
پیشخوانی حکومت از خوان چهارم
امروز چهارمین دور نشست چهارجانبه افغانستان، پاکستان، 
امریکا و چین در کابل برگزار می شود. سخن گویان ریاست 
جمهوری، ریاست اجراییه و وزارت خارجه اعالم کرده اند 
که فردا تاریخ نشست های رو در رو میان نمایندگان حکومت 
افغانستان و طالبان مشخص و اعالم خواهد شد. نشست 
اشتراک  که  می شود  برگزار  حالی  در  چهارجانبه  چهارم 
کنندگان در سومین نشست شان در اسالم آباد اعالم کردند 
که روی »نقشه راه« گفت وگوهای صلح به توافق رسیده اند. 
با وجود اعالمیه رسمی نشست چهارجانبه مبنی بر توافق 

برسر نقشه راه، گمانه زنی های نیز هنوز وجود دارد...

نیروهای امنیتی افغانستان از ولسوالی های 
بیرون  هلمند  والیت  نوزاد  و  قلعه  موسی 
شدند. مقامات امنیتی خروج نیروهای امنیتی 
از این دو ولسوالی را عقب نشینی تاکتیکی 
عنوان کرده و اعالم کرده که به اساس یک 
نیاز در موقعیت دیگر، این نیروها از این دو 
ویدیوی  شده اند.  کشیده  بیرون  ولسوالی 
نشان  اجتماعی  شبکه های  در  نشرشده 
ترک  با  ملی  اردوی  سربازان  که  می دهد 
پایگاه خویش، پایگاه را به آتش می کشند. 
این عقب نشینی تاکتیکی به صورت گسترده 
شبکه های  در  مردم  واکنش  با  منفی  و 

اجتماعی روبه رو شد. مردم...

اطالعات روز: پس از آن که مقدونیه مرزش را به روی پناه جویان افغان بست، 

یونان اعالم کرده است که برای وادار کردن مقدونیه به بازگشایی مرزش به 

روی پناه جویان افغان اقدام خواهد کرد.

غرب  به سمت  پناه جویان  عبور  برای  بالکان  مسیر  در  کشور  اولین  مقدونیه 

اروپا است که روز یک شنبه، 2 حوت، مرزش را به روی پناه جویان تازه وارد 

از افغانستان بست و از این پس تنها پناه جویان سوری و عراقی اجازه عبور از 

مقدونیه به سوی غرب اروپا را دارند.

پناه جو در  با بسته شدن مرز مقدونیه، حدود ۵ هزار  گزارش ها می رساند که 

منطقه مرزی یونان متوقف شده اند. این اقدام مقدونیه واکنش یونان را در 

پی داشته و یانس موزاالس، معاون وزیر داخله این کشور در امور پناهندگان، 

روز دوشنبه، 3 حوت، گفته است که یونان »اقدامات دیپلماتیک« را در این 

رابطه آغاز کرده است.

آقای موزاالس توضیح نداده که این اقدام چه است اما گفته است که دولت 

یونان باور دارد که این مشکل حل خواهد شد.

از سویی هم، یک مقام دولت یونان به خبرگزاری فرانسه گفته است که آن ها 

انتظار ندارند، تالش های دیپلماتیک روز دوشنبه به نتیجه برسد.

رسانه های یونان گزارش داده اند که با بسته شدن مرز مقدونیه، حدود ۵ هزار 

پناه جو در منطقه مرزی متوقف شده اند. هم چنان گفته  می شود که نزدیک به ٣ 

هزار پناه جوی دیگر نیز در آتن، پایتخت یونان، منتظر باز شدن مسیر هستند.

پناه جویان  ورود  برای  جدیدی  محدودیت های  جمعه  روز  نیز  اتریش  دولت 

پناهندگی  متقاضی   ۸۰ تنها  روزانه  اساس  این  بر  کرد.  ایجاد  کشور  این  به 

به صورت مستقیم و 32۰۰ نفر از طریق ترانزیت می توانند وارد خاک اتریش 

شوند.
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در 23 ماه فبروری، دیپلمات های افغانستان، پاکستان، چین و ایاالت 
متحده در چهارمین دور گفت وگوهایی که هدف آن آوردن آرامش در 
این سرزمین رنج دیده است، دیدار خواهند کرد. این روند چهارجانبه، 
آخرین تالش در سفر طوالنی و دشوار دستیابی به توافق صلح است. 

صلح جویی تقریبًا به اندازه خود جنگ در افغانستان سابقه دارد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه جنوری 1980 خواهان یافتن 
یک راه حل سیاسی برای جنگ شد، که در جریان 36 سال گذشته 
یک  به  ضرورت  مورد  در  باوجودی که  است.  نیافته  پایان  هرگز 

افغانستان آرام توافق نظر گسترده ای وجود دارد، اما پرسش های...

حکومت  مقامات  زبان  از  بارها  طرف  این  به  )جمعه(  گذشته  هفته  اواخر  از 
شنیده ایم که گفته اند »تا شام امروز برق کابل وصل می شود.« با گذشت چهار 
روز از وعده جدی مسئوالن، کابل هنوز غرِق در ظلمِت تاریکی است. حکومت 
سه هفته گذشته را به این بهانه که پایه های منهدم شده برق زیر کنترل طالبان 
قرار دارد از سر گذراند. چهارمین هفته با این وعده و امید که شام امروز برق 

کابل وصل می شود، در حال تمام شدن است. 
وعده های قطعی حکومت از وصل برق کابل تا شام امروز، آدم را به یاد حکایت 
تاریک  زیر سقف  اگر  را  دروغ گو  چوپان  حکایت  می اندازد.  دروغ گو  چوپان 

بگذارم، از خود می پرسم، چه چیزی اتفاق افتاده که حکومت...

در میدان هوایی دوبی منتظر قطار بودم که چشمم به تابلوی تبلیغاتی یک شرکت 
ساختمانی خورد )شرکت ساختمانی اعمار(. در تابلو، دختر زیباروی باالبلندی 
ایستاده بود؛ تصویر او در تابلوی تبلیغاتی یک شرکت ساختمانی ظاهراً بی وجه 
بود. اما فعاًل فرض را بر این می گذاریم که عرب های پولدار دوبی می دانند که 
پول خود را به چه کسی بدهند که برای شان تابلوی تبلیغاتی تاثیرگذار طراحی 
کنند. زیر تابلو نام »محمد بن راشد« را دیدم و شهری که به نام اوست. یک 
ساعت بعد، در میان کتاب های یک مغازه سه کتاب دیدم، به قلم همان محمد بن 
راشد، همراه با عکس او در پشت کتاب ها. در مغازه ای دیگر، یک پوستر تبلیغاتی 
آویزان بود با اسم و عکس محمد بن راشد. من که او را نمی شناختم، با خود 
گفتم که اگر فرصتی پیدا کنم باید جست وجو کنم که این آدم درهمه جا حاضر 

کیست. فقط حدس می زدم که او باید از...
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پیشخوانی حکومت
 از خوان چهارم

امروز چهارمین دور نشست چهارجانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین 

اجراییه  ریاست  جمهوری،  ریاست  سخن گویان  می شود.  برگزار  کابل  در 

میان  رو  در  رو  نشست های  تاریخ  فردا  که  کرده اند  اعالم  خارجه  وزارت  و 

نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان مشخص و اعالم خواهد شد. نشست 

چهارم چهارجانبه در حالی برگزار می شود که اشتراک کنندگان در سومین 

نشست شان در اسالم آباد اعالم کردند که روی »نقشه راه« گفت وگوهای 

مبنی  اعالمیه رسمی نشست چهارجانبه  با وجود  رسیده اند.  توافق  به  صلح 

بر توافق برسر نقشه راه، گمانه زنی های نیز هنوز وجود دارد که چهار طرف 

این  با این وجود، دور چهارم  اما  ندارند.  برسر طرح نقشه راه توافق کامل 

نشست امروز با این خوش بینی و پیش داوری پایان خواهد یافت که زمان 

گفت وگوهای رو در رو میان طالبان و حکومت افغانستان مشخص خواهد 

شد. اما اکنون پرسش اساسی این است که آیا در چهارمین نشست، زمان 

شده  تعیین  زمان  اساس  بر  آیا  می شود؟  مشخص  رو  در  رو  گفت وگوهای 

توسط گروه چهارجانبه، نشست رو در رو میان طالبان و نمایندگان حکومت 

افغانستان برگزار خواهد شد؟ 

یکم: چهار کشور در سه نشست قبلی باوجودی که بر نتیجه ی تالش های 

نتیجه ی  که  نرسیده اند  اطمینان  این  به  هنوز  اما  اند،  خوش بین  شان 

تالش های شان منجر به راه حلی خواهد شد که هم برای خودشان قابل 

قبول باشد و هم برای گروه های طالبان. با وجود این که حکومت افغانستان 

خوش بین است که پاکستان بر طالبان کنترل کامل دارد، پاکستان در اولین 

بر  را  نفوذی  و  توانایی  به صراحت اعالم کرد که چنین  این نشست ها  دور 

گروه های طالبان افغانی ندارد. آمریکا و چین نیز از نفوذ پاکستان بر طالبان 

آگاه اند، اما هرگز مثل افغانستان باور به این ندارند که پاکستانی ها کنترل 

کامل بر طالبان دارند. از جانب دیگر، حکومت افغانستان و به ویژه حکومت 

به طالبان  را  تنها میدان جنگ  نه  نیم سال گذشته  و  وحدت ملی در یک 

باخته است، بلکه رهبری مردم عادی در مناطق پشتون نشین را نیز گام به 

گام به این گروه واگذار کرده است. 

پنج سال تالش حکومت افغانستان در راستای حاضر کردن طالبان به میز 

راه های  رفتن  وجود  با  افغانستان  حکومت  است.  بوده  بی نتیجه  مذاکره، 

متفاوت و صرف امکانات نامحدود بر گروه طالبان و افراد پرنفوذ آن اعمال 

فشار نتوانسته و هیچ روابطی جز جنگ را با این گروه برقرار نتوانسته است. 

از این رو، کنترلی بر این گروه ندارد و نمی تواند برای آن ها خط مشی تعیین 

و تحمیل کند. 

فشار  اعمال  طالبان  بر  می توان  چگونه  این که  از  متناقض  فهم  چنین  با 

کرد، خوش بین بودن به این که به محض توافق گروه هماهنگی چهارجانبه 

به  و  است  اشتباه  کرد،  خواهند  پیروی  گروه  این  توافقات  از  نیز  طالبان 

دچار  نشست ها  این  نتایج  محاسبه ی  در  افغانستان  حکومت  می رسد  نظر 

مغالطه ی وحشتناک شده است. 

دوم: با درک این واقعیت که طالبان در کنترل هیچ یکی از طرف های حاضر 

آنان طرح عملی  در نشست چهارجانبه نیستند، تعیین زمان گفت وگو برای 

و قابل تطبیق نیست. واقعیت مسلم این است که اکنون طالبان در موقف 

بسیار قدرتمندتر از حکومت افغانستان قرار دارند. رسیدن طالبان به سکوی 

و گروه چهارجانبه سلب کرده  افغانستان  از حکومت  را  امکان  این  قدرت، 

است که برای این گروه زمان و شرط تعیین کنند و آن ها را تهدید کنند. 

یکی  هیچ  و  اند  غیرتابع  و  قدرتمند  نیروهای  طالبان  گروه های  اگر  حاال، 

از طرفین گروه هماهنگی چهارجانبه توانایی تحمیل دیدگاه و طرحی را بر 

تمامی جنگ جویان و تروریستان این گروه ندارند و از جانب دیگر طالبان 

در میدان جنگ و صلح از موقف قدرتمندتری نسبت به حکومت افغانستان 

بدون  را  مذاکره  زمان  گروه  این  برای  که  است  ممکن  چطور  برخوردارند، 

توافق و حضور آن ها تعیین کرد و آن را عملی کرد؟

سوم: گفت وگوهای چهارجانبه در حالی به چهارمین جلسه اش می رسد که 

چهارجانب توافق دارند که با گروه های طالبان باب مذاکره را باز خواهند کرد 

اند. پذیرفتن این نکته در جریان چند  و طالبان اکنون گروه های متفاوتی 

ماه گذشته و پس از مرگ مالعمر که طالبان اکنون گروه منسجم با رهبری 

واحد نیست، بیان گر این نکته است که گروه چهارجانبه اکنون با گروه های 

متعددی روبه رویند که برسر قدرت و میرات برجامانده از چندین سال جنگ 

با هم توافق نظر ندارند و بر سر رهبری گروه طالبان درگیر جنگ نیز شده اند.

