
محمد نبی ،رسپرست مرکز مطالعات منطقهیی اکادمی
علوم میگوید که بیشرتین آسیب پذیری از اوضاع
نابسامان امنیتی کشور را قرش جوان دارد و این قرش باید
دست به کار شود.
به گفته او؛ جوانان هم در صفوف نیروهای امنیتی کشته
میشوند و در برابر این نیروها و هم بر اثر حمالت
تروریستی و انفجاری .این قرش باید تأمین صلح را در
کشور رسالت و مسئولیت خود بدانند.
در حالی از نقش جوانان در تأمین صلح و امنیت در
کشور صحبت میشود که صدها جوان تحصیل کرده و
بیکار در والیتهای مختلف از نبود کار رنج میبرند .در
همین حال اکرث کارمندان ادارههای دولتی را افراد تشکیل
میدهند که هم سن شان زیاد است و هم تحصیالت

کمتر دارند.
هرچند بارها از سوی مقامهای بلند پایه دولتی وعده
داده شده که از جوانان تحصیل کرده در ادارههای دولتی
استفاده شوند و این ادارهها باید جوان شوند ،اما تاکنون
به جوانها نقش آن چنانی که باید در دولت داده میشد،
داده نشده است.
شامری زیادی از جوانان تحصیل کرده و بیکار هستند
که هنگام مراجعه در ادارههای دولتی برای درخواستکار
کار ،از طرف مسئوالن جواب رد داده شده و یا هم با
سختگیری بیش از حد آنها را مجبور کرده از خواست
شان دست بردارند.
به باور آگاهان ،در دولت باید به جوانان نقش داده شده و
از نیروی جوان در ادارههای دولتی کار گرفته شود تا این
ادارهها از تاریخ زدگی نجات یابند .جوانان میتواند در
بخشهای مختلف کشور نقش مثبت بازی کنند و باعث
پیشرتفت جامعه و کشور شوند.
از سوی هم جنگ جاری در کشور و حمالت انتحاری
و انفجاری چه در صفوف نیروهای امنیتی چه در جامعه
بیشرت از میان جوانان قربانی میگیرند.

 11طالب به شمول یک فرمانده آنها در غزنی کشته شدند
اطالعات روز :مقامهای والیت غزنی در جنوب
کشور میگویند که در درگیری میان طالبان مهاجم و
پولیس این شهر  11جنگجوی طالب به شمول یک
فرمانده این گروه کشته شدهاند.
شفیق ننگ ساپی ،سخنگوی والیت غزنی گفته است
که حوالی ساعت هشت شب شنبه افراد گروه طالبان
بر یک پاسگاه پولیس در منطقهی سپین بند ولسوالی
آب بند این والیت حمله کردند.
به گفتهی ننگ در جریان درگیری میان مهاجامن و
نیروهای پولیس ده طالب به شمول یک فرمانده آنها

کشته و به نیروهای پولیس آسیبی نرسیده است.
او افزوده که در جریان درگیری هفت طالب دیگر نیز
زخمی شدهاند.
ساپی گفته که بر اساس معلومات رسیده از محل
درگیری در میان اجساد سه جسد شهروند پاکستانی
نیز دیده میشود .در همین حال بی بی سی به نقل
از محمدعلی احمدی ،معاون والیت غزنی گفته که
معاون والی نامنهاد گروه طالبان و هفت عضو دیگر
این گروه توسط نیروهای امنیتی کشته شدهاند.
آقای احمدی گفته که معاون والی نامنهاد گروه طالبان

از افراد مهم این گروه در والیت غزنی بود که بیشرت
به فرماندهی و مشوره او اعضای گروه طالبان مستقر
در ولسوالی آببند والیت غزنی ،فعالیتهای شان را
انجام میدادند.
والیت غزنی از جمله والیتهای ناامن کشور است
که گروه طالبان در چند لسوالی آن نفوذ کسرتده داشته
و چند ولسوالی را نیز در کنرتول خود دارند .ولسوالی
آب بند ،از مناطق نسبتاً ناآرام این والیت است ،که هر
ازگاهی شاهد درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی
بوده است.

مرگ مال عمر میتواند به روند صلح افغانستان
کمک کند یا به آن آسیب برساند
نویسندهMax Abrahms :

منبع :واشنگنت پست

برگردان :حمید مهدوی
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 او بچه ای هفته ده کابل چند انتحار شد؟ صایب هنوز هفته کامل نشده ،دو روز هم تیر نشده ،اما سه انفجار شده او بچه  ...تو باز سر گپ مه گپ زدی؟! بگو صلح چند نقطه دارد؟ صایب امو سه نقطه هم میفامه که صلح نقطه ندارد .مه خو شکر فاکولته خواندیم. اینه ایسو سیل کو! دماغت چند غار داره؟ دو تا! ای به هر دو سوراخش یک خریطه سیرذخیره کنم.
 صایب از تو بعید نیست .هیچ بعید نیست .کاش پیش داکتر روانی هم میرفتی ،اونجهره میگه خوب خوب داکترا داره!
 هله زود باش که امروز ده افشار بریم. صایب دیشب قسم نخوردی که دیگه ده محل انفجار نمیایی .تو خو گفتی ازی به بعدهر روز انفجار میشه ،کی اوقه وقت داره که هر روز ده محل انفجار بیایه؟

مال محمد عمر ،که اغلب صرف مال عمر خوانده میشد،
در سالهای  1996تا  2013فرمانده ارشد و رهبر معنوی
طالبان بود ،هرچند مرگ او در اواخر ماه گذشته تایید
شد .این خبر در وسط گفتوگوهای صلح میان طالبان
و حکومت افغانستان با پادرمیانی پاکستان نشر شد؛
گفتوگوهایی که ظاهرا مال عمر در یک پیام عیدی در
اواسط ماه جوالی از قبرش از آن حمایت کرد.
این رهبر طالبان به کنترول این سازمان مشهور بود .آنگونه
که ولی نصر در سال  2012اشاره کرد« :بدون او ،هیچ
مشروعیتی در تصمیم طالبان وجود ندارد  .» ...جای
تعجب ندارد که خبر مرگ او آتش نزاع قدرت را در
درون گروه طالبان میان وارثان بالقوه او برافروخته است؛
وراثانی که هرکدام تعهد متفاوت به صلح دارند .مال اختر
محمد منصور ،معاون عمر ،توسط شورای عالی طالبان
که دارای هفت عضو است به عنوان جانشین او انتخاب
شد و به طور عموم او طرفدار روند صلح خوانده میشود.
گفته میشود که یعقوب ،پسر عمر-که ممکن است به
تازگی توسط منصور ترور شده باشد -به احتمال زیاد به
خونریزی ادامه خواهد داد .پرسش کالن این است که آیا
مرگ مال عمر و نزاع قدرت ناشی از آن برای روند صلح
خوب است یا بد.
مقالهای که به تازگی در نیویارک تایمز منتشر شده است،
فضای پس از مرگ مال عمر را مساعد توصیف میکند
که یک «احتمال واقعی را برای تحقق یک رویای دست
نیافتی قدیمی» ارائه میدهد؛ «رویای مصالحه با طالبان
«میانه رو» که از حمایت قدرتهای منطقهای برخوردار
است و تندروان و متحدان آنها در میان تروریستهای
جهانی مستقر در افغانستان را منزوی خواهد کرد» .به عین
ترتیب ،اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان ،ادعا میکند
که «زمینه برای گفتوگوهای صلح افغانستان بیش از هر
زمان دیگری مساعدتر است».
با این حال ،تحقیقات من عکس آن را پیش بینی میکند
– بی نظمی جدید در رهبری طالبان شانس روند صلح
را که از لحاظ سیاسی موفق باشد ،پایین میآورد .در
یک مطالعه اخیر با فیل پاتر و یک نوشته دیگر با یوخن
میرو که در آینده نشر خواهد شد ،همکاران نویسندهام و
من دریافتیم که بی نظمی در رهبری ،با قویتر ساختن
اعضای سطح پایینتر سازمان ،که انگیزههای قویتری
برای آسیب رساندن به ملکیها دارند ،ترویج میدهد.

مقالهای که به تازگی در نیویارک تایمز منتشر
شده است ،فضای پس از مرگ مال عمر را
مساعد توصیف میکند که یک «احتمال
واقعی را برای تحقق یک رویای دست نیافتی
قدیمی» ارائه میدهد؛ «رویای مصالحه با
طالبان «میانه رو» که از حمایت قدرتهای
منطقهای برخوردار است و تندروان و
متحدان آنها در میان تروریستهای جهانی
مستقر در افغانستان را منزوی خواهد کرد».
به عین ترتیب ،اشرف غنی ،رییس جمهور
افغانستان ،ادعا میکند که «زمینه برای
گفتوگوهای صلح افغانستان بیش از هر
زمان دیگری مساعدتر است».
بین موقف اعضای «گروه طالبان» در سلسله مراتب
سازمانی این گروه و انگیزه آنها برای حمله به ملکیها
رابطه معکوس وجود دارد .اعضای سطح پایینتر ممکن
است تالش کنند با ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان،
در داخل این گروه ترفیع کنند؛ اینگونه باالرفتن سازمان
یافته از نردبان در باندها به خوبی مستند شده است اما
در گروههای شبه نظامی نیز بسیار معمول است .هم
چنین اعضای سطح پایینتر در مقایسه با رهبران به منابع
سازمانی دسترسی کمتر دارند؛ چیزی که به آنها انگیزه
میدهد اهداف آسانتری را هدف قرار بدهند .رهبران
شناخته شده هم چنین تمایل دارند تجربه بیشتری در
جنگ نامتقارن داشته باشند؛ بنابراین در مقایسه با اعضای
کم تجربه ،آنها خطرات سیاسی خشونتهای بی رویه را
بهتر درک میکنند.
تحت رهبری مال عمر ،رهبری طالبان به راستی اعضای
عادی این گروه را به ضرر نرساندن به ملکیها ،بخاطر
هزینههای بالقوه آن برای این سازمان ،توصیه میکردند.
هرچند طالبان هزاران تن از غیرنظامیان افغان را عمدتا با
حمالت انتحاری ،مواد انفجاری و ترورها کشته اند؛ اما
این اقدامات در سرپیچی مستقیم از دستورات رهبری این
گروه در زمینه حفاظت از مردم بوده اند .عمر در بیانیههای
عمومی تاکید میکرد« :مجاهدین باید برای حافظت از
جان و مال مردم عادی هرکاری بکنند» .رد این موضع به
عنوان تبلیغات محض وسوسه انگیز است؛ اما ممنوعیت

