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خلیلزاد:

امریکا جنگ را
در افغانستان تحمیل
نکرده است

اطالعات روز :زلمی خلیلزاد،
نمایندهی ویژهی وزارت خارجهی امریکا
به اعالمیهی طالبان مبنی بر این که
امریکا جنگ را بر این گروه تحمیل کرده،
واکنش نشان داده است .آقای خلیلزاد
ناوقت روز یکشنبه ( 25حمل) در یک
رشته توئیتی گفته است که امریکا این
جنگ را تحمیل نکرده است.
خلیلزاد گفته است که افغانها
چندین دهه است که بایکدیگر درگیر
جنگ است و در این جنگ هزاران
غیرنظامی بیگناه نیز جان خود را از
دست دادهاند .او در عین حال تأکید
کرده است که افغانها به جای یک فصل
دیگری از جنگ...،

باال آمدن سطح آب دریای
کابل؛ شهرداری در حالت
آمــادهباش قـرار گرفت

شش تکت انتخاباتی لویهجرگهی
مشـورتی صـلح را تحریم کردند

اطالعات روز :به دنبال بارش باران و
افزایش سطح آب دریای کابل ،شهرداری
کابل اعالم کرد که تیمهای کاری این
شهرداری در حالت آمادهباش قرار
گرفتهاند.
سخنگوی
سلطانی،
جلیل
شهرداری کابل دیروز (دوشنبه26 ،
حمل) به روزنامه اطالعات روز گفت
که پس از اعالم پیشبینیها در مورد
وقوع سیالب شدید ،یک تیم رسیدگی
به حوادث ناشی از سیالبها تحت نظر
معین ترانسپورت این شهرداری ایجاد
شده است .آقای سلطانی گفت که تیم
رسیدگی به حوادث ناشی از...

صفحه ۲

سقوطعبدالعزیزبوتفلیقه؛
س میگیرند
الجزایـریها کشور خود را پ 

عمق خونبار یک استراتیژی؛ انگیزههای
()۲
حمایت پاکستان از طالبان چیست؟

صفحه ۲

صلح شود و برگردیم به سمت خانه،
بـاغهای انـار و روزگـار خوش

اعتراضات با شعار «نه به دور پنجم!» آغاز شد .عبدالعزیز بوتفلیقه که از
سال  1999به اینسو کرسی ریاستجمهوری الجزایر را در اختیار داشت و به
همینزودیها  82ساله میشود ،در حال آمادهشدن برای پنجمین دور...

استراتیژی ارتش در سیاست خارجی در پاکستان
در درون ارتش پاکستان مشی خارجی یکپارچه وجود ندارد .این ناهمگونی
تا حدودی برای کشوریکه در جوار آسیای مرکزی ،غربی و جنوبی...

در تگاب کاپیسا روزگار خوشی داشت .مغازهای داشت و در کنار آن ملک
قریه نیز بود .اکنون در خانهی گلی بیدر و بیپنجره زندگی میکند« :هرچه
داشتم ،جنگ از من گرفت...».

صفحه ۳

صفحه ۴

صفحه ۵

ل دموکراتها در فنالند،
پیروزی سوسیا 
مسیر دشوار تشکیل دولت ائتالفی

«مصر مانع از عبور نفت ایران به
مقصد سوریه از آبراه سوئز شده است»

یونایتد باید در نوکمپ بهتر بازی کند

دخیا:

قهرمان ،هفته آخر مشخص می شود

استرلینگ:

صفحه ۶

صفحه ۶

صفحه ۷

صفحه ۷

سهشنبه

اطالعات روز :شش تیم انتخاباتی
انتخابات ریاستجمهوری سال جاری
اعالم کردهاند که اعضای این تیمها
در لویهجرگهی مشورتی صلح شرکت
نخواهند کرد.
تیم ثبات و همگرایی به رهبری
عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
کشور ،تیم صلح و اعتدال به رهبری
محمدحنیف اتمر ،مشاور پیشین
امنیت ملی ،تیم امنیت و عدالت
به رهبری رحمتاهلل نبیل ،رییس
پیشین امنیت ملی ،تیم اجماع ملی
به رهبری احمدولی مسعود ،تیم
انتخاباتی نورالحق علومی ،وزیر پیشین
داخله و تیم تدبیر و توسعه به رهبری
فرامرز تمنا از تیمهای انتخاباتی اند
که تا کنون در جمع تحریمکنندگان
لویهجرگهی مشورتی صلح پیوستهاند.
در اولین اقدام ،روز یکشنبه
تیم ثبات و همگرایی به رهبری آقای
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شش تکت انتخاباتی لویهجرگهی مشورتی صلح را تحریم کردند

عبداهلل اعالم کرد که اعضای این تیم
در جرگهی مشورتی صلح شرکت
نمیکنند.
این تیم در اعالمیهای گفته بود
که برگزاری این نشست « ُممد حل
مشکالت» در افغانستان نمیباشد.
در این اعالمیه همچنان گفته شده
بود که برای برگزاری این لویهجرگه هم
در سطح حکومت و هم در سطح احزاب
و شخصیتهای سیاسی شامل این تیم،
مشورت الزم صورت نگرفته است.
به دنبال آن ،دیروز (دوشنبه26 ،
حمل) تیم صلح و اعتدال به رهبری
آقای اتمر نیز اعالم کرد که اعضای تیم
انتخاباتی صلح و اعتدال در این جرگه
شرکت نمیکنند.
در اعالمیهی دفتر مطبوعاتی
آقای اتمر که دیروز (دوشنبه26 ،
حمل) منتشر شده ،آمده است که تیم
انتخاباتی صلح و اعتدال روند برگزاری

لویهجرگه مشورتی صلح را رد کرده
و آنرا وقتتلفی از سوی حکومت
در روند صلح و تالشی برای کمپین
غیرقانونی انتخاباتی میداند.
در اعالمیه همچنان گفته شده
است که تیم صلح و اعتدال به تاریخ
 18حمل نیز نگرانی عمیق خود در
قبال برگزاری لویهجرگه مشورتی
صلح را مطرح کرده و آنرا یک اقدام
مشورتی نه ،بلکه یک جرگهی سفارشی
دانسته بود.
به نقل از اعالمیه ،هنوز هم
هیچگونه وضاحتی در مورد اهداف
واقعی و «پس پرده»ی حکومت و
هیچ اطمینانی در مورد آزاد و عادالنه
بودن روند برگزاری لویهجرگه به دست
نیامده است.
در بخشی از اعالمیه آمده است:
«در چنين وضعيتی ما باور داريم
كه روند مذكور كه بدون هیچگونه

مشورتی با جریانهای مطرح سیاسی،
ملی و مردمی به پيش برده میشود،
نميتواند متضمن يك لويهجرگه واقعي
باشد زيرا در لويهجرگهها اصل مشورتی
بودن اساس مشروعيت آنها را تشكيل
داده و تأثیر مستقیم بر موثریت و نتايج
آنها دارد».
همچنان تیم انتخاباتی امنیت
و عدالت و محور مردم افغانستان به
رهبری رحمتاهلل نبیل دیروز دوشنبه
اعالم کرده است که اعضای این تیم
در لویهجرگه مشورتی صلح شرکت
نخواهند کرد.
این تیم برگزاری لویهجرگه صلح
را فرمایشی خوانده و گفته است که
برگزاری این جرگه نه تنها گرهگشای
چالشهای روند صلح در کشور
نیست ،بلکه موجب خلق بحرانهای
«مضاعفی» در کشور میشود که
مدیریت آن دشوار خواهد بود.