به  بر سر میراث چند سال جنگ  باشد و طالبان  اگر واقعی  این تقسیمات 

چنین اختالف و دسته بندی رسیده باشند، گروه هماهنگی چهارجانبه هرگز 

به این موفقیت دست نخواهند یافت که تمامی این گروه ها را وادار به انجام 

گفت وگو با حکومت افغانستان کند. و اگر این تقسیمات بر اساس مداخله 

و طرح یک کشور یا سازمان های استخباراتی منطقوی باشد، دسترسی به 

توافق و حضور طالبان در میز مذاکره دشوارتر خواهد بود. در این صورت، 

تقسیمات جدید در درون طالبان و به رسمیت شناختن این ترم »گروه های 

صلح  تالش های  و  افغانستان  حکومت  با  جدید  بازی  از  بخشی  طالبان« 

خواهانه اش خواهد بود.

صلح  گفت وگوهای  برای  زمان  تعیین  دشواری های  از  یکی  رو،  این  از 

پراکندگی و تشدد در گروه طالبان است.                   ...ادامه در صفحه 3

سهشنبه
4حوت
1394
سالپنجم

شماره1014

ذکی دریابی 

نشست  که  می گویند  حکومتی  مقام های  روز:  اطالعات 
طالبان،  گروه  با  افغانستان  گروه هامهنگی چهارجانبه صلح 
افغانستان، پاکستان، امریکا و چین  از  با حضور منایندگانی 

امروز، سه شنبه، در کابل برگزار می شود.
مقام های حکومتی ابراز امیدواری کرده اند که در این نشست 
زمان و مکان آغاز گفت وگوهای مستقیم صلح میان دولت 

افغانستان و گروه طالبان مشخص شود.
جاويد فيصل، معاون سخن گوى رياست اجراییه به رسانه ها 
دور  نخستني  نشست  اين  پايان  از  بعد  که  است  گفته 

گفت وگوهای مستقيم با مخالفان مسلح آغاز خواهد شد.
این  سوم  دور  در  چهارجانبه  هامهنگی  گروه  اعضای 
برای  که  کردند  توافق  اسالم آباد  در  دلو،   17 در  نشست ها 
و  افغانستان  میان  صلح  مستقیم  گفت وگوهای  تاریخ  تعیین 
گروه های طالبان تالش صورت گیرد و تا پایان ماه فربوری 

2016، تاریخ گفت وگوهای مستقیم تعیین شود.
هم چنان در این نشست متام گروه های طالبان به روند صلح 
فراخوانده شدند و اعضای گروه هامهنگی چهارجانبه روی 
و  »مراحل  که  طالبان  گروه  با  افغانستان  صلح  راه«  »نقشه 

گام های این روند را مشخص می سازد، به توافق رسیدند.«

طالبان  گروه  تنها  »نه  است:  گفته  مورد  این  در  فیصل  آقای 
بخشی  نیز  و شبکه حقانی  اسالمی  بلکه حزب  اشخاص،  و 
همه جانبه  صلح  یک  ما  بود،  خواهند  گفت وگوها  این  از 
می خواهیم و متام گروه هایی که اکنون در جنگ دخیل اند، 

شامل گفت وگوهای صلح می باشند.«
به  خارجه  امور  وزارت  سخن گوی  مستغنی،  شکیب  احمد 
سوم  نشست  در  که  توافقاتی  طبق  که  است  گفته  رسانه ها 
صورت گرفته بود، از آن زمان تاکنون تالش ها روی مشخص 
قرار  و  دارد  جریان  مستقیم  گفت وگوهای  آغاز  زمان  شدن 
تالش ها  این  نتایج  ماه(  )همین  فربوری   2۳ »در  که  است 
روشن گردد و در این بخش بحث همه جانبه صورت گیرد.«

نشست  امیدواری کرده است که در  ابراز  نیز  آقای مستغنی 
چهارم، زمان آغاز گفت وگوهای مستقیم دولت افغانستان با 

گروه طالبان مشخص شود.
با  افغانستان  صلح  راه«  »نقشه  جزئیات  تاکنون  حال  این  با 
نشست  در  که  می رود  انتظار  و  نشده  طالبان مشخص  گروه 
برای  نقشه معلوم شده و گام ها عملی  این  امروزی جزئیات 
گروه  و  افغانستان  میان  صلح  مستقیم  گفت وگوهای  آغاز 

طالبان برداشته شود.

در سه نشست قبلی هیئت افغانستان را حکمت خلیل کرزی، 
اعزاز  را  پاکستان  هیئت  و  خارجه  وزارت  سیاسی  معاون 
رهربی  کشور  این  خارجه  وزارت  معاون  چودری،  احمد 
کردند. ریچارد جی اولسن، مناینده ویژه ایاالت متحده برای 
افغانستان و پاکستان، و دینگ شی جون فرستاده ویژه چین 
برای افغانستان، ریاست هیئت های امریکا و چین را به عهده 

داشته اند.
نشست چهارم در حالی برگزار می شود که به تازگی رییس 
و معاونان شورای عالی صلح افغانستان نیز مشخص شده اند 
امروزی،  نشست  در  را  افغانستان  هیئت  که  نیست  معلوم  و 

شورای عالی صلح رهربی می کند یا حکمت خلیل کرزی.
دولت  میان  مستقیم  گفت وگوهای  آغاز  برای  امیدواری ها 
منایندگان  که  حالی ست  در  طالبان  گروه  و  افغانستان 
سال  جوالی  ماه  در  طالبان  گروه  منایندگان  و  افغانستان 
در  مری  منطقه ی  در  بار  نخستین  برای  میالدی  گذشته 
که  دوم  نشست  کردند.  گفت وگو  باهم  پاکستان  اسالم آباد 
مال  مرگ  افشای  با  شود،  صحبت  آتش بس  روی  بود  قرار 

عمر، رهرب پیشین طالبان به تعویق افتاد و برگزار نشد.

 14 خانواده های  و  مدنی  فعاالن  از  شامری  روز:  اطالعات 
غیرنظامی که سال گذشته در مسیر والیت غور از سوی افراد 
انتقال مولوی عبدالرحامن،  قتل رسیدند، خواستار  به  مسلح 
و  شده  کابل  زندان های  از  یکی  به  کشتار  این  اصلی  عامل 

می گویند که وی باید به صورت علنی محاکمه شود.
 14 قتل  اصلی  سازماندهندگان  از  عبدالرحمن  مولوی 
غیرنظامی از جمله یک نوعروس، خواهر و مادرش و داماد 
تیرباران  بامیان  غور-  مسیر  در  گذشته  سال  اسد  ماه  در  که 
بازداشت  امینت ملی  شدند، چند روز پیش توسط مأموران 

شد.
فعاالن مدنی و خانواده های قربانیان این رویداد، روز دوشنبه 
حلقات  از  شامری  که  گفتند  کابل  در  خربی  نشست  در 
تالش دارند که مولوی عبدالرحمن آزاد شود. آنان از دولت 

این  رهایی  تالش  در  که  حلقاتی  و  آدرس ها  که  خواستند 
شخص اند باید مورد بازجویی قرار گیرد.

فعاالن مدنی با صدور قطع نامه ای از حکومت خواستند که 
با بازجویی مولوی عبدالرحمن، افراد زیر مجموعه و گزارش 
و  گرفته  قرار  قانونی  پیگرد  مورد  نیز  حادثه  این  دهنده ی 

بازداشت شوند.
رویداد  این  از  سال  یک  از  بیش  که  گفتند  هم چنان  آنان 
از سوی خانواده های  زیاد  با وجود تالش های  اما  می گذرد 
نیز  و  حادثه  این  پیگیری  بر  مبنی  مدنی  فعاالن  و  شهدا 
رسیدگی به وارثان شهدا، دولت هیچ اقدام عملی و قناعت 

بخش در این راستا انجام نداده است.
کنار  در  عبدالرحمن  مولوی  که  آمده  آنان  قطع نامه ی  در 
افراد  کشتار  در  غیرنظامی،   14 این  کشتار  در  داشنت  دست 

دیگر نیز دست داشته است.

هشدار کمیسون مستقل حقوق برش از تالش حلقاتی برای 
معافیت عبدالرحمن

نرش  با  نیز  برش  حقوق  مستق  کمیسیون  حال  همین  در 
اعالمیه ای ضمن استقبال از بازداشت عبدالرحمن، از امكان 
داده  هشدار  او  پرونده ی  در  افراد  تعداد  يك  نفوذ  اعامل 

است.
خواسته  کشور  قضایی  و  عدلی  نهادهای  از  کمیسیون  این 
مرتکب  که  شخص  این  پرونده  متام  جدیت  با  تا  است 
محاکمه  زمینه ی  و  کرده  پیگیری  را  شده  برش  ضد  جنایت 
گونه  این  عامالن  دیگر  و  شخص  این  قانونی  مجازات  و 

جنایات را فراهم سازند.

جریان  در  که  می گوید  ملی  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
مربوطات  در  ملی  اردوی  نیروهای  پاکسازی  عملیات 
مخالفان  از  تن   37 قندوز،  والیت  ارچی  دشت  ولسوالی 
مسلح به شمول 2 تن از اتباع پاکستانی و 3 تاجیکستانی کشته 

و 25 تن دیگر زخمی شده اند.
این وزارت روز دوشنبه با نرش خربنامه ای گفته است که این 

عملیات به منظور تامین امنیت بهرت و از بین بردن مخالفان 
مسلح در این ولسوالی راه اندازی شده که در این عملیات 
آمده  به دست  نیز  تروریستان  مهامت  و  سالح  مقدار  یک 
است. منبع افزوده است که در جریان این عملیات 3 تن از 

نیروهای امنیت ملی به شهادت رسیده اند. 
ناامن والیت قندوز در شامل  از ولسوالی های  دشت ارچی 

کشور است که در ماه رسطان امسال به دنبال سقوط ولسوالی 
به دست  نیز  این ولسوالی  به دست شورشیان طالب  چهاردره 

جنگ جویان این گروه سقوط کرد.
در ماه عقرب امسال مقام های امنیتی ولسوالی دشت ارچی 
بخش های  از  را  طالب  شورشیان  امنیتی  نیروهای  که  گفتند 

عمده این ولسوالی بیرون رانده اند.

اطالعات روز: مسئول ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت 
احیا و انکشاف دهات در والیت بلخ می گوید که  34 پروژه 
انکشافی این برنامه با هزینه ی بیش از 40 میلیون افغانی در 
سپرده  بهره  برداری  به  و  تکمیل  بلخ  ولسوالی های  از  یکی 
شده است. ریاست رسانه های برنامه همبستگی ملی وزارت 

احیا وانکشاف دهات، با نرش خربنامه ای گفته است که این 
مورد  و  تکميل  بلخ  ولسوالی چهارکنت والیت  در  پروژه ها 

استفاده مردم قرار گرفت.
خربنامه افزوده که این پروژه ها شامل اعامر تعمیر 6 مکتب، 
19 باب مرکز اجتامعی، 8 عدد ذخیره  آب آشامیدنی صحی، 

دیوار استنادی به طول 62 مرت، یک پایه پلچک، احداث و 
جغل اندازی رسک  به طول 14413 مرت  می  باشند. از مزايای 
این پروژه ها حدود 3831 خانواده مربوط به 31 روستا بهره 
مند شده اند. این پروژه ها طی یک سال اخیر تکمیل و مورد 

استفاده مردم قرار گرفته اند.