آسیب رساندن به ملکیها در محراق طرزالعمل یا الیحه
این گروه ،از زمانی که نخستین مجموعه آن در سال 2006
برای اعضای طالبان صادر شد ،قرار داشته است .قانون 21
این الیحه میگوید« ،هرکسی که در جریان جهاد ملکیها
را کشته است در جنبش طالبان پذیرفته نخواهد شد» .در
الیحه  ،2009قانون  41به سربازان یادآوری میکند که «از
تلفات ملکیها اجتناب کنید» .قانون « ،48بریدن بینی،
لبها و گوشهای مردم» را ممنوع اعالم میکند و قانون
 59حکم میکند که «مجاهدین باید رابطه خوبی با تمام
قبایل و مردم محل داشته باشند» .در الیحه  ،2010قانون
 57به «انجام عملیاتهای شهادت طلبانه و تالشهای زیاد
برای جلوگیری از تلفات ملکیها در میان مردم عادی»
حکم میکند .قانون  65به مجاهدین دستور میدهد که
«مراقب حیات مردم عادی و اموال آنها باشید» و پشت
جلد این الیحه تاکید میکند که «مراقبت از اموال عمومی
و زندگی و اموال مردم ،یکی از مسئولیتهای اصلی یک
مجاهد است».
این طرزالعمل در میکانیزم هیچ چیزی کم ندارد .وقتی
فرماندهان بلندپایه در هدف قراردادن ملکیها مجرم
شناخته میشدند؛ گاهی آنها برای مجازات نظر به
قانون شریعت مستقیما به مالعمر فرستاده میشدند .این
طرزالعمل هم چنین به سربازان در مورد شیوههای هدف
قراردادن ،حذف ستمکاران از صفوف و مانع شدن از
مجازات ملکیها توسط متخلفان آموزش میدهد .یک
گزارش سازمان ملل متحد نتیجه گیری کرد که در نتیجه
مال عمر با «اجرای رهنماییهای موجود در این الیحه،
در زمینه هدف قرار دادن اهداف نظامی با دقت بیشتر»،
«تلفات در میان مردم عادی» را کاهش داد .رهبران طالبان
هم چنین با ارائه آموزشهای ضروری حمله ،که هدف آن
دورنگهداشتن غیرنظامیان از تیراندازیها است ،اعضای
عادی این گروه را از انجام خشونتهای بی رویه بازداشته
اند .واضح است که مال عمر فرشته نبود؛ اما به احتمال زیاد
بر طالبان اثر تعدیل کننده داشت .بدون موجودیت یک
رهبر قوی که این سازمان را هدایت کند ،انتظار میرود
که حمالت طالبان علیه مردم افزایش یابد؛ طالبانی که قرار
مطالعات من و دانشمندان دیگر ،بدنام منحرف ساختن
روند صلح اند .جنگجویان طالبان در هفته جاری حمله
بر مردم را از سر گرفته اند.

جناب شان رفته در جلسهی فوری:
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 خو! چه گفته ده او کتاب؟ رییس صایب اگه اجازه تو باشه گپ شه تنایی (تنهایی) بریت بگویم. هههههههه بچه ...حتم ًا کدام گپ خراب زده ،خو صیی اس .هله بیخی ده دالیز تشنابگپ میزنیم.
 رییس صاحب گمشکو اموره خودت بخوان .مه دیشو قورمه کچالو خوردم ،امروز از یادمرفته.
ویدیوکنفرانس
 السالم علیکم برادر عزیز! لطف ًا پنج انگشت خویش را باال ببرید که برای صحت منخوب است.
 باز برای صلح آمدی؟ بلی بلی بلی! اما این بار یک والیت دیگر را هم اضافه کردهام که شما راضی شوید برو پیش خدا دعا کن که به چنگ ما نیفتی! ما اهل صلح نیستیم .چرا نمیفهمی؟!مزاحم نشو!
بعد که ویدیو کنفرانس قطع میشود:
 هله او بچه ای خو قط شد! زود شو وصل کو رییس صایب امو عرب نگفت که فقط یک دفعه حق دارین ،اگه قطع شد باز مزاحمتنکنین؟
 تو وصل کو ،گور مرده عرب! جواب شه خودم میتم. چشم!  ...........رییس صایب نفر کنفرانس خوده خاموش کده و ویدیویش ام آنتن نمیته!گررررررررررررممم!!!
 هله او بچه ببین که چه گپ شده؟ برق شارتی نشده باشه. رییس صایب باز انتحاری کده ای بی ناموسا! نی بچیم امشو قرار نبود انتحاری شوه ،حتما امشو هم دیشو است .تو یک دفعه سیلکو که تاریخ موبایلت سر چند اس؟
 رییس صایب مه رفتم که کشته نشوم ،بیخی نزدیک آمده! کجا...؟ کجا میری او بچه؟!  ....به خیالم که راه صلح ده خانه کدام قوماندان برابر شدهکه ایتو کج کج طرف ارگ آمده رایی است؟
هنوز هفته به آخر نرسیده ،خدا میداند تا آخر هفته چند تن از هموطنان ما شهید شوند،
زخمی و علیل شوند .اما آقای رییس جمهور هنوز هم تاکید دارد که پشت صلح را خواهد
گرفت ،پاسخ حمالت طالبان را هم خواهد داد .مال اختر منصور در کنایه به اشرف غنی
گفته که "نوشدارو هم نوشداروهای قدیم! حتی بعد از مرگ سهراب کار میآمد .اما مثل
اینکه خدا نوشداروها را بیخاصیت کرده که حتی قبل از مرگ سهراب هم کارآمد ندارد".
در کتابی که معاون صاحب محترم آدرس داده ،صریح ًا از جوامع در حال عبور خواسته که
عنان کار بدست نوابغ ندهید ،ورنه چنان چپ و راست گزمه بزند که آخر سر ،ماشین حساب
هم از گندکاریهایش هنگ کند.
اما حاال که نابغه رییس جمهور شده ،از جناب مودونگشانچونچی خواهشمندیم که راه
نجاتش را هم عرضه کند .راه رهایی از شر نابغه کجاست؟!
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زبان،جنسیت و سیاست:
قراردادن واژههای «زنان» و
«سیاست» در یک جمله

رهبر جدید طالبان
و از سرگیری شورش
منبع :رویرتز
نویسنده:جربان احمد وجیمز مکینزی
برگردان:جواد زاولستانی

نویسنده :رابین الکوف
مترجم :معصومه عرفانی
بخش ششم

زنی سرشناس و قدرتمند که رفتار و ظاهرش
برای فانتزیهای جنسی مردانه مناسب نیست،
در قالب یک همجنسگرا قرار میگیرد،
همانطور که در مورد قضیهی سارنوال ،ژانت
رینو و همچنین هیالری کلینتون پیش آمد.
گاهی مردان سیاستمدار نیز بهعنوان یک
ابژهی جنسی دیده میشوند اما این شباهت
ظاهری نباید موجب گمراهی ما شود :این
شیوهی نگاه به مردان ،به آنها قدرت بیشتری
میدهد اما باعث ضعف یک زن میشود (مثال
برای مردان واژهی جذاب استفاده میشود و
برای زنان ،فاحشه).
میتوان گفت که نگاه شیءانگارانه به زنان ،از
طریق بحثهایی که به دقت طراحی شدهاند و
با جزئیاتی که از ظاهر زنان ارائه میشود ،به
گونهای غیرمستقیم ،حتا بیش از نگاه جنسی،
برای زنان ،تضعیفکننده است .درست است
که مردان نیز بخاطر ظاهرشان ممکن است
در دیدگاه عمومی مورد انتقاد قرار بگیرند ،اما
زمانیکه این کنایهها درمورد مردان استفاده
میشوند ،نسبت به زنان ،هم عمومیت کمتری
دارند و هم کمتر برجسته میشوند .عالوهبراین،
نظراتی که درمورد ظاهر زنان ارائه میشود،
نسبت به مردان ،خطر بیشتری برای درک
و سهم شکنندهی زنان از قدرت در پی دارد:
آنها یک زن را به نقش و جایگاه سنتیاش
بهعنوان یک «شیء» تنزیل میدهند؛ چیزی
که دیده میشود ،بیشتر از آنکه ببیند و
عمل کند .زیرا این دیدگاهی سنتی است که
نسبت به زنان وجود دارد اما نه درمورد مردان.
نظراتی که درمورد ظاهر بیان میشوند ،تاثیر
تضعیفکنندهی بیشتری برای زنان دارند تا
مردان و بیشتر برای زنان آسیبزننده هستند،
چراکه زنان همواره تشویق شدهاند تا ظاهر را به
عنوان یک ویژگی و مشخصهی اساسی ببینند
اما چنین چیزی از مردان خواسته نشده است.
یک شیء مفعول دربرابر نگاههای خیره بودن،
مفروضی است که درمورد زنان وجود دارد اما
این هرگز برای مردان صدق نمیکند.
درجریان رسوایی طوالنی انتخابات در ماههای
نوامبر و دسامبر  ،2000وزیر امور خارجه،
کاترین هارس ،پانزده دقیقهی مشهورش را
رقم زد .پس از آن ،میزان زیادی از مباحث بر
روی ظاهر ،لباس و آرایش او متمرکز شده بود
و رسانههای نیویورک و واشنگتون ،تاحدی با
تحریف از آن صحبت میکردند .اما چند روز
بعد ،رسانهها علیه خود برگشتند :آیا درست
بود که آن همه انرژی را روی ظاهر یک زن
گذاشتیم؟ مباحثی اینچنین بهگونهای مطرح
میشد که گویی کارشناسان برای بار اول
پدیدهای تازه را کشف میکردند که تا آن زمان
ندیده بودند؛ گویا که مشابه همین نوع بحث و
جدلها درمورد زنان دیگر وجود نداشته است.
اما حداقل نتیجهی این (برگشت رسانهها بر
خودشان) این بود که این بحث وارد گفتمان
عمومی شد.
زنان در عرصهی عمومی ،بسیار بیشتر ِ
هدف
ازمیانبرداشتهشدن دیوارهای بین شخصیت و