در اعالمیهی این تیم انتخاباتی
آمده است که «تیم حاکم» از جرگهی
مشورتی صلح سوء استفاده کرده و
آنرا برای بهرهگیری انتخاباتی برگزار
میکند.
تیم انتخاباتی امنیت و عدالت از
نحوهی گزینش اعضای این جرگه نیز
انتقاد کرده و گفته است که در انتخاب
آنان هیچ میکانیزم مدون و منطقی
وجود ندارد.
به نقل از اعالمیه ،در کنار آن
که در مورد آجندای لویهجرگه هنوز
هم وضاحت وجود ندارد ،احزاب و
جریانهای سیاسی ،نهادهای مدنی و...
نیز در امر تصمیمگیری در حاشیه قرار
داده شده است.
تیم انتخاباتی فرامرز تمنا «تدبیر
و توسعه» نیز برگزاری لویهجرگه
مشورتی صلح را غیرضروری دانسته
و گفته است که در این جرگه شرکت

نمیکند.
همچنان تیم انتخاباتی احمدولی
مسعود «اجماع ملی» برگزاری
لویهجرگه مشورتی صلح را سبوتاژ
کردن روند صلح خوانده و گفته است
که در آن شرکت نمیکند.
نورالحق علومی ،از دیگر نامزدان
انتخابات ریاستجمهوری نیز گفته
است که برگزاری لویهجرگه یک فریب
سیاسی و کمپین انتخاباتی از سوی
تیم حاکم است و هیچگونه کارآیی
ندارد.
این تیمهای انتخاباتی در حالی
لویهجرگه مشورتی صلح را تحریم
کردهاند که قرار است این جرگه با
حضور دو هزار و  ۵۰۰نماینده از تمام
والیات کشور به تاریخ  ۹ثور برای
چهار روز در کابل برگزار شود .هدف
از برگزاری این لویهجرگه مشورهدهی
در امور صلح به دولت گفته شده است.

خلیلزاد:

اطالعات روز :زلمی خلیلزاد ،نمایندهی ویژهی وزارت
خارجهی امریکا به اعالمیهی طالبان مبنی بر این که امریکا
جنگ را بر این گروه تحمیل کرده ،واکنش نشان داده است.
آقای خلیلزاد ناوقت روز یکشنبه ( 25حمل) در یک رشته
توئیتی گفته است که امریکا این جنگ را تحمیل نکرده است.
خلیلزاد گفته است که افغانها چندین دهه است که
بایکدیگر درگیر جنگ است و در این جنگ هزاران غیرنظامی
بیگناه نیز جان خود را از دست دادهاند .او در عین حال تأکید
کرده است که افغانها به جای یک فصل دیگری از جنگ ،به
دنبال راه جدید هستند.

امریکا جنگ را در افغانستان تحمیل نکرده است

نمایندهی ویژهی وزارت خارجهی امریکا برای صلح
افغانستان گفته است« :ایاالت متحدهی امریکا به مذاکرات
صلح رو آورد زیرا که جنگ دیگر پاسخ و راه حل نیست .در
جریان گفتوگوها ،من راههایی برای کاهش خشونت پیشنهاد
کردم .طالبان با رد کردن کار با ما برای ختم جنگ و پایان
کشتار ،در پی طوالنی کردن جنگ است».
آقای خلیلزاد افزوده است که بگذارید مردم افغانستان
قضاوت کنند که آیا بیانیهی طالبان مبنی بر ادامهی جنگ،
گامی برای پیشرفت است؟
او همچنان گفته است که کوتاهترین راه برای جلوگیری

از قربانی بیشتر ،آتشبس است و رهبری طالبان نیز باید به
نمایندگان این گروه اجازه دهد که بر میز مذاکره حاضر شوند
و گفتوگو کنند .آقای خلیلزاد در ادامه گفته است که او کار
روی پروندهای که در دست دارد را ادامه میدهد .به گفتهی
او ،مردم افغانستان سزاوار و خواستار یک آتشبس همهجانبه
و گفتوگوهایی که به صلح منتهی میشود ،هستند و ایاالت
متحدهی امریکا در این راه در کنار آنان خواهد ایستاد.
این اظهارات از سوی خلیلزاد در حالی مطرح شده است
که گروه طالبان به تاریخ  23حمل عملیات بهاریاش زیر نام
«الفتح» را اعالم کرد .در واکنش به آغاز این عملیات ،آقای