که  می گوید  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  روز:  اطالعات 
مأموران این اداره در یک عملیات، فردی به نام احمدالله را 

که از سوی افراد ناشناس ربوده شده بود، آزاد کردند.
امنیت ملی روز دوشنبه، در خربنامه  ای می گوید که این فرد 

ربایندگان  که  است  آباد  سید  ولسوالی  شیخی  قریه  باشنده 
امریکایی  دالر  میلیون  فامیلش، یک  از  او  رهایی  مقابل  در 

خواسته بودند.
خربنامه افزوده که ربایندگان این فرد را در یکی از مغاره های 

کوه سنداور ولسوالی سید آباد انتقال داده بودند.
پیوند  در  این که  مورد  ملی در  امنیت  ریاست  در خربنامه ی 
به این رویداد شخص یا گروهی بازداشت شده یا نه، چیزی 

گفته نشده است.

اطالعات روز: جرنال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست 
امنیتی  اوضاع  بررسی  برای  دیروز  از چاشت  بعد  جمهوری 

والیات شامل کشور به جوزجان رفت.
گفته  خرب  این  نرش  با  جمهوری  ریاست  اول  معاونیت  دفرت 
است که در این سفر آقای دوستم از والیت هایی در شامل 
کشور بازدید خواهد کرد که در معرض تهدیدات امنیتی قرار 

دارند.
قرار است معاون اول ریاست جمهوری با والیان و مسئوالن 

به  رسیدگی  و  اوضاع  بهبودی  پیرامون  والیات  این  امنیتی 
مشکالم مردم گفت وگو کند تا برای تامین امنیت این مناطق 

اقدامات الزم صورت گیرد.
به  شامل،  سمت  به  کابل  از  حرکت  هنگام  دوستم  آقای 
مردم  مختلف  اقشار  با  سفر  این  در  که  است  گفته  رسانه ها 
ارائه  مردم  که  را  اولویت هایی  تا  کرد  خواهد  دیدار  شامل 
خواسته های  ساخنت  برآورده  زمینه  در  و  شناسایی  می کنند 

آنان تدابیر اتخاذ گردد.

آقای دوستم پیش از این نیز به والیات شامل رفته بود. او در 
ماه میزان امسال به والیات شامل کشور رفت. دو ماه پیش از 
آن نیز آقای دوستم به فاریاب و رسپل رفت و برای یک ماه 

نیروهای امنیتی را در جنگ با طالبان رهربی کرد. 
سفر  کشور  شامل  به  درحالی  دوستم  آقای  هم،  سویی  از 
می کند که قرار است فردا کابل میزبان چهارمین دور نشست 
طالبان  گروه  با  افغانستان  صلح  چهارجانبه  هامهنگی  گروه 

باشد.

نشست چهارم گروه هماهنگی چهارجانبه
 امروز در کابل برگزار می شود

فعاالن مدنی و خانواده های شهدا: 
عامل اصلی قتل 14 غیرنظامی علنی محاکمه شود

37 مخالف مسلح در عملیات نظامی در ولسوالی دشت ارچی قندوز کشته شدند

34 پروژه انکشافی در والیت بلخ به بهره برداری رسید

یک شخص در میدان وردک از چنگ ربایندگان آزاد شد

جنرال دوستم به شمال رفت



خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

از اواخر هفته گذشته )جمعه( به این طرف بارها از 

زبان مقامات حکومت شنیده ایم که گفته اند »تا شام 

امروز برق کابل وصل می شود.« با گذشت چهار روز 

از وعده جدی مسئوالن، کابل هنوز غرِق در ظلمِت 

این  به  را  تاریکی است. حکومت سه هفته گذشته 

بهانه که پایه های منهدم شده برق زیر کنترل طالبان 

قرار دارد از سر گذراند. چهارمین هفته با این وعده و 

امید که شام امروز برق کابل وصل می شود، در حال 

تمام شدن است. 

وعده های قطعی حکومت از وصل برق کابل تا شام 

امروز، آدم را به یاد حکایت چوپان دروغ گو می اندازد. 

تاریک  سقف  زیر  اگر  را  دروغ گو  چوپان  حکایت 

افتاده  اتفاق  چیزی  چه  می پرسم،  خود  از  بگذارم، 

که حکومت به مردمش چنین دروغی بگوید؟ ممکن 

است هدف حکومت از بیان این سخن که برق تا شام 

امروز وصل می شود فریب دادن مردم نباشد اما وقتی 

این نوید از آدرس های معتبری بیان می شوند انتظارها 

نیز باال می رود و مردم آن را جدی می گیرند. معین 

شوخی  مردم  با  که  اجراییه  ریاست  یا  امنیتی  ارشد 

ندارند، دارند؟ حکومت می گوید تمام تالش ها را به 

کار بسته است تا لین برق را وصل کند، وقتی این 

وعده وارد چهارمین روز می شود و بازهم برق نمی آید، 

آدم به فکر میزان توانایی حکومت می افتد. راستی 

تمام زور حکومت همین قدر است که حتا نمی تواند 

چند پایه برق را روی پایش ایستاد کند؟ 

وصل  صرف  را  توانش  تمام  حکومت  نمی کنم  فکر 

برق کرده باشد، میزان توانایی حکومت یک طرف، 

می خواهم به پیامدهای چنین وعده های که حکومت 

نمی یابد،  تحقق  نویدها  وعده  اما  می دهد  مردم  به 

راجع  اکنون  تا  که  نظرسنجی های  تمام  کنم.  اشاره 

وحدت  حکومت  از  مردم  مندی  رضایت  میزان  به 

ملی صورت گرفته نشان می دهد که گراف نارضایتی 

افزایش است. چرا چنین  از حکومت در حال  مردم 

است؟ عوامل مختلفی در باال رفتن نارضایتی مردم 

از حکومت نقش دارد اما اموری مانند »برق تا شام 

امروز وصل می شود« در بلند رفتن شکایت ها نقش 

عمده دارند. 

کار  روی  برنامه ها  و  وعده ها  سری  یک  با  حکومت 

به  شده  داده  وعده های  حکومت  وقتی  اما  می آید، 

یا  بار  مردم را عملی نمی کند، و این مسئله نه یک 

از  یکی  هیچ  و  می شود  تکرار  بار  ده ها  بلکه  بار  دو 

نویدهای داده شده حکومت جامعه عمل نمی پوشد، 

آن گاه است که شکاف میان حکومت و مردم ایجاد 

می شود. شکاف میان ملت و حکومت چگونه اتفاق 

ایجاد  شغل  میلیون  یک  تنها  نه  گونه:  این  افتاد؟ 

دادند،  دست  از  را  شان  وظیفه ی  مردم  بلکه  نشد، 

بلکه  نشد  جهان  در  تولید  قطب  افغانستان  تنها  نه 

بازارهای پر رونق است که  از  هنوز این کشور یکی 

کاالی کشورهای دیگر در آن به فروش یا به مصرف 

می رسد. اشرف غنی می گوید آب های کشور را مهار 

از چهار دروازه شهر  می کند در حالی که  نمی تواند 

تبدیل  را  افغانستان  می گوید  کند.  مراقبت  کابل 

از آن طریق  اقتصاد منطقه می کند که  راه  به چهار 

کاروان های بازرگانان از این چهار راه بگذرند در حالی 

عبور  ابریشم«  »راه  از  آن که  بدون  چین  قطار  که 

توقف کرده است. اشرف غنی گفت  تهران  در  کند 

افغانستان را تبدیل به گورستان تروریست ها می کند 

در حالی که عمالً طالب و داعش و دیگر گروه های 

تروریستی این خاک را برای مردم تبدیل به گورستان 

به  که  حالی  در  می گویند  امنیت  تأمین  از  کرده اند. 

نظامیان دستور می دهند پایگاه های شان را ترک و 

منطقه را به طالبان واگذار کنند. و ده ها مثال دیگر از 

این دست وجود دارد. 

توقع داشت که  در چنین وضعیت، چگونه می توان 

ملت از حکومت ممنون باشد؟ تنها مسئله نارضایتی 

مردم هم مطرح نیست، در پس این نارضایتی گسترده 

موضوع اعتبار و احترام حکومت در پیشگاه مردم و بر 

عکس، جایگاه مردم در نزد حکومت هم مطرح است. 

حیث،  هر  از  حکومت  اکنون  که  ندارد  وجود  شکی 

اعتبار و احترامش را نزد مردم از دست داده، اما آیا 

مردم برای اصحاب قدرت محترم اند؟ از شکل گیری 

مکان ها  در  و  بارها  اکنون  تا  ملی  وحدت  حکومت 

گسترده  مدنی  اعتراض های  مختلف  زمان های  و 

به آدرس  صورت گرفته است و شکایت های زیادی 

حکومت فرستاده شده است اما به هیچ یکی از این 

شکایت ها رسیدگی صورت نگرفته است. بی توجهی 

و  ملت  به  بی احترامی  معنای  به  مردم  به  حکومت 

نادیده گرفتن آن هم هست. 

حاال، پس از این همه وعده و وعده خالفی حکومت، 

حتا اگر برق کابل وصل شود، شکاف و قطع روابطی 

قابل  است،  شده  ایجاد  مردم  و  حکومت  میان  که 

وصل نیست و این شکاف و بریدگی هر روز بیشتر 

می شود. دروغ گفتن و وعده سپردن این شکاف را 

بیشتر کرده است. برق وصل شود یا نشود، مسئله ی 

مهم تر فروپاشی اعتماد مردم نسبت به حکومت است 

و نارضایتی رو به رشد از عملکردهای آن. 
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نیروهای امنیتی افغانستان از ولسوالی های موسی قلعه و نوزاد والیت هلمند 

بیرون شدند. مقامات امنیتی خروج نیروهای امنیتی از این دو ولسوالی را 

عقب نشینی تاکتیکی عنوان کرده و اعالم کرده که به اساس یک نیاز در 

موقعیت دیگر، این نیروها از این دو ولسوالی بیرون کشیده شده اند. ویدیوی 

نرششده در شبکه های اجتامعی نشان می دهد که رسبازان اردوی ملی با 

ترک پایگاه خویش، پایگاه را به آتش می کشند. این عقب نشینی تاکتیکی 

به صورت گسرتده و منفی با واکنش مردم در شبکه های اجتامعی روبه رو شد. 

مردم به این اقدام مسئوالن امنیتی کشور با تردید نگاه می کنند، تردیدهای 

مردم از کجا ناشی می شوند؟

امضای  با  که  فرستاد  بغالن  والیت  به  را  هیئتی  حکومت  قبل  چندی 

ولسوالی های  در  امنیتی  نیروهای  فعالیت  نوع  هر  مانع  توافق نامه ای، 

این  در  امنیتی  نیروهای  و دهنه غوری شد. طی مدت زمانی که  دندغوری 

دو ولسوالی خنثا شده بودند، طالبان بیشرتین استفاده را بردند. طالبان از 

یک سو به تراکم نیرو در این دو ولسوالی پرداختند و از طرف دیگر به تحکم 

سنگر و مواضع جنگی خویش پرداختند. بعدها وقتی بلواهای سپردن این دو 

ولسوالی به طالبان اوج گرفت و حکومت مجبور شد دوباره با طالبان در این 

مناطق وارد جنگ شود، با مقاومت شدید طالبان مواجه شد. تراکم نیروی 

طالبان و تحکم مواضع جنگی شان در این دو ولسوالی باعث شد که حکومت 

با متام توان ظرف سیزده روز، یک مرت هم در خط جنگ پیرشوی نتوانستند. 

هزینه ی سپردن دو ولسوالی به طالبان در والیت بغالن سنگین تر از آن بود 

که مقامات مسئول با معامله ی این دو ولسوالی انتظار داشتند. هزینه ی که 

مردم بغالن پرداخت، جزء بغالنی ها، دیگران را توان درک آن نیست. 

حاال حکومت با تجربه ی سپردن ولسوالی های دندغوری و دهنه غوری به 

طالبان، نیروهای امنیتی را از دو ولسوالی موسی قلعه و نوزاد والیت هلمند 

بیرون کرده اند. آن ها را به جای دیگر در خط جنگ فرستاده اند و گفته اند که 

حکومت هر وقت خواسته باشد، توانایی ورود و بازپس گیری این دو ولسوالی 

را دارد. اما مردم نگران اند، نگران این که عقب نشینی ظاهری حکومت از 

این دو ولسوالی، عقب نشینی سنگین و طوالنی نشود. 