زندگی عمومی و خصوصی قرار میگیرند؛ و هر
مورد غیرمعمول یا نامرسومی که در زندگیهای
خصوصیشان وجود دارد به قضاوتهایی درمورد
کردار آنها در زندگی اجتماعیشان سرایت
میکند .هیالری کلینتون نیز ،هم بهعنوان
بانوی اول و هم بهعنوان کاندید سناتوری ،مورد
انتقادهایی سخت و بیرحمانی قرار میگرفت.
زنان بهشکل گسترده او را بهخاطر شکست در
خاتمهبخشیدن به ازدواجش پس از رسوایی
مونیکا لوینسکی ،سرزنش میکردند .زنان با
این انتقاد ،توانایی تأثیرگذاری او بهعنوان
یک سناتو را زیر سوال میبردند؛ اگرچه او در
این رابطه ،جانب بی گناه بود .اما واکنشها و
تصمیمهای او در زندگی خصوصیاش از طرف
زنان دیگر نادرست دانسته شده و انتقاد میشد.
درطول نخستین دور بانوی اول بودن ،او میزان
قابلتوجهی از تمرکز رسانهها را دریافت کرد که
خیلی زود از نگاهی بهشدت مثبت به نگاهی که
بهگونهای خصمانه منفی بود ،تغییر کرد .این
توجه و تغییر دیدگاه ،تنها درمورد یک بانوی
اول دیگر ،النور روزولت ،صدق میکرد که
بههمینشکل و در زمینهای مشابه مورد ستایش
و سپس خشم قرار گرفت.
تصمیم هیالری برای شرکت در انتخابات
سنا ،یکی از بزرگترین و از لحاظ فرهنگی،
مهمترین جایگاهها در ایاالت متحدهی
آمریکا ،مشکالت ویژهای را خلق کرد .اگرچه
بانوی اول بودن ،هیچ وظیفهی رسمی به همراه
ندارد ،اما کارکرد آن ،نشاندادن سمبولی از
زنان آمریکایی معاصر است .بانوی اول سنتی،
اغلب خارج و دور از صحنهی اصلی قرار دارد،
مگر برای فرصتهایی که برای عکاسی و
نشاندادن رفتارهای نجیبانه و اعمال خیریه
نیاز است .او درکنار همسرش میایستد و در
زمان ضرورت از او دفاع میکند ،اما حرفی از
جانب خود به زبان نمیآورد .هیالری کلینتون،
با موافقتش با ریاست برنامهی مراقبهای
سالمتی ،در اوایل نخستین دور ریاست
جمهوری شوهرش ،به این قوانین تجاوز کرد.
بااینحال ،میزان محبوبیت او حداقل برای چند
ماه نخست ،بسیار باال بود .تنها پس از شکست
این برنامه بود که او مورد انتقادهایی سخت
بخاطر «جاهطلب»بودن قرار گرفت؛ اتهامی
که تا امروز نیز او را دنبال میکند.
عجیب است که میبینیم «جاهطلب» به
عنوان انتقادی برای یک زن سرشناس استفاده
میشود؛ چرا که در جامعهی آمریکایی ،معموال
«جاهطلب» بار معنایی مثبت دارد و بهعنوان
تجسمی از فضیلت آمریکایی دیده میشود:
انرژی و انگیزهی باال برای انجامدادن
کارها ،اعتمادبهنفس ،خودباوری و استقالل.
یک سیاستمدار (مرد) که بهنظر برسد از
جاهطلبی کافی برخوردار نیست ،اعتبار خود
را از دست میدهد و انتظار این است که او
موفق نخواهد شد .بااینحال ،زنی که تالش
میکند به مقامات دولتی بلندی دست پیدا کند،
«جاهطلب» خواندن او ،عدم صالحیت او برای
احراز این جایگاه را میرساند.

نخستین اظهار نظرهای مال اختر محمد منصور ،رهبر
جدید طالبان  ،هر چه که باشد ،او میداند که این گروه
چقدر ازهمگسیختهاست و تواضع و ایجاد اجماع نظر
بهترین راهیست که او میتواند در پیش گیرد.
منصور که معاون مال عمر بود ،در نظر همگان
کسیست که با استخبارات قدرتمند پاکستان که
جنبش طالبان را در دههی  1990ایجاد کرد ،خیلی
نزدیک است و ارتباطات منصور با آیاسآی از همان
زمان تا اکنون محفوظ بودهاست.
همین موضوع داللت از آن داشت که او طرفدار آغاز
گفتوگوهای صلح با حکومت افغانستان باشد .این
گفتوگوهای صلح از سوی حکومت پاکستان شدیدا
پشتیبانی میشد .منصور قبال از آغاز گفتوگوهای
صلح حمایت کردهبود.
با این حال ،نخستین سخنرانی او پس از تعیینشدنش
به حیث رهبر طالبان ،طبق میل آن عده از فرماندهان
طالبان بود که با صلح با حکومت غنی مخالف هستند.
آنان باور دارند که حکومت کابل نوکر غرب است و
باید سرنگون شود.
این [گفتوگوهای صلح] تبلیغات دشمنان است.
جهاد تا زمان برقراری شریعت اسالمی در کشور ادامه
خواهد یافت».
کارشناسان به این باورند که تبصرهی زیاد دربارهی این
اظهار نظر مال منصور پیش از وقت است.
توماس روتیگ از اعضای شبکهی تحلیلگران
افغانستان ،میگوید«:اگر مخاطب او طالبان است و
او تالش میکند که موقعیت خود را مستحکم سازد،
اعالن اینکه او در جستوجوی صلح است در حال
حاضرچندان عاقالنه نیست  ،چون ،گفتوگوهای
صلح برای طالبان مثل رفتن و ماندن است».
او با آمیختن صحبتهایش با شمهای از دپلوماسی
گفت«:ما باید صبور و شکیبا باشیم و در برابر دیگر
همراهان خود سر تعظیم خم کنیم و آنگاه پیروز
خواهیم شد .ما نباید خواستهای خود را بر دیگران
تحمیل کنیم».
قاچاقبر مواد مخدر ،جذبکنندهی سرباز ،زندانی
و جنگجو
منابع نزدیک به طالبان گفتند که منصور در حدود 50
سال پیش در جنوب افغانستان ،در قندهار  ،زادهشد ،در
مدرسههای قندهار و شمال غرب پاکستان درس خواند
و پس از حملهی شوروی در سال  1987درسهایش
را ناتمام گذاشت و به صفوف جنگ پیوست.
او با مال عمر نزدیک شد و زمانی که طالبان بخش
بزرگ افغانستان را از گروههای مجاهدین که
جنگساالران آنها در برابر هم میجنگیدند به
تصرف خود آوردند ،وزیر هوانوردی حکومت طالبان
شد .او به سیر صعودیاش در میان طالبان ادامه داد و
سرانجام معاون مال عمر تعیین گردید.

تحلیلگران به این باوراند که روابط منصور با
آیاسآی خیلی نزدیک است و و آنان از او به حیث
رهبر طالبان حمایت میکنند.
بروس رایدل ،مقام ارشد پیشین سازمان استخبارات
مرکزی امریکا ( )CIAمیگوید«:او نمیتوانست
رهبر جدید طالبان باشد مگر اینکه آیاسآی
میخواست».
این مناسبات او با پاکستان سبب شدهاند که همه او را
ت آیاسآی بپندارند.
آلهی دس 
از زندگی شخصی او خیلی کم میدانیم.
منصور هرگز با مطبوعات مصاحبه نکردهاست و در
سال  2010رسانهها گزارش دادند که مذاکرهکنندگان
حکومت افغانستان که قرار بوده در گفتوگوهای
سری صلح با او مالقات کند ،در واقع ،با یک دکاندار
اهل کویته که خود را مال منصور معرفی کرده بود،
مالقات کردند.
مال منصور پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال
 ،2001در پاکستان دستگیر و زندانی گردید .او در
سال  2006از زندان آزاد شد و فعالیتهایش را از سر
گرفت .همچنان که فرماندهان طالبان از میان برداشته
میشدند ،او مرتب در میان صفوف گروه طالبان
صعود میکرد.
بر اساس معلومات شورای امنیت ملل متحد که
او را در فهرست اعضای تحت تحریم طالبان قرار
ق مواد مخدر
دادهاست ،مال اختر محمد منصور قاچا 
را با دیگر عملیاتهای طالبان در والیتهای شرقی
افغانستان درآمیخت و یکی از قویترین جلبکنندهی
جنگجویان ضد حکومت به صفوف طالبان بود.
در سال  2010او به شورای اصلی رهبری طالبان
پیوست و باور بر این است که پس از مرگ مال عمر
او چهرهی تأثیرگذار این گروه بودهاست .استخبارات
افغانستان میگوید که مال عمر دو سال پیش مرده بود.
شبکهسازی اجتماعی
توماس روتیگ ،که در سال  -2000زمانی که منصور
وزیر هوانوردی طالبان بود -با او مالقات کرده،
میگوید که منصور مرد زیرک و تیزهوش به نظر
میرسید که حاضر بود نسبت به برخی از همکارانش
در حکومت طالبان خیلی طوالنیتر صحبت کند.
او در نظارت از گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر در
سال  2013کمک کرد و این دیدگاه را که او یک فرد
عملگرا و در کل ،دستکم ،طرفدار تماسهای اندک
با جهان بیرون است ،تقویت کرد.
این واقعیت که او نخستین اظهار نظرهایش را از طریق
فسبوک نشر کرد ،نشان میدهد که او نسبت به مال عمر
با استفاده از ابزارهای مدرن برای ارتباطات راحتتر
است.
تأیید مرگ مال عمر توهمها دربارهی مرگ و زندگی
او را پایان داد .اما سبب ایجاد شکافهای عمیق در