خلیلزاد گفته بود که اعالم جنگ از سوی طالبان در این
مقطع زمانی نشان میدهد که این گروه هنوز هم به روشهای
گذشته پایبند است.
آقای خلیلزاد عملیات بهاری طالبان «الفتح» را
غیرمسئوالنه و بیپروایی این گروه به کاهش خشونت در
افغانستان خوانده و گفته بود که به نمایندگی از ایاالت
متحدهی امریکا آن را محکوم میکند.
در واکنش به آن ،گروه طالبان نیز به تاریخ  24حمل با
نشر اعالمیهای گفته بود که جنگ جاری از سوی امریکا بر
این گروه تحمیل شده است.

باال آمدن سطح آب دریای کابل؛ شهرداری در حالت آمادهباش قرار گرفت

اطالعات روز :به دنبال بارش باران و افزایش سطح آب دریای کابل ،شهرداری
کابل اعالم کرد که تیمهای کاری این شهرداری در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
جلیل سلطانی ،سخنگوی شهرداری کابل دیروز (دوشنبه 26 ،حمل) به روزنامه
اطالعات روز گفت که پس از اعالم پیشبینیها در مورد وقوع سیالب شدید ،یک
تیم رسیدگی به حوادث ناشی از سیالبها تحت نظر معین ترانسپورت این شهرداری
ایجاد شده است.
آقای سلطانی گفت که تیم رسیدگی به حوادث ناشی از سیالبها از دو روز
به این طرف تمام مسیر دریای کابل از ساحهی پلکمپنی در ناحیهی پنجم الی

ساحهی قابلبای در ناحیهی نهم شهر کابل را بررسی و ساحات آسیبپذیر این مسیر
را نیز تشخیص کرده است .او گفت که تمام ماشینری ،کارمندان و دیگر تجهیزات
شهرداری کابل بهخاطر مهار آب و کنترل وضعیت به کارشان آغاز کردهاند.
با این حال ،سخنگوی شهرداری کابل تأکید میکند که به دلیل افزایش سطح
آب دریا ،امکان تخریب یک تعداد خانههایی که در نزدیکی دریا قرار دارد ،نیز وجود
دارد.
آقای سلطانی گفت که در صورت خطرناکتر شدن وضعیت ،هماهنگیها با
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی برای تهیهی مواد خوراکی ،خیمهها

و ...صورت گرفته است.
او در عین حال از شهروندان کابل نیز خواست که تنها به کار شهرداری اکتفا
نکرده بلکه خودشان در مهار آب و کنترل وضعیت با این اداره همکاری کنند.
آقای سلطانی اما در مورد خسارات و تلفات ناشی از سیالبها در شهر کابل
گفت که تا کنون هیچ آمار رسمی در این مورد را به ثبت نرساندهاند.
این در حالی است که صبح دیروز وزارت انرژی و آب کشور نیز اعالم کرده بود
که سطح آب دریای کابل در مقایسه به هفتههای قبلی در حدود  80سانتی متر
باال آمده است.

درانی:

اطالعات روز :وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری کشور
میگوید که این وزارت از فاجعهی بزرگ بشری و مالداری
در جریان خشکسالی سال گذشتهی خورشیدی جلوگیری
کرده است.
نصیراحمد درانی ،وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری که
دیروز (دوشنبه 26 ،حمل) در برنامهی «حسابدهی حکومت
به ملت» در مرکز اطالعات و رسانههای حکومت صحبت
میکرد ،گفت در صورتی که خشکسالی  1397به موقع آن
مهار نمیشد ،زیانهای ناشی از آن حتا در فاصلهی زمانی ده
الی پانزده سال قابل جبران نمیبود.
آقای درانی گفت که وزارت زراعت هر بُعد تهدید بشری
و مالداری خشکسالی را با توزیع در حدود  200هزار تُن