مردم حق دارند نگران باشند. وزارت دفاع بدون وزیر و با رسپرست فعالیت 

ندارد، جنجال های وزارت داخله هم  امنیت ملی، رییس  ریاست  می کند، 

بر کسی پوشیده نیست. فراتر از این ها، این سه نهاد امنیتی، صالحیت 

تصمیم گیری را آن گونه که قانون و جامعه تقاضا می کنند، ندارند. هر سه نهاد 

امنیتی، تحت قیمومیت عنوان و تشکیالت دیگری درآمده اند. آن هایی که 

نبض امنیت جامعه را در دست گرفته، متهم به همکاری با تروریستان اند. 

این ها مواردی اند که در سطح کلیشه ای مسئله، مردم را نگران کرده اند. اما 

بازی های امنیتی کشور فراتر از این پندارهای کلیشه ای است. جزئیات بازی 

را شاید بیشرت از پنج نفر، کسی دیگری نفهمد. پنهان کاری های مقامات 

حکومتی در رویکرد امنیتی و ماجرایی به نام صلح، منبع اصلی نگرانی اند. 

آقای ارشف غنی و مشاور امنیت ملی اش، نه تنها صالحیت تصمیم گیری و 

اجرایی را از وزارت های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی گرفته که انگیزه ی 

نربد علیه تروریستان را از رسبازان نیز می گیرند. شاید بارها شنیده باشید که 

در فالنی والیت، رسبازان امنیتی با آتش سنگین طالبان مواجه شده اما 

اجازه ی شلیک و مقابله را ندارند. چرا؟ چون مقامات مرکزی و تیکه داران 

امنیت اجازه صادر نکرده اند. 

صلح  زمینه ی  کردن  فراهم  با  شاید  طالبان،  به  دادن  نشان  خوش  روی 

توجیه شود، اما آیا این بهرتین راه برای رسیدن به صلح است؟ طالبان چه 

چیزی دارد که نباید نابود شود و به هر قیمتی شده، صلح کنند و در ترکیب 

قدرت سهم گیرند؟ چه چیزی فراتر از زندگی مردمی که نه طالب اند و نه 

کس وکاری در حکومت دارند؟ حکومت داده های صلح را سانسور و پنهان 

می کند، چیزی که بر تردیدها در صداقت و درست کاری حکومت می افزاید. 

دور چهارم صلح، امروز در کابل برگزار می شود. مردم از سه دور قبلی اش، 

چه می فهمند؟ عکس یادگاری در نشست های چهارجانبه و گزارش دادن از 

زمان و مکان برگزاری این نشست ها، آیا کافیست؟ بخش سخن گویی ارگ 

قبل از برگزاری دور چهارم نشست ها می گوید که در این نشست، روی این که 

با چه گروه هایی باید صلح شود، بحث خواهد شد. این خودش عاملی از تردید 

در جامعه تزریق می کند. مگر رییس جمهور در نشست امنیتی مونیخ نگفته 

بود که روسیه، چین و پاکستان ناامنی به افغانستان صادر می کنند. حاال 

حضور دو کشور پاکستان و چین، در نشستی که قرار است گروه هایی که با 

آن ها باید صلح شود مشخص می شوند، آیا اجازه خواهند داد که گروه های 

تحت حامیت شان دست از تزریق ناامنی بردارند؟ 

این ها مواردی اند که امید در جامعه را لطمه می زنند. مردم نگران فاجعه ی 

سنگین تر از آن چه بر مردم دندغوری و دهنه غوری رفت و آن چه بر نیروهای 

حکومتی در بغالن رفت، هستند. 

عقب نشینی تاکتیکی و 
تردیدها

حاال، پس از این همه وعده و وعده 
خالفی حکومت، حتا اگر برق کابل 
وصل شود، شکاف و قطع روابطی 
که میان حکومت و مردم ایجاد 
شده است، قابل وصل نیست و این 
شکاف و بریدگی هر روز بیشرت 
می شود. دروغ گفنت و وعده 
سپردن این شکاف را بیشرت کرده 
است. برق وصل شود یا نشود، 
مسئله ی مهم تر فروپاشی اعتامد 
مردم نسبت به حکومت است و 
نارضایتی رو به رشد از عملکردهای 
آن. 

میثم اخالقی

اگر برق وصل شود، 
مردم و حکومت وصل می شوند؟ 

جنگ  برآیند  چه  دسته بندی  و  تشدد  این   

باشد  قدرت  سر  بر  طالبان  درونی  اختالف  و 

سومی،  نیروی  یک  مداخله ی  محصول  یا 

زمان بندی برای آغاز مذاکرات و تطبیق آن را دشوار و ناممکن کرده است. 

به چهارمین جلسه شان  اعضای گروه هماهنگی چهارجانبه  این که  با وجود  چهارم: 

واقعیت  این  اما  می کنند،  خوش بینی  ابراز  شان  تالش های  نتایج  از  و  رسیده اند 

هم چنان در درون این تالش ها پا برجاست که منافع چهارجانب از یک طرف با گروه 

طالبان یکسان نیست و از جانب دیگر این چهار کشور نیز دیدگاه، برنامه و اهداف 

یکسان از گفت وگوهای صلح ندارند. از این رو، چهار کشور بر اساس منافع متفاوت 

در پی صلح و حصول پیشرفت در این راستا می باشند. در خوش بینانه ترین حالت 

اگر منافع امریکا و چین را در این تالش ها کنار بگذاریم، خواسته های پاکستان و 

افغانستان از تالش های صلح و نتایجی که این تالش ها ممکن است بر جا بگذارد، 

یکسان نیست. 

هنوز  که  است  دیگری  چالش  پاکستان  و  افغانستان  منافع  و  خواست ها  در  تضاد 

توافق کاملی میان دو کشور وجود ندارد و هر کشور ضمن اعالم موضع رسمی، دنبال 

خواسته ها و منافع پنهانی از گفت وگوهای صلح نیز می باشد.

پس اگر اجالس چهارم گروه هماهنگی چهارجانبه با این خبر که زمان گفت وگوهای 

صلح را مشخص کرده است پایان یابد، پذیرفتن این که چنین توافقی به دست آمده 

آسان نیست و این نگرانی که تا تطبیق این زمان بندی اختالف ها و گام های زیادی 

مانده، هم چنان پابرجاست. 

...ادامه یادداشت روز
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پاکستان،  افغانستان،  دیپلمات های  فبروری،  ماه   23 در 

چین و ایاالت متحده در چهارمین دور گفت وگوهایی که 

این سرزمین رنج دیده است،  آرامش در  آوردن  هدف آن 

تالش  آخرین  چهارجانبه،  روند  این  کرد.  خواهند  دیدار 

توافق صلح است.  به  و دشوار دستیابی  در سفر طوالنی 

صلح جویی تقریباً به اندازه خود جنگ در افغانستان سابقه 

دارد.

جنوری 19۸۰  ماه  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 

شد،  جنگ  برای  سیاسی  حل  راه  یک  یافتن  خواهان 

نیافته است.  پایان  در جریان 36 سال گذشته هرگز  که 

باوجودی که در مورد ضرورت به یک افغانستان آرام توافق 

اساسی ای  پرسش های  اما  دارد،  وجود  گسترده ای  نظر 

دارد.  وجود  آینده  و  نهایی  توافق  یک  چگونگی  مورد  در 

خستگی ناشی از جنگ واشنگتن، ناچاری کابل، پروژه های 

کالن جغرافیایی-اقتصادی چین در منطقه و اعتماد بیش 

از حد جنرال های پاکستان در قابلیت نظامی طالبان، این 

روند چهارجانبه را تحت الشعاع قرار داده است. دستیابی 

به اجماع برای یک توافق نهایی و برای اصولی که اساس 

نیازهای کلیدی موفقیت  را تشکیل می دهند،  توافق  این 

است. به این منظور، قبل از توافق بر سر نقشه راه به منظور 

پایان دادن به جنگ، باید تالش های بیشتری در راستای 

دست یافتن به تفاهمی در مورد ماهیت جنگ افغانستان 

به خرج داده شود.

دیدگاه های واگرا

در حال حاضر پکن به جنگ افغانستان به دید یک جنگ 

موقف  به  نزدیک  که  موقفی  می نگرد،  داخلی  معمولی 

صاحب نظران امریکایی و دیپلمات های بریتانیایی است 

میان  قبیله ای  جنگ آوری  یک  را  افغانستان  جنگ  که 

حال،  عین  در  می دانند.  سرکش  و  متمرد  افغان های 

از قدرت  پشتون ها  به خاطر حذف  را  این جنگ  پاکستان 

مقصر می داند، اعتراضی که هند به آن دامن زده است. 

حکومت افغانستان این جنگ را جنگ تحمیل شده توسط 

فقیر،  به موجب آن طالبان  پاکستان توصیف می کند که 

اداره  و  کنترل  اسالم آباد  توسط  روستانشین  و  بی سواد 

می شوند.

متفاوت  دیدگاه های  طالبان  ماهیت  مورد  در  نیز  افغان ها 

نقش  مورد  در  نظر گسترده ای  توافق  که  حالی  در  دارند. 

پاکستان در جنگ افغانستان وجود دارد، میزان استقالل 

و مسئولیت طالبان خیلی روشن نیست. در میان نخبه های 

سیاسی غیرپشتون، تعداد بسیار اندکی از آن ها با طالبان 

احساس مشترک دارند، در حالی که تعداد قابل توجهی از 

نخبگان سیاسی پشتون مقیم کابل با آن ها ابراز همدردی 

اختیار  یا خاموشی  کرده  توجیه  را  ]کار طالبان[  کرده اند، 

طالبان،  از  کرزی  حامد  عالقه  مورد  توصیف  کرده اند. 

دید  به  آن ها  به  او  جانشین  است.  ناراضی«  »برادران 

»مخالفان سیاسی«اش می نگرد.

به  پوش«  نکتایی  »طالبان  عنوان  با  طالبان  مدافعان 

به  رو  و در حالی که جامعه مدنی  تمسخر گرفته شده اند 

نفرت  طالبان  از  افغانستان  دموکراتیک  نهادهای  و  رشد 

دارند، تعداد زیادی از روحانیون، به استثنای تعداد اندکی 

آگاهی  که  ناظرانی  برای  کرده اند.  سکوت  سیاف،  چون 

بیشتر دارند، جنگ افغانستان ترکیبی از عوامل داخلی )دو 

قطبی شدن نخبه ها، نهادهای دولتی ضعیف و اقتصاد مواد 

مخدر/جنگ( و عوامل خارجی )رقابت های جیواستراتژیک 

پاکستان و  قدرت های منطقه ای/بزرگ، هدف هژمونیک 

ظهور جنبش های اسالم گرا( دارد.

باید به این  بنابراین، برای دستیابی به یک توافق پایدار 

عوامل داخلی و خارجی رسیدگی شود. راه حل های کوتاه 

مدت صرف جنگ افغانستان را به درازا خواهد کشاند.

شدن  قطبی  پاسخ  تنها  دموکراتیک«  »سیاست  پذیرفتن 

قومی«  »استحقاق  نه  و  خشونت  نه  باید  است.  نخبه ها 

شود.  توجیه  سیاسی  قدرت  سوی  به  مسیری  به عنوان 

برخالف البی گران غربی اش، اشرف غنی از گناه اصلی اش 

به  دموکراتیک  قیمومیت  یک  برنده شدن  در  ناکامی  که 

لطف دستکاری روند انتخاباتی توسط کرزی بود، پیوسته 

رنج می برد.

و  قومی  انگیزه های  کردن  رام  و  انتخاباتی  اصالحات 

بدهد.  نجات  را  او  حدودی  تا  می تواند  غنی،  استبدادی 

ایاالت  ملی  استخبارات  رییس  کلپر،  جیمز  اخیر  هشدار 

در   »2۰16 سال  در  سیاسی  »سقوط  مورد  در  متحده، 

افغانستان، بار دیگر به ثبات سیاسی نظر به هرگونه روند 

شتاب زده صلح اولویت بیشتری داد. باوجود تالش ها برای 

برای  سیاسی  فضای  و  سیاسی  جدید  هویت  یک  ایجاد 

طالبان و مشروعیت دادن به آن، این گروه بخش جدایی 

ناپذیری از جنبش های تندرو اسالم گرا باقی مانده است و 

با قانون اساسی و سیاست دموکراتیک ناسازگار است. هر 

تعریفی از تروریسم، برای این گروه صدق می کند.