درون طالبان گردید.
روز سه شنبه هفتهی گذشته ،رییس دفتر سیاسی
طالبان در قطر ،طیب آغا ،از سمتش در اعتراض به
شیوهی انتخاب جانشین مال عمر استعفا کرد .دفتر
سیاسی طالبان در قطر ،به منظور انجام گفتوگوهای
صلح با حکومت افغانستان ایجاد شدهبود.
اختالف نظرها دربارهی روند صلح و نیز رقابت بین
پشتونهای طرفدار منصور که از منطقهی جنوب
قندهار و اطراف آن هستند و پشتونهای شرق
افغانستان از هر زمانی بیشتر شدهاست.
شمار کوچک اما در حال افزایش جنگجویان طالبان
پرچم سفید این گروه را با پرچم سیاه گروه دولت
اسالمی (داعش) تبدیل میکنند .گروه دولت اسالمی
وحشیتر و تندروتر از طالبان است و زدوخوردهایی
بین جنگجویان این دو گروه در افغانستان گزارش
شدهاست.
گروه دولت اسالمی عنصر تازه و غیرقابل پیشبینی
در شورشگری در افغانستان است .با وجود تمام
درگیریهای داخلی طالبان ،با خروج سربازان ناتو در
پایان سال گذشته ،شورش شدت یافته است.

بروس رایدل ،مقام ارشد
پیشین سازمان استخبارات
مرکزی امریکا ()CIA
میگوید«:او نمیتوانست
رهبر جدید طالبان باشد مگر
اینکه آیاسآی میخواست».
این مناسبات او با پاکستان
سبب شدهاند که همه او
ت آیاسآی
را آلهی دس 
بپندارند.
از زندگی شخصی او خیلی
کم میدانیم.
منصور هرگز با مطبوعات
مصاحبه نکردهاست و در
سال  2010رسانهها گزارش
دادند که مذاکرهکنندگان
حکومت افغانستان که قرار
بوده در گفتوگوهای سری
صلح با او مالقات کند ،در
واقع ،با یک دکاندار اهل
کویته که خود را مال منصور
معرفی کرده بود ،مالقات
کردند.
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پاتریک کاکبرن

یادداشتهایسخیدادهاتف

قسمت ششم

ترجمهی حکمت مانا

اوشت!
بیداری؟

یکی از تحوالت قابلتوجه در سالهای اخیر ،در
جهان اسالم ،تبدیلشدن وهابیگری به جریان اصلی
اسالم سنی است .عربستان سعودی ،در کشورها ،یکی
پی هم ،برای آموزش واعظان و اعمال مساجد پول
خرج میکند .یکی از نتایج این وضعیت ،گسترش
ستیز و نزاع فرقهای میان سنی و شیعه است .شیعهها از
تونس تا اندونزی ،آماج توهین و ظلم قرار میگیرند.
فرقهگراییهایی از این نوع ،محدود به روستاهای
حومهی حلب و پنجاب نمیشود؛ این روند ،روابط دو
فرقه را در تمام گروهبندی اسالمی ،زهرآلود میکند.
یک دوست مسلمان ،در لندن به من گفت« :اگر سری
به کتاب راهنمای یک سنی یا شیعه در بریتانیا بزنید،
اسم تعداد اندکی از افراد را میتوانید بیابید که خارج از
جماعت خودشان باشند».
رییسجمهور اوباما ،حتا قبل از موصل ،کمکم باور
میکرد که گروههای شبهالقاعده ،بسیار قدرتمندتر
از گذشته شدهاند؛ اما نسخهی رویارویی او با آنها،
تکرار اشتباههای گذشته و درواقع تشدیدکنندهی آنها
میباشد .او در «وست پوینت» به مخاطبان خود گفت:
«ما به همراهانی نیاز داریم که در کنار ما با تروریسم
بجنگندند» .اما این همراهان چه کسانی خواهند بود؟
او اشارهای به عربستان سعودی و قطر نکرد ،چرا که
آنها متحدین نزدیک و فعال آمریکا در سوریه باقی
ماندهاند .درعوض ،او به اردن ،لبنان ،ترکیه و عراق
اشاره کرده که بایستی بهعنوان همدستان آمریکا« ،برای
مبارزه با تروریستان در سراسر مرزهای سوریه» کمک
دریافت کنند.
نکتهی کامال نامعقول و مضحکی در اینجا وجود
دارد :جهادیهای خارجی در سوریه و عراق ،کسانی
که اوباما بزرگترین تهدید میخواند ،تنها به این دلیل
میتوانند مرز  510مایلی میان ترکیه و سوریه را طی
کنند که با هیچ ممانعتی از سوی مقامات ترکیه روبهرو

نمیشوند .عربستان سعودی ،ترکیه و اردن ،ممکن است
از هیوالیی که خودشان ساختهاند بترسند اما نمیتوانند
هیچ کاری برای مهار آن انجام بدهند .یکی از اهداف
گفتهنشدهی آمریکا ،در اصرارش برای دعوت به
پیوستن عربستان ،امارات ،قطر و بحرین ،در حمالت
هوایی در سوریه این بود که آنها را مجبور کند تا
روابط پیشین خود با جهادیهای سوری را قطع کنند.
در گردهمآیی آمریکا و متحدین غربیاش ،با
پادشاهیهای استبدادی ،مانند عربستان و خلیج ،برای
گسترش دموکراسی و آوردن حقوق بشر در سوریه،
عراق و لیبی ،همواره امری خیالی و غیرواقعی نیز
وجود داشته است .در زمان قیام مردمی  ،2011این
جهادیهای فرقهای سنیمذهب و شاخههای نظامی
جنبشهای شورشی بودند که پولهای هنگفتی را از
سوی پادشاهیها و امیرهای خلیج دریافت کردند.
مخالفین غیرفرقهای و سکوال ِر دولتهای نظامی،
خیلی زود به حاشیه رانده شده ،خاموش شده یا به
قتل رسیدند .باوجوداینکه اسالمیستها ،درمورد
اولویتهای فرقهای خود بسیار صریح و روشن بودند،
رسانههای بینالمللی در فهم تغییر ماهیت این قیامها
بسیار کُند عمل کردند :در لیبی ،یکی از اولین اقدامات
شورشیان فاتح ،قانونیکردن چندهمسری برای مردان
بود که دولت قبلی آن را ممنوع کرده بود.
داعش ،فرزند جنگ است و اعضایش در پی آن هستند
که جهان اطراف خود را با ا َعمال خشونتآمیز شکل
بدهند .ترکیب زهرآگین ولی موفقِ عقاید مذهبی با
مهارتهای نظامی در این جنبش ،حاصل جنگ عراق،
از زمان اشغال آن توسط آمریکا در  2003و جنگ
سوریه ،از سال  2011است .دقیقا زمانی که خشونتها
در عراق در حال فروکش بود ،جنگ توسط عربهای
سنی در سوریه دوباره جان گرفت .دولت و رسانهها
در غرب ،بر این باورند که جنگ داخلی عراق ،توسط

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :عصمت اهلل سروش
ویراستار :الیاس نو اندیش
صفحه آرا :صمیم صالحی و هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454

سیاستهای فرقهای نخستوزیر نوری المالکی ،در
بغداد شعلهور شد .اما درحقیقت جنگ سوریه بود که
عراق را بیثبات کرده و زمینهی رشد و میدان نبردی
را برای گروههایی مانند داعش  -که پیشتر خود را
القاعدهی عراق مینامید ،-فراهم آورد.
این آمریکا و اروپا و متحدان منطقهای آنها مانند ترکیه،
عربستان ،قطر ،کویت و امارات بودند که زمینه را برای
ظهور داعش بهوجود آوردند .اگرچه از  2012مشخص
بود که اسد سقوط نمیکند ،این کشورها جنگ سوریه
را زنده نگهداشتند .از چهارده مرکز والیت در سوریه،
اسد هیچگاه کمتر از سیزده مرکز را در کنترل نداشته
است؛ بهعالوهی اینکه او از پشتیبانی روسیه ،ایران
و حزبالله نیز برخوردار بوده است .بااینوجود ،تنها
شرط صلحی که در جنوری  ،2014در گفتوگوهای
صلح ژنو به او پیشنهاد شد این بود که قدرت را ترک
کند .او قرار نبود برود و به این ترتیب ،شرایط مطلوب
برای رشد و نمو داعش بهوجود آمد .اکنون ،آمریکا و
متحدانش تالش میکنند جامعههای سنی را در عراق
و سوریه ،علیه شورشیان برانگیزند؛ اما در حالی که این
کشورها دچار تشنج جنگ هستند ،این کار بسیار دشوار
خواهد بود .تجدید حیات گروههای شبهالقاعده ،فقط
تهدیدی برای سوریه و عراق و همسایههای نزدیک
آنها نیست .آنچه در این کشورها جریان دارد ،همراه
با تسلط رو به افزایش عقاید نامتساهل و منحصربهفرد
وهابی در سراسر جوامع سنی ،به این معناست که ۱.۶
بیلیون مسلمان- ،حدود یک چهارم جمعیت جهان،-
بهشدت از این جریانات صدمه خواهند دید .بعید است
مردم غیرمسلمان ،بهویژه بسیاری در غرب ،از این منازعه
متأثر نشوند .امروزه ،تجدیدحیات جهادگرایی ،پس از
تغییر صحنهی سیاسی در عراق و سوریه ،همیناکنون
با داشتن اثرات گستردهای در سیاست جهانی ،عواقب
وخیمی برای همهی ما به همراه خواهد داشت.