وزارت زراعت از فاجعهی بزرگ بشری و مالداری در خشکسالی  ۹۷جلوگیری کرد
گندم و  50هزار تُن علوفهی متراکم به مالداران ،موفقانه
مدیریت کرده است.
او افزود که ساخت  235شبکهی آبیاری ،آغاز
امکانسنجی و مطالعات برای ساخت کانالهای بزرگ ،ساخت
البراتوارها ،فارمهای تحقیقی و تولیدی ،ساخت هزاران هکتار
باغ میوه و توسعهی پستهزارها و جنگلها ،ایجاد صدها
سبزخانههای تجارتی ،احیا و حفاظت از  320هکتار جنگل،
یک هزار  466هکتار چراگاه ،کشتزار نباتات طبی ،تولید 20
میلیون نهال و حفاظت از  465هکتار کمربند سبز کابل و...
بخشی از کارکردهای این وزارت در سال  1397خورشیدی
بوده است.
وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری با اشاره به برنامههای

این وزارت در سال جاری خورشیدی ( )1398نیز گفت که
این وزارت ساخت  344شبکهی آبیاری ،تکمیل مطالعات
امکانسنجی کانالهای بزرگ آبیاری ،ساخت  50قطعهی
آبیاری قطرهای نمایشی ،آغاز کار کانالهای پایانی بند
کمالخان و آبیاری برخی زمینها با انرژی آفتابی در کنر و
بادغیس را در سال جاری در نظر دارد.
آقای درانی همچنان گفت که احیای شش هزار و 500
هکتار جنگل چارمغز ،ایجاد  ۲۰۵هکتار جنگل اقتصادی و
محروقاتی ،تولید  6.4میلیون نهال جلغوزه در والیتهای
خوست پکتیا و پکتیکا در مساحت هشت هزار هکتار ،احیای
دو هزار و  100هکتار چراگاه ،حفاظت از  ۲۰۰هکتار ریگ
روان و احیا و نگهداری هشت هزار و  200هکتار کشتزار

هینگ و شیرینبویه ،از پالنهای وزارت زراعت در سال جاری
در بخش حفاظت از منابع طبیعی است.
به گفتهی او ،در بخش مالداری نیز قرار است چهار هزار
و  191هکتار باغ جدید و ایجاد دو هزار و  700هکتار احیا
شود و نیز یک هزار  765خشککن خانه و  103سبزخانهی
تجارتی ساخته شود.
تجهیز  12البراتوار قرنطینی ،تطبیق  6.6میلیون واکسین
بروسلوز حیوانی ،تولید  3.5میلیون واکسین مختلف حیوانی،
ارائهی قرضهی آسان به دهقانها از طریق «مایکروفایننس
بانک» و کمک به سرمایهگذاران در بخش زراعت از دیگر
برنامههای این وزارت در سال جاری خورشیدی گفته شده
است.

وزارت مهاجرین زمینهی زندگی قانونی سه میلیون مهاجر را در ایران و پاکستان فراهم کرده است

اطالعات روز :وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان کشور اعالم کرد که این
وزارت در سال مالی  1397خورشیدی زمینهی اقامت قانونی نزدیک به سه میلیون
مهاجر افغان را در ایران و پاکستان فراهم کرده است.
سید حسین عالمی بلخی ،وزیر امور مهاجرین و عودتکنندگان که دیروز
(دوشنبه 26 ،حمل) در برنامهی «حسابدهی حکومت به ملت» در مرکز اطالعات
و رسانههای حکومت در کابل صحبت میکرد ،همچنان گفت که در سال گذشتهی

اطالعـات روز :مقامهـای محلـی در
والیـت غزنـی دیـروز (دوشـنبه ۲۶ ،حمـل)
تأییـد کردنـد کـه ملا عمـران ،مسـئول
اسـتخباراتی طالبـان بـرای والیـت زابـل و مال
رحیـم فاروقـی ،مسـئول نظامی طالبـان برای
ولسـوالی گیالن غزنی در این ولسـوالی کشـته
شـد هاند.