چالش های فوری

استراتژی پاکستان در قبال طالبان این است که این گروه 

را به یک گروه سیاسی و نظامی تبدیل کند، به طوری که 

مانند حزب الله لبنان، بر تعدادی از والیت های افغانستان 

کنترل کامل داشته باشند. این، به معنای تجزیه باالفعل 

افغانستان خواهد بود. 

اصلی  منافع  که  زمانی  تا  پکن،  و  واشنگتن  ظاهراً 

جیواستراتژیک و جیواکونومیک این کشورها تامین شود، با 

چنین حالتی راحت هستند. با این حال، تنها راه پایدار برای 

گروه های سیاسی  دیگر  با  همراه  طالبان،  قدرت سیاسی 

افغانستان، باید سیاست دموکراتیک و کثرت گرایی باشد.

تندرو  گروه های  نسل  آخرین  ظهور  حال،  این  با 

عمر،  مال  مرگ  و  منطقه  در  داعش  به نام  اسالم گرایی 

نظامی  گروه  یک  از  را  طالبان  طالبان،  فریب  عوام  رهبر 

منسجم و ایدیولوژیک به جناح های ستیزه جوی چند پارچه 

پاکستان  در  بی پایان  تروریستی  حمالت  می کند.  تبدیل 

بی ثباتی  بر  مبنی  اوباما  باراک  و پیش بینی رییس جمهور 

نهادهای  باید  آینده،  سال های  در  افغانستان  در  فزاینده 

نظامی پاکستان را متوجه خطرات بازی با گروه های تندرو 

بسازد. سیاست بی ثباتی کنترل شده در افغانستان، صرف 

روند فلج کننده طالبانی ساختن پاکستان را تسریع خواهد 

کرد. عالوه بر آن، ابتکار عمل »یک کمربند، یک جاده« 

خواهد  تحقق  آمیز  صلح  محیط  یک  در  صرف  پاکستان 

یافت. هم چنین می توان امیدوار بود که واشنگتن از درس 

معیارهای  طریق  از  برنامه ریزی،  با  جنگ  که  ناگواری 

پایان نمی یابد،  انتخاباتی واشنگتن  بروکرواتیک و چرخه 

افغانستان، همراه  از جنگ  ناشی  باشد. خستگی  آموخته 

میانه،  شرق  به  ]جنگ[  مشابه  گسترش  یک  از  ترس  با 

توافق  به یک  اقدام جدی در دستیابی  برای  نیروی الزم 

صلح پایدار را تامین می کند. همان طور که جنگ های زیاد 

دیگر نشان داده اند، صلح بادوام صرف از موقف زور تامین 

می شود نه از ناچاری.
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منبع: الجزیره/ داوود مرادیان

ترجمه: حمید مهدوی

روند صلح افغانستان:

افغان ها نیز در مورد ماهیت طالبان 
دیدگاه های متفاوت دارند. در حالی 

که توافق نظر گسرتده ای در مورد 
نقش پاکستان در جنگ افغانستان 

وجود دارد، میزان استقالل و مسئولیت 
طالبان خیلی روشن نیست. در میان 
نخبه های سیاسی غیرپشتون، تعداد 

بسیار اندکی از آن ها با طالبان احساس 
مشرتک دارند، در حالی که تعداد قابل 
توجهی از نخبگان سیاسی پشتون مقیم 

کابل با آن ها ابراز همدردی کرده اند، 
]کار طالبان[ را توجیه کرده یا خاموشی 

اختیار کرده اند. توصیف مورد عالقه 
حامد کرزی از طالبان، »برادران 

ناراضی« است. جانشین او به آن ها به 
دید »مخالفان سیاسی«اش می نگرد.

از آغاز به كار حكومت وحدت ميل و گسرتش دامنه و 

مأموريت هاي  آن  در پي  و  به شامل  جغرافياي جنگ 

نظامي موفق جرنال مراد در بازپس گريي مناطق تحت 

كنرتل طالبان، براي چندمني بار، بحث كانديدا شدن 

جرنال مراد براي وزارت دفاع داغ می شود. در جغرافيايي كه شخصيت هاي سيايس 

و شهره، هواداران و مخالفان افراطي اش را دارد، كم تر كيس پيدا می شود كه در 

مورد كاركشتگي و شايستگي اين جرنال متعهد و صادق ارتش ترديدي داشته 

باشد. بدون ترديد، جرنال مراد يك فرمانده صادق و فداكار و يحتمل شايسته ترين 

فرد براي احراز كريس وزارت دفاع است اما بايستي جوانب اين انتخاب احتاميل با 

رسي فارغ از جوزدگي و احساسات نيك تأمل شود.

فكر می كنم پس از استعفاي امرالله صالح و حنيف امتر از سمت هاي رياست 

امنيت ميل و وزارت داخله در قضيه ي حمله بر ساختامن لويه جرگه در حكومت 

كرزي و در تازه ترين مورد، استعفاي نبيل و علومي )به فرض صحت داشنت خرب( 

ارگان هاي  در  بحران اصيل  داخله،  وزارت  و  امنيت ميل  رياست  از سمت هاي 

امنيتي و اسرتاتژي جنگ در حكومت پيشني و فعيل برآفتاب شده است. بحران 

اسايس در نهادهاي امنيتي بيش از آن كه بحران شايستگي و اهليت باشد، بحران 

صالحيت است. در حداقل چهار مورد استعفاي متصديان كريس هاي امنيتي كه 

به موجب  بود كه  نداشنت صالحيت هاي كاري  ذكرش رفت، مهم ترين عامل، 

قانون، به متصديان امور امنيتي تعلق می گريد. جرنال مراد اگر ده برابر شايستگي 

و كارفهمي فعيل اش را هم داشته باشد، در صوريت كه نتواند از صالحيت هايش 

استفاده كند و به طبع آن كارنامه ي ناموفقي در وزارت دفاع از خود به جاي بگذارد، 

به رسنوشت علومي و نبيل و امرالله صالح واصل خواهد شد و به اين ترتيب نام 

آورترين و محبوب ترين جرنال ارتش اين كشور كه اينك رد پايش را در هر ميدان 

دالورسوز و قهرمان كش جنگ می بينيم، در سناريوي فريبنده ي وزارت به مهره ي 

نيمه سوخته اي تبديل خواهد شد كه كارنامه هاي درخشان سال ها فرماندهي و 

صداقت و فداكاري اش در قامر وزارت به فنا خواهد رفت. فكر می كنم در چنني 

وضعي كه شوراي امنيت در حكومت وحدت ميل به صورت متام و كامل عليه 

نهادهاي امنيتي كودتاي صالحيت كرده است، ارصار و رايزين در مورد دامنه ي 

صالحيت هاي ارگان هاي امنيتي و شوراي امنيت ميل و هم چنان مشخص شدن 

اسرتاتژي هاي جنگي، حيايت تر از وزير شدن جرنال مراد باشد. وقتي در دندغوري 

و هلمند و جلريز به آشكاري متام دالوري ها و فداكاري هاي رسبازان ارتش معامله 

می شود و از قندوز و بغالن و فارياب، فرماندهان و فاتحان جنگ را از چند قدمي 

موفقيت و پريوزي به كابل فرا می خوانند، ارصار بر وزير شدن جرنال مراد چيزي 

شبيه انتحار سيايس و كوفنت بر طبيل ست كه دالورترين و محبوب ترين جرنال 

نظامي اين كشور را به مهره ي نيمه سوخته اي تبديل خواهد كرد. كام اين كه با 

وصف متام اين تأمالت و وسواس ها، براي آن هايي كه بر كريس هاي عظامي 

قدرت نشسته اند، كشته شدن رسبازان ارتش در هلمند و قندوز و بغالن و به خاك 

و خون غلتيدن كودكان و غرينظاميان مسئله نيست. مسئله ي اصيل، انحصار 

قدرت و امتيازات سيايس و متاميت خواهي به هر قيمت و هزينه ي ممكن است.

در وزارت داخله افغانستان چه می گذرد؟

رابطه بین جناب وزیرداخله و معین ارشد امنیتی خراب 

وحدت  حکومت  رهربان  ندارد.  وجود  هیچ  یا  و  است 

ملی هفته هاست در مورد برطرفی وزیر داخله به توافق 

رسیده اند ولی هنوز روی جانشین او اختالف نظر دارند. رییس استخارات پولیس 

با یکی از پوسته های گارنیزیون کابل درگیر شد و وقتی خرب به رییس جمهور غنی 

رسید امرکرد که رییس استخبارات را فوری برطرف سازند. اما ساعتی بعد گفت 

بگذارید که من فردا خودم به وزرات می روم، منسوبین را جمع می کنم و این آدم را 

دست گرفته از وزارت بیرون می اندازم تا پند شود به دیگران که نباید با پولیس در 

خیابان ها درگیر شوند. دیروز قرار بود رییس استخبارات را دست گرفته از وزارت 

بیرون اندازند، اما مانند هر کار دیگر معطل شد یا هم به شکل مدنی برطرف شد. 

بلند وزارت داخله همه و همه از دید احساسات و  معلومات تازه ندارم. مقامات 

روحیه زخمی اند، مضطرب و افرسده اند. هر یکی ازین مقام ها رصفًا برای لحظه ها 

کار می کنند و باورمندی خویش را به آینده خود در دستگاه قدرت از دست داده اند. 

حواریون پر صالحیت دستگاه قدرت با توسل به حلقه گرایی و ساخت اداره سایه 

این وزارت را کنرتل می منایند. گاهی وقت به اساس این رسم نو آمر حوزه را در 

جلسات اسرتاتژیک دعوت می کنند. منی خواستم که این موضوع را بنویسم اما 

درین روز ها متوجه شدم که رسانه های مشهور بنابر دالیل وابستگی های تجارتی 

و سیاسی شان مرصوف منایش استایل ستاره ها و معرفی شهر کراچی به ملت 

افغانستان اند. امید است که دولت افغانستان وزارت داخله کشور را که در زندگی 

مردم نقش مهم و بسزایی دارد هر چه زودتر ازین نا هنجاری برهانند. آمین

)البته وزارت محرتم به زودترین فرصت این حرف ها را رد و تکذیب می کند. قابل 

درک است.(

وقتى تنديس هاى باميان را شكستند، نوشتم:

سه نريوى اهرمينى دست به هم دادند تا مجسمه ها را 

بشكنند: پاكستان، كه در پى محِو هويت تاريخى اين 

منى گذارد  را  افراشته اى  قامت  هيچ  است،  رسزمني 

برپا باشد. القاعده، كه به دليل جهل و عصبيت، هر تنديىس را الت و منات و 

هبل و عزى فكر مى كند، و آن را درخور شكسنت مى داند و طالبان، كه مى پندارند 

هرچه بريون از روايت تاريخِى بازگو شده به آنان است، به آنان تعلق ندارد و 

بايد تخريب شود.

عظيم  جنايت  اين  عاملني  پيگرد  در  اقدامى  هيچ  گذشته،  سال  پانزده  طى 

به عمل نيامد؛ ازين رو، طالبان براى تخريب پايه هاى برق- كه از ارزش تاريخى 

و فرهنگى چنداىن برخوردار نيستند- بسيار جسور اند؛ چون مى دانند كه از آنان 

كىس بازپرس نخواهد كرد.

Khadim Hussain Karimi

Amrullah Saleh

Mohaiuddin Mahdi

ناچاری در مقابل زور
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در میدان هوایی دوبی منتظر قطار بودم که چشمم به تابلوی تبلیغاتی یک شرکت 

باالبلندی  زیباروی  دختر  تابلو،  در  اعمار(.  ساختمانی  )شرکت  خورد  ساختمانی 

ایستاده بود؛ تصویر او در تابلوی تبلیغاتی یک شرکت ساختمانی ظاهراً بی وجه بود. 