اگر در دهات زندگی کرده باشید ،با روباه حتما
آشنایید .روباه مرغ میبرد؛ هر روز قصهی حملهی
روباه بر خروس و ماکیان دهکده سر زبانهاست.
اما در همین دهات هم آدمهایی هستند ،خدا یار
جان شان ،که صد سال در یک محله زندگی کرده
اند اما روباه را نمیشناسند .خروسشان یک هفته
آواز نمیدهد ،اما متوجه نمیشوند .و آن در حالی
است که آن خروس خوش خوان یک هفته است
به لقای روباه پیوسته است .وقتی که متوجه هم
میشوند ،از همدیگر میپرسند:
«ما خروس هم داشتیم؟ آن نپرندهی تاجدا ِر خوش
آواز که هر روز سرود میخواند ،خروس بود؟»
باور نمیکنید ،ولی باور کنید روباه هم این گونه
فامیلها را خوب میشناسد .همان روباهی که در
مرکز مطالعات دهکدهی مرغ آباد به نخبهگان روباه
هشدار میدهد که مردم در بارهی مرغهای خود
تعصب زیادی دارند ،به آنان توصیه میکند که تا
میتوانند از میان مرغهای فوامیل غافل مورد بحث
قربانی بگیرند .روباهان معموال این فامیلهای
بیخبر را میآزمایند .میگویید چه طوری؟
بگذریم.
راستی ،از قصهی روباه که بگذریم ،باالخره این
رییس جمهور ما آیا توضیح داد که چه طور از
مالعم ِر مرده تشکر کرد؟

داعش ،فرزند جنگ است و اعضایش در پی
آن هستند که جهان اطراف خود را با اَعمال
خشونتآمیز شکل بدهند .ترکیب زهرآگین
ولی موفقِ عقاید مذهبی با مهارتهای نظامی
در این جنبش ،حاصل جنگ عراق ،از زمان
اشغال آن توسط آمریکا در  2003و جنگ
سوریه ،از سال  2011است .دقیقا زمانی که
خشونتها در عراق در حال فروکش بود،
جنگ توسط عربهای سنی در سوریه
دوباره جان گرفت .دولت و رسانهها در
غرب ،بر این باورند که جنگ داخلی عراق،
توسط سیاستهای فرقهای نخستوزیر
نوری المالکی ،در بغداد شعلهور شد .اما
درحقیقت جنگ سوریه بود که عراق را
بیثبات کرده و زمینهی رشد و میدان نبردی
را برای گروههایی مانند داعش  -که پیشتر
خود را القاعدهی عراق مینامید ،-فراهم
آورد.

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.

یکشنبه 18اسد1394 ،سال چهارم شماره 890

مردم در فکر فرار از کشور اند

بگو مگو از
خالق ابراهیمی
حرف در اینجاست که نیروهای امنیتی به هر دلیلی
اطالعات بیرون منیدهند اما اندک اطالعاتی که از
حادثه شاهشهید از زبان پولیس به بیرون از حوزه امنیتی
درز کرده است ٬نشان میدهد که در «شاهشهید» موتر
انفجار داده نشده است .بلکه چیزی به رنگ رسخ در
تاریکی شب آمده و در آنجا اصابت کرده و تا دل زمین پیش رفته است .ظاهرا
ترس بزرگان از همین ناحیه است که گروههای تروریستی یا طالبان به تجهیزاتی
دست یافته اند که میتوانند از راه دور حتا ارگ را نیز هدف بگیرند .تخلیه میدان
هوایی کابل و غرش جنگندهها در آسامن کابل ٬برای پیدا کردن پایگاه اصلی و
جلوگیری از حمالت بعدی است.
پ.ن :راست این همه را فقط نبیل داند و بس!
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"گفتوگو با ابراهیم خیراندیش رییس شورای والیتی والیت بلخ ،پیرامون ناامنیهای شمال"
گفتوگو کننده :اختر سهیل



Abdullah Watandar
رویارویی زندگی و مرگ
در صفح ِه یکی از دوستان خواندم که جوانی در والیت
دور افتاده و فقیر دایکندی ،ماشینی ساخته است که
بادام را پوست میکند .عکس این ماشین واقعی را در
حال کار هم گذاشته بود .مدتی قبل در یک گزارش بی
بی سی فارسی دیدم که یک مرد کابلی با تالش و زحمت ،برایش موتری ساخته بود.
موتر دست سازش را در رسکها میدواند ،و در حالی که غرور در پیشانیاش موج
میزد از آرزوهایش میگفت .اینها دست آوردهای کوچک اما سمبولیک بخشی
از جامع ِه ما است که به دنبال زندگی ،مدنیت و آینده هستند .در این بخش ،امید
میدرخشد ،و دریچههایی به آیند ِه بهرت ،گشوده است.
در سوی دیگر ،هفتهها و شاید ماهها بر رس تبدیل کردن موتر باربری ،موترسایکل،
بایسکل و حتا حیوانات و انسانها به مببهای ویرانگر زحمت کشیده میشود .بعدا
ساعتها وقت ،انرژی و استعداد تلف میشود تا این مبب/مببها را با هزار زحمت
وارد محلهای در شهر بکنند ،و با فشار سویچی در یک چشم به هم زدن متام یک
محل نابود میشود ،زندگیها تباه میشوند ،دستها و پاها قطع میشوند ،دلهای
بسیار ،داغدار میشوند ،و خانوادههای بی شامری متالشی .اینها دست آوردهای
پیاپی بخشی از جامع ِه ما است که با جهان و زندگی رس ستیز دارد ،به مدنیت پشت
کرده است ،و میخواهد از تباهی ،آینده بسازد .در این بخش ،مرگ حکم میراند ،و
تا چشم کار میکند تباهی است .در این سو ،تاریکی رو به گسرتش است.
کسی منیداند این رویارویی دقیقا چه وقت پایان مییابد ،و چهگونه .اما تجرب ِه برش
نشان داده است که زندگی ،کم زورتر از مرگ نیست.


Jawid Kohistani
با درود به روان پاك شهدا و تسليت به مردم زجر كشيده
ميهن:
ريشههاى اصىل تداوم فاجعه در كجاست !
بر عالوه از عوامل خارجى تداوم فاجعه كه هامنا اهداف
اسرتاتژيك پاكستان است كه توسط  isiو مزدوران وابسطه
اعامل مىشود ،عوامل داخىل بر خواسته از تضادهاى قومى ،زباىن ،فرهنگى و
سياىس آنرا تقويت مىكند .
عوامل داخىل ساختار گراى قومى مسلط بر نهادهاى كشفى و امنيتى كه
ضعيفترينها ،ىبهويتترينها را ،ىب تجربهترينها كم دانشترينها را در
مديريتهاى عاىل و متوسط گامشته اند و به بهانه تركيب مىل و توازن قومى كساىن
آمده اند كه فرصت را با يك موتر غنيمت مىشامرند و در فكر چور و چپاول اند اگر
نقد كنى بنام جهادى ،جنگ ساالر و امثال مىخوانندت.
از اين ضعف دشمن سود برده در زير پوست شهر النه كرده است و هرگاه بخواهد
شام را به چالش مىكشد.
بارها از داكرت عبدالله و همكارانش تا آدمهاى كه از نام گرفنت شان ديگر خجالت
مىكشم ،پشنهاد كرديم كه اين توانايى و ظرفيتها براى مديريت و كنرتول بحران و
ال كىس به مردم
جلوگريى از افزايش حمالت و پاسخ دهى به دشمن وجود دارد ،اص ً
و امنيت منىانديشد .حتا مسئولني عاىل رتبه ادارات مسئول از داخله تا امنيت و دفاع
و فقط مىخواهند نقد شان نكنيد و اگر شود تعريف شان كنيد.

اطالعات روز :وضعیت امنیتی والیت بلخ در
مقایسه با چند سال گذشته ،چ هطور است؟
خی راندیش :با درود و سالم خدمت شام و
خ وانندهگان محرتم اطالعات روز! امنیت شامل و
ب هویژه والیت بلخ چند سال قبل به م راتب بهرت از
امروز بود .این یعنی که وضعیت امنیتی والیت بلخ
خ راب شده است.
اطالعات روز :امنیت مزار رشیف هم در
گذشته و هم حاال نسبت به بسیاری از
والی تهای افغانستان بهرت بوده و است .به
نظر شام دلیلش در چیست؟
خیر اندیش :طالبان وقتی در سال  1377م زار
رشیف را اشغال کردند ،حدود  13-12ه زار
باشندهی بلخ را شهید کردند .دهها ه زار نفر ف رار
کردند .چور و چپاول کردند که در مجموع مردم
رضب هی بزرگ مالی و جانی را از سوی طالبان
متحمل شدند .م یت وان گفت که یکی از دالیل
بهبودی امنیت در م زار رشیف در طول سالهای
گذشته و حاال ،به همین مسئله ربط دارد چون
تعداد مجموعی کسان یکه از طالبان رضر دیدند،
به میلیونها نفر م یرسند .همین مردم حتا خوبتر
از پ ولیس و امنیت ب رای امنیت کار و تالش دارند.
هر جای یکه کسی بخ واهد ناامنی ایجاد کند ،خود
مردم با پ ولیس و نیروهای امنیتی ه مکار شده و
پیش از ای نکه اتفاقی بیافتد ،فرد یا اف راد مظنون را
به دست قانون م یسپارند .دلیل دیگرش را م یت وان
در بافت اجتامعی والیت م زار رشیف جس توجو
کرد .بافت اجتامعی بلخ طوریست که اکرث مردم
در مخالفت رصیح با مفکورهی طالبانی ق رار دارند.
اطالعات روز :حدود یک سال از تشکیل
حکومت وحدت ملی م یگذرد ،شک لگیری
و فعالی تهای حکومت وحدت ملی چه
تاثیرات اقتصادی و سیاسی بر باشندهگان
بلخ انداخته است؟
خی راندیش :مردم از رشوع حکومت وحدت
ملی با توجه به وعد ه و نوی دهای که در ج ریان
کمپای نهای انتخاباتی به مردم داده شدند ،انتظار
و امیدهای بلندی داشتند .اما متاسفانه هر روزی
که گذشت ،اعتامد مردم نسبت به حکومت کم
و ک متر شد .این ب یاعتامدی به حدیست که مردم
به فکر ای ناست که چ هگ ونه از کشور ف رار کنند
(خارج ش وند) .نه تنها از والیت بلخ که از متام
والی تهای افغانستان .شام شاهد هستید که هر
روز ه زاران نفر در تالش بدست آوردن پاسپورت و