خورشیدی به بیش از یکونیم میلیون بیجاشدهی داخلی و عودتکننده در داخل
کشور رسیدگی شده و از اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشوروهای اروپایی و
ترکیه نیز جلوگیری شده است .آقای بلخی رسیدگی عاجل به بیش از  125هزار
خانوادهی بیجاشده در داخل کشور و مدیریت بیش از  800هزار برگشتکننده به
کشور را از دستآوردهای دیگر این وزارت در سال  1397خورشیدی عنوان کرد.
او گفت که در نتیجهی مذاکرات هیأت وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان

با کشورهای میزبان مهاجرین ،زمینهی اقامت قانونی مهاجرین در آن کشورها فراهم
شده و روی یک مدیریت مشترک مهاجرت ،تفاهم شده است.
وزیر امور مهاجرین در ادامه گفت که سال گذشته شهرکهای مهاجرین مورد
بررسی تخنیکی قرار گرفته و از غصب بیش از چهار هزار نمره زمین در این شهرکها
جلوگیری شده است .گفتنی است که براساس آمارهای این وزارت ،در حال حاضر در
حدود شش میلیون مهاجر افغان در بیرون از این کشور بهسر میبرند.

دو مسئول استخباراتی و نظامی طالبان در غزنی کشته شدند

عـارف نـوری ،سـخنگوی والـی غزنـی
بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه ایـن
افـراد دو شـب پیـش (شـنبه ۲۴ ،حمـل) در
جریـان عملیـات نیروهـای کمانـدوی ارتـش
در مربوطـات روسـتاهای «اتـک» و «لونـگ»
گیلان کشـته شـدهاند.
پیشـتر آقـای نوری بـه روزنامـه اطالعات

روز گفتـه بـود کـه در نتیجـهی عملیـات ایـن
نیروهـا ،دسـتکم  ۴۰طالـب مسـلح کشـته
شـدهاند ،امـا او وضاحتـی در مـورد هویـت
کشتهشـدگان ایـن افـراد ارائـه نکـرده بـود.
سـخنگوی والـی غزنـی اکنـون میگوید
کـه بهشـمول ایـن دو مسـئول ارشـد طالبان،
ده نفـر از افـراد ملا عمـران نیـز شـامل

کشتهشـدگان ایـن عملیـات انـد.
همچنـان بـه گفتـهی او ،در جریـان ایـن
عملیـات که مراکـز بودوبـاش و مخفیگاههای
طالبـان را هـدف قـرار داده ،حـدود  ۲۳۰میل
اسـلحهی مختلفالنـوع ایـن گـروه نیـز بـه
دسـت نیروهـای امنیتـی افتاده اسـت.
آقـای نـوری تأکیـد کـرده بـود کـه در