اما فعالً فرض را بر این می گذاریم که عرب های پولدار دوبی می دانند که پول خود 

را به چه کسی بدهند که برای شان تابلوی تبلیغاتی تاثیرگذار طراحی کنند. زیر تابلو 

نام »محمد بن راشد« را دیدم و شهری که به نام اوست. یک ساعت بعد، در میان 

کتاب های یک مغازه سه کتاب دیدم، به قلم همان محمد بن راشد، همراه با عکس 

و  اسم  با  بود  آویزان  تبلیغاتی  پوستر  مغازه ای دیگر، یک  در  در پشت کتاب ها.  او 

عکس محمد بن راشد. من که او را نمی شناختم، با خود گفتم که اگر فرصتی پیدا 

کنم باید جست وجو کنم که این آدم درهمه جا حاضر کیست. فقط حدس می زدم که 

بود )هرچند اطالعاتم  باشد. حدسم درست  از خانواده ی ثروتمند و پرقدرت  باید  او 

مایه ی شرمساری. آدم در این جهان زندگی کرده باشد و اسم خانواده ی بن راشد آل 

مکتوم به گوشش نخورده باشد.(

حال، آن چه در مورد دوبی نمی توان گفت این است که این شهر یک شهر عقب 

را  گوناگونی  شاخص هایی  کسانی  است  ممکن  البته  است.  سومی  جهان  مانده ی 

و  عمیق  و  پایدار  رشد  رشد،  شاخص های  آن  به  توجه  با  که  بگویند  و  بنهند  پیش 

ارگانیک، دوبی با همه ی زرق و برقی که دارد، هنوز با همگنان اروپایی و امریکایی 

خود برابری نمی تواند و هنوز چالش های بسیار شایع در جوامع جهان سومی را پیش 

رو دارد. چنین سخنی ممکن است درست باشد. با این همه، برآمدن پدیده ای به نام 

دوبی )در دل مجموعه ی پریشانی از کشورهای عقب مانده( در همین حد و قواره 

نیز خود نشانه ی بزرگی از کامیابی یک اندیشه ی درست است. به بیانی دیگر، در 

بوده اند که می دانسته اند ساختن دوبی چگونه ممکن است و در هم  دوبی کسانی 

به  عالم خیال  از  را  پدیده ای  ابتکارات می تواند چنین  از  منظومه ای  جوشاندن چه 

دنیای واقعیت بیاورد.

یکی از کسانی که در دوبی شدن دوبی، این گونه که هست، نقش مهمی داشته 

همین محمد بن راشد است. آقای بن راشد بیل گیتس نیست که بنگاه تکنولوژیک- 

تجارتی عظیمی از جنس مایکروسافت ساخته باشد )در محیطی که رقابت آزاد در 

آن تامین شده باشد(. جامعه ی امارات متحده نیز جامعه ی ایاالت متحده نیست. 

بن راشد، فارغ از توانایی های شخصی خود، بر کاِن طالی قدرت خاندانی و ثروت 

حکومتی نیز نشسته است. روشن است که در دوبی داشتن پیوندی محکم با قطب 

است.  کالن  سطح  در  اقتصادی  منابع  از  بهره مندی  بنیادین  شرط  حاکم  سیاسی 

به شرکت هایی متصل  در دوبی  اقتصادی  کننده ی رشد  از جلوه های خیره  بسیاری 

اند که آقای بن راشد و خانواده ی قدرتمندش در آن ها سهم اصلی را دارند )سهم او 

در بنگاه دوبی هولدینگ، از بنگاه های اصلی سرمایه گردان، 99.67 درصد است!(. 

وضع در اکثر کشورهای عربی-اسالمی چنین است. در این کشورها، تصور این که 

کامیابی های  به  می کشد  که  زحمتی  و  خود  اقتصادی  بر هوش  اتکا  با  تنها  فردی 

ناگزیر  فرد  این  زود  یا  دیر  که  چرا  است.  دشوار  برسد،  بزرگ  تجاری  و  اقتصادی 

خواهد شد یا به مراجع سیاسی و اقتصادی حاکم- که غالباً یکی اند- بهره بدهد، یا 

دامن کار و بار خود را جمع کند. بیل گیتس در امریکا با چنین تنگنایی روبه رو نیست. 

نتیجه ی این وضع این شده که کامیاب ترین آدم ها در حوزه ی اقتصاد همان هایی 

باشند که در حوزه ی سیاست نیز قدرتمندترین اند.

کنار  در  را  روشن  واقعیت  دو  می کنیم،  نگاه  دوبی  تجربه ی  به  که  وقتی  اکنون، 

همدیگر می بینیم:

یکی این که دوبی فعالً بالنده ترین شهر در کل منظومه ی کشورهای عربی-اسالمی 

و  خانوادگی  انحصارگر  نظام  یک  سایه ی  در  بالندگی  این  این که  دیگری،  است. 

قبیله ای ممکن شده است )چون تسلط فراگیر خانواده ی بن راشد آل مکتوم را به 

مشکل بتوان به گونه ی دیگری وصف کرد(. به این معنا که آنانی که مجال داده اند 

دوبی چنین شود که هست، به هیچ رو به نظم اجتماعی-سیاسی ای گردن نخواهند 

نهاد که حاکمیت همه جانبه ی شان بر سرنوشت دوبی را برهم زند یا حتا آن را تا 

حدی به چالش بکشد) هر چند که در منابع مرتبط با دفتر نخست وزیری امارات آمده 

که محمد بن راشد با سیاست فساد زدایی مطلق به سوی دهه ی جدید می رود(. این 

آن جا که چنین  اجتماعی«،  مفاهیمی چون »عدالت  دوبی  در  معناست که  این  به 

چیزی از طریق مشارکت سیاسی و اقتصادی آزاد همه ی شهروندان پدید می آید یا 

بیاید، محل چندانی ندارد. اما دقیقاً همین مسئله است که آدم را  قرار است پدید 

به تامل وا می دارد. اگر کسی فکر می کند که داشتن جایی چون دوبی اساساً الزم 

نیست و می توان در مملکت خود، مثالً در افغانستان، از آن چشم پوشید، کل بحث 

را از سر میز بر می دارد. اما اگر کسی هست که به دوبی نگاه می کند و به این فکر 

می رسد که کاش در مملکت ما نیز چنان مرکز اقتصادی بالنده ای باشد، ناگزیر است 

در باره ی موضع ایدئولوژیک آشتی ناپذیر خود نسبت به نظم های غیردموکراتیک و 

ناسازگار با عدالت اجتماعی نیز سخت تر فکر کند.

بیان دیگر این قضیه این گونه است:

اگر دوبی جای بدی نیست و با هر محاسبه ای می توان آن را مثالً بر کابل ترجیح 

سیاسی  حرکت های  بودن  آیا ضعیف  که  اندیشید  نیز  باره  این  در  باید  آن گاه  داد، 

متمایل به عدالت اجتماعی در دوبی )در مقایسه با آن چه مثالً در کابل یا افغانستان 

می گذرد( نیز در توسعه ی دوبی نقش داشته است یا نه. این سوال از این جهت مهم 

است در افغانستان، مخصوصاً در انجمن های روشنفکری، اندیشه ی غالب این است 

که در کشوری که عدالت اجتماعی نباشد، توسعه ی اقتصادی و صنعتِی رخ نموده در 

در دایره ی انحصار غول های قدرت خاندانی هم ناممکن و هم بی معناست.

سخن من البته این نیست که عدالت اجتماعی امری یکسره ناممکن یا ناخواستنی 

است. اما روشن است که خواسِت عدالت اجتماعی، بسته به این که در چه ساختار 

اجتماعی طرح می شود، خواستی تنش زا و احتماالً بحران آفرین است. در نمونه ی 

به  شان  جنون آمیز  میل  و  حاکم  قدرت های  سرکوب گر  تفکر  می توان  افغانستان، 

نباید  این همه،  با  را عامل اصلی بحران ها در کشور دانست.  انحصار منابع قدرت 

فراموش کرد که مقدس شدن مفهوم »عدالت اجتماعی« و مشارکت سیاسی برابر 

و  تنش  این  است.  کرده  بازی  مهمی  نقش  بی ثباتی  و  بحران  تنش،  ایجاد  در  نیز 

بحران و بی ثباتی )و جنگ های ناشی از آن ها( هر حاصل دیگری داشته بوده باشند، 

از نظر توسعه ی اقتصادی مملکت را به شدت آسیب زده اند. البته باید در نظرداشت 

که این برداشت صرفاً بیان واقعه است و نه یک قضاوت ارزشی در باب خوب و بد 

بودن فی نفسه آرمان های سیاسی.

به نظر می رسد که در دوبی مایه های سیاسی رخ نمودن بحران بسیار قوی  حال، 

ناعادالنه ی ثروت و قدرت در  توزیع  به  برانگیخته گی کم تر مردم نسبت  و  نبوده اند 

میان خاندان های حاکم سبب شده که به همان میزان که خواست عدالت اجتماعی 

ضعیف بماند، فرصت برای ثبات و توسعه ی اقتصادی نیز بیشتر شود. بدیهی است 

که عوامل دیگر) موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، وضعیت جئوپولیتیک و...( نیز 

به دوبی کمک کرده اند. با وجود این، این که دوبی، دوبی شده است و نه مناطق 

دیگر همانند آن در خاورمیانه، نشان می دهد که نقش افراد مبتکر و قدرتمند حاکم 

در توسعه ی اقتصادی-اجتماعی بسیار مهم است. به این معنا که پیشاپیش- و صرفاً 

براساس آموخته های ایدئولوژیک- نباید بر موضع خصمانه ی دگماتیک خود در برابر 

چون  مفاهیمی  کورکورانه ی  تقدیس  به  و  کرد  اصرار  قدرتمند  و  ثروتمند  حاکمان 

عدالت اجتماعی کوشید.

برآمدن دوبی- به عنوان نمونه ای کامیاب از بالندگی اقتصادی- حداقل باید هر کدام 

از ما را به اندیشیدن در مورد چشم اندازهای بهتر برای کشور خود مان وادارد؛ نه 

فقط از این جهت که چه کار بکنیم تا شهرها و روستاهای ما نیز به آن سطح از رشد 

برسند، بل از این جهت نیز که چه کار نباید بکنیم تا زمینه ی حرکت ما به وضعیتی 

بهتر آسیب نبیند.

من به عنوان شهروند افغانستان، وقتی اسم محمد بن راشد را در دوبی، در همه جا، 

دیدم اعصابم خراب شد! با خود گفتم که این خرپول های ستم گر و ضعیف کش هیچ 

جایی برای دیگران باقی نگذاشته اند و همه چیز را در تصرف خود در آورده اند. اما 

واقعیت آن است که وقتی قدرتمندان پولدار به راستی اراده ی الزم برای توسعه ی 

مملکت خود نشان می دهند، شهروندان نادار و محروم نیز از توسعه ای که به زور پول 

و حتا انحصارگری های آزمندانه ی آنان ممکن می شود، سود می برند.

سخیداد هاتف

سخن من البته این نیست که عدالت اجتامعی 

امری یکرسه ناممکن یا ناخواستنی است. اما روشن 

است که خواسِت عدالت اجتامعی، بسته به این 

که در چه ساختار اجتامعی طرح می شود، خواستی 

تنش زا و احتامالً بحران آفرین است. در منونه ی 

افغانستان، می توان تفکر رسکوب گر قدرت های 

حاکم و میل جنون آمیز شان به انحصار منابع قدرت 

را عامل اصلی بحران ها در کشور دانست. با این 

همه، نباید فراموش کرد که مقدس شدن مفهوم 

»عدالت اجتامعی« و مشارکت سیاسی برابر نیز 

در ایجاد تنش، بحران و بی ثباتی نقش مهمی 

بازی کرده است. این تنش و بحران و بی ثباتی )و 

جنگ های ناشی از آن ها( هر حاصل دیگری داشته 

بوده باشند، از نظر توسعه ی اقتصادی مملکت را به 

شدت آسیب زده اند. البته باید در نظرداشت که این 

برداشت رصفاً بیان واقعه است و نه یک قضاوت 

ارزشی در باب خوب و بد بودن فی نفسه آرمان های 

سیاسی.

باطل های مفید 
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سانچز،  الکسیس  بارسلونا،  کاپیتان  اینیستا،  آندرس 

هم تیمی سابق و حریفش در دیدار بارسا مقابل آرسنال را 

"خطرناک" و "غیرقابل پیش بینی" توصیف کرد. 