رفنت از کشور هستند .مردم هم از نظر روحی-روانی
رضبه دیده هم از نظر اقتصادی ،مشکالت امنیتی
هم دام نگیر مردم شده است.
اطالعات روز :یکی از مسایل جدی ،ناامن
شدن والی تهای شاملی است .در شامری از
والی تهای نزدیک به مزار رشیف ،عم الً جنگ
جریان دارد .به نظر شام چرا شامل ناامن
م یشود و دشمنان مردم ،از ناامن شدن شامل
چه م یخواهند؟
خیر اندیش :برداش تها به گ ون هایست که حامیان
جنگ افغانستان ،خ واهان کشاندن دامن هی ناامنی
درکشورهای آسیای میانه اند .شامل به همین بهانه
ناامن خ واهد شد .به طور مثال ،در ولس وال یهای
ه مج وار دریا ،هر روز ناامنی بیشرت م یشود و
تالشها ج ریان دارد که نظر مردم را از راههای
مختلف تغییر داده و آنها را به ه مکاران طالب و
داعش تبدیل کنند .در کنار ای نکه حامیان جنگ
م یخ واهند دامن هی ناامنی را به کشورهای آسیای
میانه بکشند ،هستند کسانی که اهداف خویش را
در ناامنی عمومی شامل دنبال م یکنند.
اطالعات روز :اگر ناامنی شامل بهانه برای
انتقال جریانهای تروریستی به کشورهای
ه ممرز با افغانستان باشد ،مردم شامل از
ترانزیت خشونت از طریق شامل به این
کشورها چه م یخواهند بکنند؟
خیر اندیش :یک سال است که ناامنی هر روز
بیشرت م یشود .تا حاال که مردم هر روز شهید
م یدهند و مهاجر م یش وند .انتقال خش ونت به
سمت شامل ،بسیار خط رناک است و هر کسی
که رس راه این انتقال ق رار گیرد یا مامنعت کند،
تالشها ب رای نابودی شان ج ریان دارد.
اطالعات روز :به نظر شام ،آیا تروریستان قادر
خ واهند بود تا شامل را ب هصورت جدی ناامن
بسازند؟
خی راندیش :در صورت یکه دولت مرکزی به تعداد
و ت وانای یهای نیروهای امنیتی ،مسئ ولین ادارات در
سطح والیات و ولس وال یها توجه جدی و تجدید
نظر نکند ،توقع مردم برآورده نخ واهد شد .مردم
رای داده بودند تا می زان اش رتاک شان در حکومت
بیشرت ش وند ،در صورت یکه سهم و قدرت مردم در
حکومت در نظر گرفته نشود ،عالق همندی مردم در
حامیت از حکومت و ه مکاری با حکومت کم
خ واهد شد .ای نگ ونه ممکن زمین هی نفوذ خش ونت
در شامل ایجاد شود.

اطالعات روز :یکی از گزین هها برای مبارزه با
تروریستان ،شک لگیریهای قیامهای مردمی
در کنار نیروهای امنیتی دولت است .شام تا
چه حد موافق این مسئله هستید و زمین ههای
آن را چ هگونه بررسی م یکنید؟
خی راندیش :اگر مردم در چوکات ب رنام هی از قبل
طرح شده توسط دولت مسلح و کنرتول ش وند،
به نفع دولت خ واهد بود .اما اگر مردم توسط
جناحهای مختلف مسلح ش وند و دولت کنرتولی
بر آن نداشته باشد ،جن گهای تنظیمی دوباره
رشوع خ واهد شد که ممکن جنگی بدتر از جنگ
با طالبان باشد.
اطالعات روز :وضعیت نیروهای امنیتی در
شامل چ هگونه است؟
خی راندیش :نیروهای امنیتی والیت بلخ در مجموع
از روحیه و انگیزهی خ وبی برخوردار است .اما
مشکالتی در اعاشه و اباته و تقرریها وجود دارد.
این مسئله را حتا قوماندان عمومی آیساف یادآور
شد و گفت :دو دلیل ب رای ترک خدمت یا ف رار از
وظیفه میان رسبازان امنیتی افغانستان وجود دارد.
یک؛ ضعف مدی ریت ،ب هنحوی که یک رسباز
شاید چندین سال است که در یک والیت و
در یک موقعیت خط رناک ایفای وظیفه کرده و
تبدیل هم من یشود .دوم؛ مشکالتی که در اعاشه
و ابات هی رسبازان وجود دارد .من شخص اً نظارت
بر اعاشه نیروهای امنیتی داشتم .اعاشه و ابات هی
رسبازان مشکل دارد .اما دلیل سوم ،رعایت نکردن
م وازن ههای قومی در تقرریهای امنیتی م یباشد.
اح زاب و گروههای که قدرت بیشرت دارند ،تالش
م یکنند که پس تهای امنیتی را بیشرت اشغال کنند.
بلخ عم الً شاهد این مسئله است.
اطالعات روز :میزان فساد اداری در والیت
بلخ در چه سطحی است؟ آیا گفته م یتوانید
که اشغال پس تهای امنیتی بیشرت توسط
جناحهای قدرتمند ربطی به فساد و تب هکاری
داشته باشد؟
خی راندیش :فساد اداری در والیت بلخ ،اگر از سایر
والیات بیشرت نباشد ،کم نیست .بدون شک که
اشغال چوک یهای امنیتی به هدف تداوم قدرت
و بسا مسایل دیگر صورت م یگیرد .یعنی م وارد
و اهدافی زیادی است که با داشنت اف راد ه مسو در
نهادهای امنیتی برآورده م یش وند ،اهدافی که در
نهایت منجر به قدرت بیشرت م یشود.
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امیدواری رئال به حضور دخیا
مقابل اسپورتینگ

ژرژ مندس(منایندهی دخیا) و آنخل
سانچز(مدیر اج رایی رئال) در تالشاند تا
هفته آینده ،کار انتقال دخیا به رئال مادرید
را نهایی کنند.
به کادر فنی رئال مادرید ای نگونه اطالع داده
شده است که خود را ب رای در اختیار داشنت
دخیا در هفته اول اللیگا ب رابر اسپورتینگ
خیخون مهیا کنند .این اطمینانی است که
مندس به رئال یها داده است.
دیلی میل دیروز گزارش داد که رئال مادرید
ق رار است روز دوشنبه ،در تازهترین دور
مذاک راتش با منچسرتیها بر رس جذب دخیا،
پیشنهادی  25میلیون پوندی ارائه دهد و

امیدوار است با پذیرش این پیشنهاد از سوی
باشگاه منچسرتیونایتد ،رسانجام کار انتقال
دخیا به مادرید نهایی شود.
این دروازهبان دیروز از سوی فان خال به
سکوها تبعید شد و حاال همه چیز ب رای
جدایی او آماده به نظر م یرسد .تنها مانع
موجود ،سخ تگیریهای اد وودوارد ،نایب
رئیس یونایتد در مذاک رات است و باید دید
که دور جدید مذاک رات رئال و یونایتد چه
رسانجامی خواهد داشت.
با جدایی احتاملی دخیا ،منچسرتیونایتد
پروسه جذب "سیلسن" ،دروازهبان آژاکس را
جدیتر ادامه خواهد داد.



علت بازی نکردن دخیا از زبان فان خال

داوید دخیا دیرزو مقابل تاتنهام درون دروازه
منچسرتیونایتد ق رار نگرفته و لوئیس فان
خال از این تصمیم خود دفاع م یکند.
مشخص بود که پس از یک تابستان پر از
اخبار و شایعه در مورد دخیا ،این دروازهبان
جوان ،مترکز خود را از دست داده باشد و حاال
فان خال این مساله را تایید م یکند.
یونایتد هم اکنون بدون دخیا و با رومرو در
چارچوب ،مقابل تاتنهام ق رار گرفته است.
فان خال به  BT SPORTدر مورد علت بازی
ندادن به دخیا گفت :ب رای من هم طبیعی

نبود که دخیا بازی نکند اما او مترکز خودش
را ب هخاطر اخبار مربوط به عالقه رئال مادرید
به وی از دست داده است.
شاید او مقابل تاتنهام  4یا  5بار مجبور به
واکنش جدی م یشد اما دروازهبانی ،پستی
است که به حداکرث مترکز نیاز دارد و تا
زمان یکه او چنین رشایطی را پیدا نکند به
دور ازترکیب من خواهد ماند .این تصمیمی
بود که من پس از مشورت با خود او و
اعضای کادر فنی ام گرفتم.



راکیتیچ :مسی شاد باشد 6 ،گانه فتح میشود

ایوان راکیتیچ ،ستاره کروات بارسلونا ،در
آستانه دیدار سوپرجام اروپا ب رابر سویا ،با
خوشبینی به این دیدار حساس نگاه م یکند.
با جدایی ژاوی از بارسا و دوری  4ماهه آردا
توران از میادین(به دلیل محرومیت بارسا)
حاال جا ب رای راکیتیچ در بارسلونا ،بازتر
از گذشته شده و او حداقل تا ماه جنوری
دقایق بیشرتی را در میادین حضور خواهد
داشت.
ستاره سابق سویا در آستانه رویارویی با
تیم سابقش در سوپرجام اروپا به خربنگاران
گفت :نقش من در تیم ،با یا بدون ژاوی
عوض نشده است .از روز اولی که به بارسلونا
پیوستم ،هدفم تالش زیاد و کمک به تیم
بود .خوب یا بد ،من همین هستم .فصل
گذشته مدتی زمان برد تا توانستم خودم
را با رشایط بارسا وفق بدهم و حاال آنقدر
آماده هستم که بتوانم بهرتین بازیهایم را
ب رای بارسلونا انجام دهم.