به  لندن  شهر  امیریتس  ورزشگاه  در  امشب  تیم  دو 

مصاف یک دیگر خواهند رفت. توپ چی ها در سال 2۰1۰ 

و 2۰11 با شکست مقابل بارسا از رقابت ها حذف شدند 

باختند.  بارسا  به  نیز جام را  و هم چنین در فینال 2۰۰6 

ا انگیزه انتقام گیری مقابل یکی از  حال شاگردان ونگر ب

بهرتین بارسلوناهای تاریخ قرار خواهند گرفت و آندرس 

ونگر  تیم  ستاره  از  متجید  به  بارسا  کاپیتان  اینیستا، 

پرداخت. 

بازیکنی خطرناک  به  را  الکسیس  که  چیزی  گفت:  او 

تبدیل می کند، غیرقابل پیش بینی بودن اوست. وقتی 

بسیار  بازیکن  می کند،  حمله  وقتی  و  می کند  دریبل 

با مهارت های خاصش حمل  را  توپ  قدرمتندی است. 

می کند و شام را گمراه می کند. باید سعی کنیم کار او را 

سخت کنیم و قدرتش را به حداقل کاهش دهیم. 

آرسن ونگر رسمربی آرسنال عنوان کرد که مطمنئ است 

الکسیس سانچز مقابل بارسلونا درخشان ظاهر خواهد 

مصاف  به  امیریتس  ورزشگاه  در  امشب  تیم  دو  شد. 

دلیل  به  را  بازی   1۰ سانچس  رفت.  خواهند  یک دیگر 

حاال  و  داد  دست  از  همسرتینگ  ناحیه  از  مصدومیت 

ا تیم سابقش انگیزه بسیاری دارد. ونگر نیز  برای تقابل ب

تایید کرد که مطمنئ است ستاره شیلیایی مقابل بارسا 

درخشان ظاهر خواهد شد. 

او گفت: فکر منی کردم او آماده بازی کردن در این بازی 

ا روند رشدش، عکس این موضوع به من ثابت  باشد ولی ب

رشایط  کامالً  و  کرد  بازی  ریسک  با  بازی  یک  او  شد. 

خوب پیش رفت ولی رشایط خطرناک شد. البته نگران 

نباشید. او کامالً اماده بازی روز سه شنبه است. 

بزرگرتین خرید تابستانی بارسلونا
 نیامر است

پوگبا: منتظر تقابل با ویدال هستم

سیمئونه: در مسیر درستی قرار داریم

سانچز: حرست جدایی از بارسا را منی خورم

راموس: از لحاظ ریاضی
 چانس قهرمانی داریم

اقتصادی  رئیس  نایب  مونخه،  سوزانا 

هر  ورای  است  معتقد  ا  بارسلون باشگاه 

این  آتی  تابستان  که  جدیدی  خرید 

قرارداد  داد، متدید  انجام خواهد  باشگاه 

ا  بارسلون موفقیت  بزرگرتین  نیامر  ا  ب

محسوب خواهد شد. 

بارسلونا  باشگاه  که  است  ماهی  چند 

قرارداد جدیدی به نیامر پیشنهاد داده اما 

که  است  کرده  اعالم  برزیلی  ستاره  این 

فعالً عجله ای برای ادامه دادن مذاکرات 

ندارد. اظهارنظری که البته باعث شده تا 

باشگاه های بزرگ و متمول اروپایی برای 

جذب این بازیکن در تابستان آتی امیدوار 

باشند. 

با الونگواردیا  سوزانا مونخه در مصاحبه 

گفت: مهم ترین خرید تابستانی بارسلونا 

ا نیامر  ب بود. متدید قرارداد  نیامر خواهد 

ا  بارسلون تابستانی  موفقیت  بزرگرتین 

محسوب می شود. بدون توجه به هزینه 

همیشه  نیامر،  قرارداد  متدید  برای  الزم 

بودجه ای برای خریدهای جدید هم وجود 

ا نیامر گفتگوهای الزم انجام شده  دارد. ب

و کارهایی که نیاز بوده را انجام داده ایم. 

هرچند حفظ شامره یک)مسی(، دو)نیامر( 

و سه دنیا)سوارز( کار ساده ای نیست اما 

در نهایت آن ها در بارسلونا خواهند ماند.

تقابل  از  یوونتوس  هافبک  پوگبا،  پل 

ابراز  سابقش  هم تیمی  ویدال،  آرتورو  ا  ب

خوشحالی کرد.

یوونتوس امشب میزبان بایرن مونیخ در 

چمپیونزلیگ خواهد بود و آرتورو ویدال، 

باید  حال  یووه،  از  جدایی  از  پس  ماه   ۸

مقابل هم تیمی های سابقش قرار بگیرد. 

ا از تقابل با هم تیمی سابقش ابراز  پوگب

خوشحالی کرد و گفت که منتظر رشوع 

مسابقه خواهد بود. او گفت: همه ی ما 

از کیفیت آرتور مطلع هستیم. او خیلی 

پرتالش است. دایامً می دود و می تواند در 

هر لحظه ای گول زنی کند. بازیکن خیلی 

ا توپ عالی  ا تکنیکی است و می تواند ب ب

متوقف  برای  مترینات  در  ما  کند.  کار 

تالش  بایرن  بازیکنان  دیگر  و  او  کردن 

خواهیم کرد. او را می شناسیم و ممکن 

باشیم ولی  داشته  برخورد  بازی  در  است 

نه رضبات شدید. امیدوارم مقابل دوستم 

آرتوریتو به پیروزی برسیم. 

اتلتیکومادرید  دیگو سیمئونه، رسمربی 

پس از تساوی بدون گول تیمش مقابل 

ویارئال عنوان کرد که تیمش در مسیر 

درستی قرار دارد. 

او گفت: اگر روی هدف ما مترکز کنید، 

در مسیر درستی قرار داریم و کار سختی 

تا پایان فصل پیش رو خواهیم داشت. 

میدان  پیروز  داشتیم  دوست  مسلامً 

در  را  ویارئال  نتیجه  این  ولی  باشیم 

توجه  ا  ب داد.  قرار  ما  امتیازی   6 فاصله 

در  تیم  ترکیب  بر  مبنی  که  اهدافی  به 

انتخاب کردیم، هنوز برای  اوایل فصل 

رسیدن به آن ها تالش می کنیم. به جز 

ا بقیه تیم ها فاصله گرفته،  بارسلونا که ب

است.  سخت  بسیار  دیگران  برای  کار 

ائو رقبا هستند.  ب رئال مادرید، سویا و بیل

همه ی تیم ها اهدافی دارند و رسیدن به 

آن ها سخت خواهد بود. مشخص است 

که ما 3 امتیاز بازی را می خواستیم ولی 

دفاع های  خط  بهرتین  از  یکی  ویارئال 

عالی  ضدحمالت  در  و  دارد  را  اللیگا 

است. 

در  آرسنال،  مهاجم  سانچز،  الکسیس 

در  ا  بارسلون مقابل  تیمش  دیدار  آستانه 

لیگ قهرمانان، اعالم کرد که به خاطر 

ترک نوکمپ پشیامن نیست. 

او به خربنگاران گفت: هرگز از تصمیمم 

پشیامن نیستم. جدایی از بارسا تصمیم 

رفتم،  تیم  این  به  وقتی  نبود.  راحتی 

در  بازی  شد؛  برآورده  آرزوهایم  از  یکی 

اللیگا و در لیگ قهرمانان اما بازیکنان 

حرفه ای  دوران  متام  که  هستند  کمی 

باشگاه سپری می کنند.  را در یک  شان 

جدایی اتفاق طبیعی است. 

یک  و  جدید  پروژه  یک  دنبال  به  من 

ا توجه به این که بارسا  تجربه تازه بودم. ب

بازیکنان هجومی زیادی داشت، تصمیم 

فکر  بود.  خوبی  تصمیم  جدایی،  به 

می کنم رفنت به آرسنال تصمیم درستی 

بود؛ بهرتین تصمیم.

تساوی  از  پس  راموس  رسخیو 

از  ماالگا  برابر  رئال  ناامیدکننده 

قهرمانی تیمش قطع امید نکرده است. 

در  زمین ماالگا  در  رئال یک شنبه شب 

رشایطی که 1-۰ پیش بود در نهایت به 

اش  فاصله  تا  داد  رضایت   1-1 تساوی 

یابد.  افزایش  امتیاز   9 به  ا  بارسلون ا  ب

چانس  تیم  این  برای  حاال کمرت کسی 

قهرمانی در اللیگا را قایل است. 

خربنگاران  به  رابطه  همین  در  راموس 

امتیاز  سه  نتوانستیم  همین که  گفت: 

منفی  نکته  یک  کنیم  کسب  را  بازی 

اول  نیمه  بود.  دشواری  بازی  است. 

خوب نبودیم ولی به گول رسیدیم و در 

نیمه دوم که بهرت بودیم گول تساوی را 

دریافت کردیم. این که فقط یک امتیاز 

و  است  دردناک  گرفتیم  بازی  این  از 

محسوب  ما  برای  عقب  به  قدم  یک 

می شود. قهرمانی در اللیگا پیچیده تر 

از  زمانی که  تا  حال  این  ا  ب شد  قبل  از 

لحاظ ریاضی چانس قهرمانی داریم به 

تالش خود ادامه خواهیم داد. 

خارج  بازی های  در  نتیجه گیری  ضعف 

از خانه: اگر دلیلش را می دانستیم که 

فوتبال  منی گرفتیم.  نتیجه  بد  دیگر 

همین است. هر زمین و هر حریفی به 

ماالگا  مقابل  است.  دشوار  خود  نوبه 

داشتیم  خوبی  گول زنی  موقعیت های 

هم  را  تاوانش  و  نکردیم  استفاده  اما 

خوبی  فرصت های  هم  ماالگا  دادیم. 

داشت و رسانجام ما را جریمه کرد. 

اینیستا: سانچز خطرناک 
و غیرقابل پیش بینی است

ونگر: سانچز آماده تقابل
 با بارسا است
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اطالعات روز: مسئوالن در وزارت زراعت آبیاری و مالداری 

از افزایش حاصالت زعفران خرب داده و می گویند که امسال 

بیش از چهار تُن زعفران برداشت خواهد شد.

مسئوالن در این وزارت هم چنان می گویند که در سال جاری 

زعفران در 9۰۰ هکتار در 24 والیت کشت شده و حاصالت 

خوبی در پی خواهد داشت.

گزارش ها می رساند که بیشرت کشاورزان نیز به کشت زعفران 

عالقه دارند و نیاز هست که حکومت از آنان برای برداشت 

زراعت  وزارت  حال  همین  در  کند.  حامیت  بهرت  حاصالت 

به  آگاهی دهی  مورد  در  اثرگذار  و  مشخص  برنامه های  از 

پیرشفته ای  ماشین های  که  می گوید  داده،  خرب  کشاورزان 

برای حاصل برداری بهرت زعفران به آن ها توزیع شده است.

زراعت  وزارت  سخن گوی  راشد،  لطف الله  مورد  همین  در 

تُن   4 جاری  سال  در  پیش بینی ها  براساس  که  است  گفته 

گذشته  سال  به  نسبت  که  شد  خواهد  برداشت  زعفران 

افزایش یافته است.

آقای راشد افزوده که امسال وزارت زراعت 2۰۰ کشاورز را 

برای کشت زعفران آموزش داده برنامه های دیگر را نیز برای 

افزایش حاصالت زعفران روی دست دارد.

افغانستان با داشنت آب وهوای خوب برای کشت و برداشت 

حاصالت بهرت زعفران مناسب است و  بربنیاد ارزیابی ها اگر 

این گیاه صنعتی به گونه ی الزم کشت شود، حاصالت آن تا 

سه برابر نسبت به کشورهای دیگر افزایش می یابد. از همین 

رو شامری از آگاهان بخش کشاورزی می گویند که زعفران 

حکومت  باید  و  است  برخودار  خوبی  کیفیت  از  افغانستان 

برای زعفران بازاریابی کند تا بیشرت کشاورزان تشویق شوند 

تا زعفران کشت کنند.