راکیتیچ در مورد دیدار مقابل تیم سابقش
"سویا" ،در سوپرجام اروپا گفت :من هنوزم
یک هوادار رسسخت سویا هستم اما نه در
بازی روز س هشنبه .هامنطور که همیشه
گفته ام ،همه توانم را ب رای پیروزی بارسا
در میادین خواهم گذاشت و در مقابل سویا
نیز چنین خواهم کرد .همیشه بازیکن
مسئولیت پذیری بوده ام .در سویا کاپیتان
اول بودم و در تیم ملی کرواسی کاپیتان
سوم هستم .در هر تیمی که باشم ب رای
موفقیتش همه تالشم را خواهم کرد.
ستاره کروات بارسا در مورد احتامل فتح
 6گانه گفت :ب رای دستیابی به  6گانه،
هیجان و شور زیادی داریم .م یخواهیم به
تاری خسازی ادامه دهیم .انگیزه ما بسیار
مضاعف است .هیچ چیز بهرت از فتح
جام پیش از رشوع اللیگا نخواهد بود .اگر
بتوانیم مسی را در زمین شاد و خوشحال
نگه داریم ،توان انجام هر کاری را داریم.



توران :گاالتاسرای تالشی برای قرض گرفتن
من از بارسا نداشته است

خرید جدید بارسلونا م یگوید که قرض داده
شدن او به باشگاه پیشینش هی چگاه گزینه
نبوده است.
آردا توران  28ساله که پیش از پیوسنت به
اتلتیکومادرید در سال  2011در ردههای
جوانان باشگاه گاالتارسای بازی م یکرد،
اوایل فصل نق لوانتقاالت تابستانی  2015با
ق راردادی پنج سال ه به ارزش  34میلیون یورو
به بارسلونا پیوست .این هافب کترکی های
به خاطر محرومیت ی کساله کاتاالنها در
استفاده از بازیکنان جدید درترکیب خود
تا رشوع سال  2016من یتواند ب رای این تیم
بازی کند.
توران  28ساله در م راسمی در استانبول
گفت :گاالتارسای تالشی ب رای قرض گرفنت
من از بارسلونا نداشته است .آنها ب رای
قرض گرفنت من باید متامی پولی را که ب رای
تیم جوانان خود کنار گذاشت هاند را خرج
کنند که من دوست ندارم باشگاه گاالتارسای
چنین کاری را به خاطر من انجام دهد .در
کنار این ،لوئیس انریکه م یخواهد من در

بارسلونا به کارم ادامه بدهم و در کنار تیم
باشم.
وی افزود :روزها در بارسلونا به رسعت
م یگذرند .پیش از این فکر م یکردم ممکن
است بازی نکردن به مدت  6ماه دشوار باشد
ولی سعی م یکنم تا خودم را آماده نگه دارم
تا رسانجام مجوز بازی پیدا کنم.
توران با متجید از ه متیم یهایش که خود
را آماده دیدار س هشنبه شب سوپرجام اروپا
مقابل سویا م یکنند ،گفت :ه متیم یهایم
به من کمک م یکنند تا خودم را جزئی از
تیم حس کنم .این چند ماهی که تا ماه
جنوری باقی مانده خیلی سخت م یگذرد
ولی همیشه سعی م یکنم تا خودم را با
رشایط موجود وفق بدهم.
هافبک  28ساله آب یواناری پوشان در پایان
خاطرنشان کرد :از ای نکه تا رشوع سال جدید
من یتوانم بازی کنم ،کمی ناراحتم اما با این
حال نیمه پر گیالس را م یبینم و در حال
آمادهسازی خودم هستم .بازی ب رای بارسلونا
رویای کودک یام بود.

مورینیو 3 :باشگاه در دنیا
ابرقدرت مطلق هستند

داوید لوئیز:
دیماریا فوقالعاده است

دیوید لوئیز ،مدافع پاری سن ژرمن عنوان
کرد که از هم تیمی شدن دوباره با دی ماریا
خوشحال است و هافبک آرژانتینی کمک
زیادی به خط حمله تیمش خواهد کرد.
دیماریا دو روز پیش با  63میلیون یورو از
منچسرتیونایتد راهی پاری سن ژرمن شد .او
با داوید لوئیز در بنفیکا ه متیمی بوده و
مدافع برزیلی از حضور او در تیمش اب راز
خوشحالی کرد.
او گفت :دیماریا بازیکن بزرگ ،شخصیت
بزرگ و انسان فوقالعاده است .خیلی
ژوزه مورینیو معتقد است که هیچ باشگاهی در انگلیس
من یتواند مانع خروج بازیکن ناراضی اش بشود.
رسمربی چلسی که روز جمعه رسام ق راردادش را تا سال
 2019متدید کرد ،معتقد است که فوتبال انگلیس هنوز ب رای
ستارگان ارزشمند دنیا فوتبال جذابی نیست .او معتقد است
که بهرتین بازیکنان دنیا ،لیگ اسپانیا را به انگلی سترجیح
م یدهند.
مورینیو در این رابطه گفت :لیگ برتر انگلیس هنوز این
قدرت را ندارد که بهرتین بازیکنان دنیا را جذب خود کند .سه
باشگاه ابرقدرت در دنیا داریم که اگر اراده کنند ،م یتوانند
حتی بازیکن ناراضی خود را نیز حفظ کرده و بگویند او را
من یفروشیم :رئال مادرید ،بارسلونا و بایرن مونیخ.
شنیده ام که یک تیم انگلیسی خواهان جذب توماس
مولر شده است .آیا م یتواند او را از بایرن جدا کند؟ بعید
م یدانم .یا فکر م یکنید تیمی م یتواند مسی را جذب کند؟
فکر من یکنم چنین امری رخ دهد .مسی تنها در پایان دوران
فوتبالش بارسا راترک م یکند.
هر ستارهای که از این سه تیم جدا شود ،به این معناست که
مدیریت ،خواهان فروششان بوده است .در غیر این صورت
امکان جدایی او ممکن نیست .این حسی است که من در
این مورد دارم.


وراتی :همه در  PSGمیخواهند
زالتان بماند

مارکو وراتی ،هافبک پاری سن ژرمن عنوان کرد که هم هی تیم
دوست دارند زالتان در پاریس مباند.
اب راهیموویچ تنها یک سال دیگر با پی اس جی ق رارداد دارد و
در طی تابستان ،شایعات بازگش تاش به میالن به شدت قوت
گرفته است .ه مچنین او از منچسرتیونایتد ،گاالتارسای و لیگ
آمریکا نیز پیشنهاداتی در اختیار دارد .وراتی عنوان کرد که
متام تیم دوست دارند زالتان در پی اس جی مباند.
او گفت :چه او را دوست داشته باشید و چه نه ،زالتان یک
بازیکن فوقالعاده و ویژه است .اگر در ف رانسه تقریبا همه
چیز برده ایم ،به شدت مدیون او هستیم .او به پاری سن
ژرمن کمک کرد تا تیم رشد کند و به ای نکه او در کنار ماست
افتخار م یکنیم .امیدواریم که مباند .البته که با حضور
قهرمانی مثل او ،طبیعی است که باشگاههای زیادی خواهان
جذبش باشند.


آگوئرو :پیراهن شماره  10برای
من خیلی خاص است

رسخیو آگوئرو مهاجم تیم فوتبال منچسرت سیتی با پی راهن
شامره  10پا به میادین خواهد گذاشت.
با قطعی شدن جدایی ادین ژکو از منچسرتسیتی که در
آستانه پیوسنت به رم ایتالیا است ،پی راهن شامره « »10این
مهاجم بوسنیایی به رسخیو آگرو ،بهرتین گولزن فصل گذشته
لیگ برتر انگلیس رسید .آگرو فصل گذشته پی راهن شامره
« »16را بر تن م یکرد.
این مهاجم  27ساله مدعی شد که این شامر ه را به طور
شانسی انتخاب نکرده و ب رایش معنای خاصی دارد .آگرو
در این خصوص گفت :وقتی به م نسیتی آمدم ،ژکو صاحب
پی راهن شامره « »10بود و با شایستگی این شامره را به تن
داشت که من هم به آن اح رتام م یگذاشتم .به همین خاطر
بود که پی راهن شامره « »16را انتخاب کردم.
آگرو گفت :باید شامرهای که به من رسیده بود را م یپذیرفتم
و در چند سال اخیر لحظات خوبی را با آن گذراندم ولی
شامره « »10ب رای من خیلی خاص است .همیشه احساس
خوبی به این شامره داشت هام و حاال این حس قویتر از هر
زمان دیگری است.
آگرو فصل گذشته با زدن  26گول آقای گول لیگ برتر انگلیس
شد.

خوشحامل که دوباره با او بازی خواهم کرد.
به نظرم او م یتواند خیلی چیزهای مثبت
به تیم اضافه کند.
لوئیز درباره دیدار پیروزی مقابل لیل گفت:
بازی بسیار خوبی بود و عم لکرد خوبی
داشتیم .فکر م یکنم در نیمه دوم نقش ههای
مربی را به خوبی اج را کردیم .فاصله را کم
کردیم ،آنها بین خطوط بازی من یکردند
و سعی م یکردند از ضد حمل هها استفاده
کنند.



پیگرینی :هر تیمی خواهان گواردیوال است
مانوئل پیگرینی ،رسمربی منچسرتسیتی
عنوان کرد که هی چگاه تحت تاثیر شایعه
پیوسنت گواردیوال به سیتی نبوده است.
رسان هها در طول هفت ههای اخیر ،خرب از
توافق سیتی با گواردیوال ب رای حضور رسمربی
اسپانیایی روی نیمکت این تیم از تابستان
سال بعد داده بودند .پیگرینی که به تازگی
ق راردادش را با سیتی متدید کرده ،عنوان کرد
که هر باشگاهی خواهان جذب گواردیوال
است.
او گفت :وقتی دو طرف ق رارداد از رشایط

راضی هستند ،مشکلی ب رای آینده وجود
ندارد .هم من و هم مالکان سیتی از رشایط
راضی هستند .البته که گواردیوال مربی است
که هر تیمی خواهان به خدمت گرفنت
اوست .شاید او به خاطر تیکسی (مدیر
ورزشی سیتی) به سیتی نزدیک شده است.
مشکلی با این روابط ندارم .فصل گذشته
نیز شایعه حضور آنچلوتی وجود داشت.
آنچلوتی از قبل ق رارداد امضا کرده بود و
کلوپ نیز با دورمتوند ق رارداد داشت.