اطالعات روز: رسانه های آسرتالیایی به نقل از یک مقام ارشد 

نظامی این کشور گزارش دادند که نظامیان این کشور، راهربد 

مشخصی در جنگ افغانستان نداشته اند.

پیرت لیهی، فرمانده پیشین نظامیان اسرتالیا در افغانستان و 

رییس کنونی انستیتوت امنیت ملی در دانشگاه کانربا در این 

کشور، هم چنان گفته است که پس از نزدیک به 1۵ سال، 

امنیت در افغانستان به درستی بهبود نیافته است.

به گفته ی این فرمانده پیشین نظامیان اسرتالیا، شبکه القاعده 

هنوز وجود دارد و درحال حارض طالبان در حال قدرت گرفنت 

نیز در حال  نفوذ گروه داعش  افزوده است که  هستند. وی 

گسرتش است.

او افزوده که هم اکنون 27۰ نظامی اسرتالیایی در افغانستان 

شامر  افغانستان،  در  وضعیت  شدن  بدتر  با  که  دارد  حضور 

زیادی از نظامیان آسرتالیا از این کشور خارج شده اند. 

نیرویی  هزار   2۰ از  بیش  شده،  منترش  آمارهای  براساس 

سال  از  و  کرده اند  خدمت  افغانستان  در  اسرتالیایی 

2۰۰1میالدی که آسرتالیا در جنگ افغانستان سهم گرفت، 

4۰ نظامی این کشور کشته و 26۰ تن دیگر آنان زخمی شدند.

اطالعات روز: تلویزیون بی بی سی گزارش داده است که 

در  سعودی  عربستان  رهربی  به  نظامی  ائتالف  نیروهای 

یمن، در یک نربد مهم با نیروهای القاعده در یک جبهه 

قرار گرفته اند و با حوثی ها جنگیده اند.

اطالعات روز: براساس آخرین گزارش مؤسسه بین املللی 

پژوهش های صلح استکهلم )SIPRI(، عربستان سعودی و 

قطر بین سال های 2۰11 و 2۰1۵ به شکل قابل توجهی 

داده اند. صادرات چین سیر  افزایش  را  خرید سالح خود 

صعودی بی سابقه ای داشته است و هند هم چنان در صدر 

خریداران اسلحه در جهان قرار دارد.

به نقل از رادیو زمانه و به گزارش خربگزاری آملان، مؤسسه 

خود  گزارش  در  استکهلم  صلح  پژوهش های  بین املللی 

نشان می دهد که در مجموع درخواست سالح در منطقه 

شدت  به   2۰1۵ تا   2۰11 زمانی  فاصله  در  خاورمیانه، 

افزایش داشته است.

پژوهش های  بین املللی  مؤسسه  کارشناس  وزمن،  پیرت 

صلح استکهلم در این باره می گوید: »ائتالف عربی به طور 

عمده از سالح های آمریکایی و اروپایی در یمن استفاده 

می کند.«

این منطقه از سال 2۰11 تا 2۰1۵ نسبت به 2۰۰6 تا 2۰1۰ 

حدود دو سوم بیشرت سالح وارد کرده است.

متحده  امارات  در  اسلحه  واردات  میزان  مدت،  این  در 

در  میزان  این  است.  داشته  افزایش  درصد   3۵ عربی 

عربستان سعودی 27۵ درصد و در قطر 279 درصد بوده 

است که شامل بالگردها، سامانه های دفاعی، هواپیامهای 

سوخت رسان و جنگنده و ایجاد زرادخانه ها می شود.

در  سالح  خرید  شدید  افزایش  وجود  با  حال،  این  با 

خاورمیانه، هند باز هم اصلی ترین خریدار سالح در جهان 

بوده است.

چین  تا 2۰1۵ صادرات سالح  بین 2۰11  چهار سال  در 

نسبت به چهار سال قبل از آن ۸۸ درصد افزایش داشته 

است. بدین ترتیب سهم چین در بازار جهانی اسلحه شش 

درصد افزایش را نشان می دهد.

بین املللی  به گفته سیمون وزمن، کارشناس دیگر مؤسسه 

نظامی خود  قابلیت  استکهلم، »چین  پژوهش های صلح 

را با واردات اسلحه و تولید آن ها در داخل کشور گسرتش 

داده است.«

بیشرتین محصوالت نظامی چین به پاکستان، بنگالدش و 

مؤسسه  گزارش  آخرین  براساس  روز:  اطالعات 

 ،)SIPRI( استکهلم  صلح  پژوهش های  بین املللی 

عربستان سعودی و قطر بین سال های 2۰11 و 2۰1۵ 

افزایش  را  خود  سالح  خرید  توجهی  قابل  به شکل 

داده اند. صادرات چین سیر صعودی بی سابقه ای داشته 

در  اسلحه  خریداران  صدر  در  هم چنان  هند  و  است 

جهان قرار دارد.

آملان،  خربگزاری  به گزارش  و  زمانه  رادیو  از  نقل  به 

در  استکهلم  صلح  پژوهش های  بین املللی  مؤسسه 

درخواست  مجموع  در  که  می دهد  نشان  خود  گزارش 

تا   2۰11 زمانی  فاصله  در  خاورمیانه،  منطقه  در  سالح 

2۰1۵ به شدت افزایش داشته است.

پژوهش های  بین املللی  مؤسسه  کارشناس  وزمن،  پیرت 

عربی  »ائتالف  می گوید:  این باره  در  استکهلم  صلح 

به طور عمده از سالح های آمریکایی و اروپایی در یمن 

استفاده می کند.«

تا  به 2۰۰6  نسبت  تا 2۰1۵  از سال 2۰11  منطقه  این 

2۰1۰ حدود دو سوم بیشرت سالح وارد کرده است.

متحده  امارات  در  اسلحه  واردات  میزان  این مدت،  در 

در  میزان  این  است.  داشته  افزایش  درصد   3۵ عربی 

درصد   279 قطر  در  و  درصد   27۵ سعودی  عربستان 

دفاعی،  سامانه های  بالگردها،  شامل  که  است  بوده 

هواپیامهای سوخت رسان و جنگنده و ایجاد زرادخانه ها 

می شود.

در  سالح  خرید  شدید  افزایش  وجود  با  حال،  این  با 

در  سالح  خریدار  اصلی ترین  هم  باز  هند  خاورمیانه، 

جهان بوده است.

در چهار سال بین 2۰11 تا 2۰1۵ صادرات سالح چین 

نسبت به چهار سال قبل از آن ۸۸ درصد افزایش داشته 

اسلحه  جهانی  بازار  در  چین  سهم  ترتیب  بدین  است. 

شش درصد افزایش را نشان می دهد.

به گفته سیمون وزمن، کارشناس دیگر مؤسسه بین املللی 

نظامی  قابلیت  »چین  استکهلم،  صلح  پژوهش های 

داخل کشور  در  آن ها  تولید  و  اسلحه  واردات  با  را  خود 

گسرتش داده است.«

بیشرتین محصوالت نظامی چین به پاکستان، بنگالدش 

این ائتالف که کشورهای مختلف عربی عضو آن هستند، 

است،  درگیر  حوثی  شیعه  با شورشیان  که  یمن  دولت  از 

حامیت می کند.

براساس این گزارش، یک خربنگار این رسانه که از منطقه 

درگیری در نزدیکی شهر تعز بازدید کرده، دیده است که 

نیروهای مسلح امارات متحده عربی در کنار پیکارجویان 

القاعده در حال نربد با حوثی ها هستند.

یمن حضور  جنوب  در  پیش  مدت ها  از  القاعده  نیروهای 

داشته اند. اعضای این گروه که مسلامنان سنی هستند، 

عمیقاً با شیعیان حوثی دشمنی دارند.

پیش از این گزارش شده بود که پیکارجویان القاعده شهر 

بر  بنا  آورده اند.  در  به کنرتل خود  را  یمن  در جنوب  احور 

گزارش منابع محلی، آن ها بر فراز ساختامن دولت محلی 

پرچم خود را برافراشتند.

تحلیل گران بر این باورند که ترصف شهر احور به القاعده 

اجازه می دهد که حضور خود در این بخش از قلمرو یمن 

را تقویت کند.

ائتالف به رهربی عربستان از حدود 9 ماه پیش در حامیت 

یمن،  جمهور  رییس  هادی،  منصور  ربه  عبد  دولت  از 

حمالت هوایی خود را علیه حوثی ها آغاز کرد که بخش های 

گسرتده ای این کشور، از جمله پایتخت را ترصف کرده اند.

سازمان ملل تخمین زده است که در جریان درگیری ها در 

این مدت حدود 6 هزار نفر کشته شده اند که نیمی از آن ها 

غیرنظامی بودند.

برمه صادر می شود.

استکهلم  صلح  پژوهش های  بین املللی  مؤسسه  گزارش 

می افزاید در مجموع در کل جهان بین سال های 2۰11 

تا 2۰1۵ حجم معامالت اسلحه 14 درصد افزایش داشته 

است.

هم چنان  سالح  صادرکننده  بزرگ ترین  اساس  این  بر 

دارد.  دست  در  را  جهانی  بازار  درصد   33 که  آمریکاست 

صادرات سالح روسیه یک چهام بازار جهان را در دست 

دارد و پس از آن چین با ۵,9 درصد و فرانسه با ۵,6 درصد 

قرار دارند.

آملان با این که در این مدت فروش سالح خود را کاهش 

این پنج کشور در  اما در رده پنجم قرار دارد.  داده است 

در  را  جهان  در  سالح  صادرات  بازار  چهارم  سه  مجموع 

دست دارند.

تا   2۰11 سال های  بین  اسلحه  معامالت  نیز  آفریقا  در 

2۰1۵ یک پنجم بیشرت از دوره چهار سال قبل از آن بوده 

است. بزرگ ترین واردکنندگان سالح در آفریقا الجزایر و 

مراکش هستند. مرص پس از لغو تحریم تسلیحاتی واردات 

سالحش 37 درصد افزایش داشته است.

قراردادهای  بیشرتین  و 2۰1۵ مرص  در سال های 2۰14 

خرید سالح را با فرانسه، آملان و روسیه امضا کرده است.

و برمه صادر می شود.

استکهلم  صلح  پژوهش های  بین املللی  مؤسسه  گزارش 

می افزاید در مجموع در کل جهان بین سال های 2۰11 

افزایش  درصد   14 اسلحه  معامالت  حجم   2۰1۵ تا 

داشته است.

هم چنان  سالح  صادرکننده  بزرگ ترین  اساس  این  بر 

آمریکاست که 33 درصد بازار جهانی را در دست دارد. 

صادرات سالح روسیه یک چهام بازار جهان را در دست 

 ۵,6 با  فرانسه  و  درصد   ۵,9 با  چین  آن  از  پس  و  دارد 

درصد قرار دارند.

آملان با این که در این مدت فروش سالح خود را کاهش 

داده است اما در رده پنجم قرار دارد. این پنج کشور در 

مجموع سه چهارم بازار صادرات سالح در جهان را در 

دست دارند.

تا   2۰11 سال های  بین  اسلحه  معامالت  نیز  آفریقا  در 

آن  از  قبل  سال  چهار  دوره  از  بیشرت  پنجم  یک   2۰1۵

آفریقا  در  سالح  واردکنندگان  بزرگ ترین  است.  بوده 

تحریم  لغو  از  پس  مرص  هستند.  مراکش  و  الجزایر 

داشته  افزایش  درصد   37 سالحش  واردات  تسلیحاتی 

است.

در سال های 2۰14 و 2۰1۵ مرص بیشرتین قراردادهای 

کرده  امضا  روسیه  و  آملان  فرانسه،  با  را  سالح  خرید 

است.

وزارت زراعت: 
امسال بیش از چهار تُن زعفران 

برداشت خواهد شد

نظامیان استرالیایی هیچ راهبرد 
مشخصی در افغانستان نداشته اند

نیروهای ائتالف به رهبری عربستان در یمن 
»در کنار القاعده« می جنگند

افزایش کم سابقه خرید سالح در خاورمیانه

11۸ حمله بر اقامتگاه های پناه جویان تا 
نیمه ی ماه فبروری در آلمان