راجرز :باید اعتماد هواداران را جلب کنم

برندن رارجز ،رسمربی لیورپول عنوان کرد که
باید بار دیگر اعتامد هواداران لیورپول را به
خود جلب کند.
راجرز در اولین فصل کاملی که لیورپول
را در اختیار داشت ،موفق شد فصل را در
ردهی دوم به پایان رسانده و تیم را تا آستانه
قهرمانی پیش بربد ولی حرست قهرمانی
ه مچنان با لیورپول ماندگار است .او فصل
گذشته عم لکرد نسبتا متوسطی با لیورپول
داشت و فصل را در ردهی ششم به پایان
رساند و حال عنوان کرده که باید بار دیگر
اعتامد هواداران را جلب کند.
او گفت :هی چگاه حامیت پیشین که ای نجا

داشتم را نخواهم داشت .ه مچنین متوجه
ناراحتی فصل گذشته م یشوم .پس از بازی
با استوک ،همه خیلی نا امید بودند .البته
که همیشه مسئولیت هر اتفاقی در تیم
را قبول کرده ام .مقرص متام این مشکالت
مربی خوانده م یشود و من این را قبول دارم.
امسال باید بار دیگر اعتامد هواداران را جلب
کنم .از وقتی به ای نجا آمده ام ،یک مسیر
فوقالعاده را طی کرده ام و رسمرب یگری
در این تیم ،فوقالعاده است و ما همیشه
حامی تها را حس کرده ایم .ولی من باید یاد
بگیرم چ هگونه هواداران را جذب خودم کرده
و اعتامدشان را جلب کنم.



بارسا پیشنهادی برای نولیتو به سلتا نداده

سایت گول ادعا کرد باشگاه بارسلونا هنوز
هیچ پیشنهادی ب رای خرید نولیتو ،ستاره
سلتاویگو ،ارائه ندادهاست.
به تازگی رسان ههای اسپانیایی اعالم کرده
بودند که با توجه به جدایی قریب الوقوع
پدرو رودریگز ،بارسا به دنبال پس گرفنت
نولیتو ،بازیکن سابق بارسای ،Bاز سلتاویگو
است.
اما سایت گول ادعا کرد که سلتاویگو هنوز
پیشنهادی از سوی بارسا دریافت نکرده
است .باشگاه گالیسیایی که رابطه خوبی

هم با بارسا دارد ،اعالم کرده هیچ نیازی به
فروش نولیتو ندارد؛ به ویژه ای نکه آنها
دراین تابستان ،سانتی نانی ،خواکین الریوی
و بنی یاس را ازدست دادند.
عالوه بر این ،سلتا اعالم کرده قصد ندارد
نولیتو را با قیمتی ک متر از  18میلیون
یورویی که در ق رارداد او ذکر شده ،واگذار
کنند .نولیتو سه فصل ب رای بارسای B بازی
کرد و در سال  2011راهی بنفیکا شد و در
نهایت بعد از دو سال ،به اللیگا برگشت.



آردا توران :شماره  14را به خاطر یوهان کرایف
دوست دارم

توران که فصل گذشته در اتلتیکو مادرید
حضور داشت با شامره  10به میدان م یرفت،
اما از عالقه خود به شامره  14سخن م یگوید.
آردا توران بازیک نترکی های بارسلونا در اوایل
تابستان امسال به ارزش  40میلیون یورو راهی
نیوکمپ شد تا بتواند جانشینی ب رای ژاوی
کاپیتان سابق بارسا باشد .باشگاه بارسلونا
در هفته کذشته شامره پی راهن بازیکنانش
را ب رای فصل پیش رو مشخص کرد ،اما هنوز
شامره این بازیک نترک تبار معین نشده است.
توران به دلیل محرومیت بارسلونا از نقل و
انتقاالت من یتواند تا جنوری  2016ب رای تیم
جدیدش به میدان برود.
توران در گفتگو میان خربنگاران اب راز کرد:

ق رار نبود و نیست که من به صورت قرضی
به گاالتارسای تیم سابق خودم بازگردم و من
مطمنئ هستم که چنین اتفاقی رخ نخواهد
داد .تصور ای نکه شش ماه من یتوانید بازی
کنید بسیار دردناک است اما روزها در بارسلونا
به رسعت سپری م یشود .من متام تالش خودم
را م یکنم تا ب رای نیم فصل دوم کامال آماده
باشم تا بتوانیم به تیم کمک کنم.
من خیلی دوست دارم پی راهن شامره  14را
بپوشم .پدرم هوادار رس سخت یوهان ک رایف
بود و همیشه بازیهای او را نگاه م یکرد
و من هم به مانند پدرم او را دوست دارم.
بارسلونا باشگاه بزرگ و خاصی است که
فلسفه مختص خودش را دارد.

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید
 0796020856و 0789645160
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نهادهای مدنی میدان وردک :انجام اعمال مغایر با قانون توسط
کارمندان دولتی جرم بزرگ و خیانت ملی است
اطالعات روز :جمعی از نهادهای مدنی والیت
میدان وردک روز گذشته نشست اعرتاضی را در
رابطه به رخدادهای ناگوار اخیر در این والیت ،با
والی ،اعضای شورای والیتی و مقامهای بلند پایه
این والیت برگزار کردند.
اعضای این نهادها میگویند که با توجه به این
که وظیفهی اصلی کارمندان دولتی ارائه خدمات
به شهروندان و تطبیق حکم قانون میباشد ،انجام
اعامل مغایر آن ،جرم بزرگ و خیانت ملی تلقی
میشود .آنها در نشستی با اعضای شورای والیتی
و والی این والیت ،خواستهای شان را مبنی بر
پیگیری مجرمان حادثهی آزار واذیت جنسی یک
معلم زن در دفرت معاون اداری فرماندهی پولیس
این والیت ،حادثه والسوالی جلریز ،رفع تبعیضات

موجوده در سایر عرصهها ،تأمین امنیت شاهراه
منرب 2را مطرح منودند.
حیات الله حیات ،والی میدان وردگ به آنها گفته
که مقام والیت به سارنوالی نظامی وظیفه سپرده
است تا عامالن قضیه¬ی آزار و اذیت جنسی معلم
زن را بصورت جدی پیگری مناید.
آقای حیات افزوده که جهت پیگری زودتر قضیه
کمیسیونی را مرکب از مناینده والیت ،از شورای
والیتی ،مناینده ریاست امور زنان ،ریاست امنیت
ملی و مناینده جامعه¬ی مدنی تشکیل داده است.
در قطعنامهی این معرتضان آمده است« :خشونت
و تبعیض رسلوح ابتکارات اعاملی اند که اکرثا ً از
آدرس مسئولین و کارکنان اداره محلی والیت میدان
وردک علیه قرش خدمتگار آن اعامل میگردد .بی

توجهی مسئولین امنیتی و عدم همکاری با رسبازانی
که به دست دشمنان قسم خورده این رسزمین
جانهای عزیزشان را از دست دادند ،خیانت بزرگ
ملی پنداشته میشود».
پیرش یک مقامهای محلی میدان وردک به اطالعات
روز گفته بود که دو کارمند فرماندهی پولیس این
والیت یک معلم زن را در دفرت کارشان مورد آزار و
اذیت جنسی قرار داده است.
با این حال این نهادها در نشستهای اعرتاضی
شان خواهان محکمه علنی عمالن خشونت علیه
این استاد زن شدند و همچنان گفتند که به زودترین
فرصت ،فرمانده پولیس این والیت که این حادثه در
اداره او انجام شده و در حادثه غم¬انگیز ولسوالی
جلریز کوتاهی کردند از کار برکنار شود.
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تجاوز جنسی طالبان بر یک زن در حضور
شوهر و فرزنداناش در بدخشان
اطالعات روز :مقامهای محلی والیت بدخشان در
شامل رشق کشور گفته اند که طالبان مسلح بر یک
زن در حضور شوهر و فرزنداناش تجاوز جنسی
کرده و بعد او را به دار آویخته اند.
به نقل از تلویزون یک ،لعل احمد احمدزی،
سخنگوی پولیس والیت بدخشان گفته است
که این حادثه شب شنبه در منطقهی تیرگران از
مربوطات ولسوالی وردوج این والیت رخ داده
است.
آقای احمدزی افزوده که طالبان پس از تجاوز این
زن را به دار آویخته اند.
تجاوز طالبان بر این زن در والیت بدخشان یکی
دیگر از اعامل وحشتناک این گروه است.
باشندگان این والیت هشدار دادهاند که اگر دولت

از این کار طالبان جلوگیری نکند ،این گروه به چنین
جنایت شان ادامه خواهد داد.
این نخستین تجاوز اعضای گروه طالبان نیست،
در جریان سالها گذشته افراد این گروه در مناطق
مختلف کشور دست به چنین اعاملی زده اند .سال
گذشته افراد طالبان در یک اقدام کم سابقه در
والیت بدخشان ،بر یک گاو تجاوز جنسی کردند.
در ماه ثور امسال امنیت ملی خرب داد که افراد
گروه طالبان بر یک نوجوان انتحاری تجاوز جنسی
گروهی کردهاند .به گفتهی امنیت ملی ،این نوجوان
چندین بار از سوی فرماندههان طالبان مورد تجاوز
جنسی قرار گرفته و پس از فاش شدن کار آنها نزد
باشندگان محل ،طالبان او را مجبور به انجام حملهی
انتحاری میکنند.