جریـان ایـن عملیـات ،هیچ فـردی از افراد این
گـروه از مخفیگاههایشـان جـان به سلامت
نبـرده و همـه کشـته شـدهاند.
والیـت غزنـی در جنـوب کشـور از
والیتهـای ناامـن میباشـد کـه گـروه طالبان
در اکثـر ولسـوالیهای آن بهشـمول شـهر
غزنـی فعالیـت گسـتردهی تروریسـتی دارد.
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نصیراحمد فقیری ،رییس شورای والیتی والیت
غزنی به اطالعاتروز میگوید ،با وقوع رویدادهای
امنیتی اخیر ،نگرانیها از تکرار رویدادهای سال
گذشته افزایش یافته است .او میگوید که نه
وعدههای رییسجمهوری عملی شده و نه هم
وضعیت امنیتی نسبت به سال گذشته بهبود یافته
است .آقای فقیری میگوید ،در پی تالشهایشان
در راستای تامین امنیت در این والیت ،صرف یک
واحد مؤقتی ارتش ملی از پکتیا به این والیت
منتقل شده است و سایر وعدهها مبنی بر ایجاد
حوزهها و افزایش تشکیالت جدید ارتش و پولیس
تا هنوز اجرایی نشده است.
اعتراضــات بــا شــعار «نــه بــه
دور پنجــم!» آغــاز شــد .عبدالعزیــز
بوتفلیقــه کــه از ســال  1999بــه
اینســو کرســی ریاســتجمهوری
الجزایــر را در اختیــار داشــت و بــه
همینزودیهــا  82ســاله میشــود،
در حــال آمادهشــدن بــرای
پنجمیــن دور ریاس ـتجمهوری بــود
کــه الجزایریهــا تصمیــم گرفتنــد
کــه «دیگــر بــس اســت».
تظاهــرات علیــه بوتفلیقــه در
اواســط مــاه فبــروری در دو شــهر
«بــرج بوعریریــج» و «خراطــه»
در شــرق الجزایــر ،آغــاز شــد .روز
جمعــه  22فبــروری ،دههــا هــزار
نفــر بــه خیابانهــای الجزیــره
پایتخــت و ســایر شــهرهای ایــن
کشــور ریختنــد .ایســتگاههای
رادیویــی و تلویزیونــی دولتــی ســعی
کردنــد ایــن اعتراضــات را نادیــده
بگیرنــد ،امــا روزنامهنــگاران ارشــد
ایــن مطبوعــات اســتعفا دادنــد و در
هفتــهی بعــد تظاهــرات خودشــان
را بــه راه انداختنــد .در پنــج روز
بعــد از آن ،اعتراضــات گســترده
شــد .در نخســت صدهــا هــزار نفــر
و ســپس میلیونهــا نفــر از مــردم
الجزایــر بــه شــهرها و خیابانهــای
سراســر ایــن کشــور ریختــه و
علیــه رژیــم راهپیمایــی کردنــد.
در جریــان هفتــه ،کهنهســربازان
ارتــش ،آتشنشــانان ،قضــات،
روزنامهنــگاران ،وکال ،دانشآمــوزان
و معلمــان بــه صــف معترضــان
پیوســتند .آنهــا اصــرار داشــتند
کــه ایــن جنبــش ،مردمــی،
مســالمتآمیز و مدنــی اســت.
ظهــور ایــن جنبــش ناگهانــی،
خودجــوش و بــه لحــاظ گســتردگی
تکاندهنــده بــود؛ جنبشــی کــه
دولــت از خودراضــی و ناکارآمــد را
کامــا غافلگیــر کــرد.
پشــت
تصمیمگیرنــدگان
صحنــه در ســازمانهای نظامــی و
امنیتــی و همقطــاران سیاســی و
تجــاری آنهــا نتوانســتند تصمیــم
بگیرنــد .آنهــا کــه  30ســال
کنتــرل ایــن کشــور را در دســت
داشــتند ،نتوانســتند جایگزینــی
بــرای رییسجمهــور ســالخورده
پیــدا کننــد.
رییسجمهور پیر
گروهــی از جنــراالن همســو در
ســال  1999بوتفلیقــه را بــه قــدرت
رســاندند تــا صفحــهی جدیــدی را

سقوط عبدالعزیز بوتفلیقه؛
الجزایـریها کشور خود را پس میگیرند

در یــک دهــه جنــگ خونیــن در
ایــن کشــور ورق بزننــد« .دهــهی
تاریــک» ،آنطــور کــه در الجزایــر از
آن یــاد میشــود ،در جنــوری ســال
 ،1992هنگامــی کــه ارتــش ـ کــه از
زمــان اســتقالل در ســال  1962در
مرکــز واقعــی قــدرت قــرار داشــت
ـ آغــاز شــد .در آن زمــان ارتــش
اولیــن انتخابــات پارلمانــی چندحزبی
ایــن کشــور را بــرای جلوگیــری از
پیــروزی اســامگراها لغــو کــرد.
کودتایــی کــه بوتفلیقــه را بــه قــدرت
رســاند ،مــوج شــورش خشــونتآمیز
اســامگرایان را ایجــاد کــرد کــه
خــود بــه یــک جنــگ داخلــی
وحشــیانه تبدیــل شــد .بوتفلیقــه بــا
برنامـهی «آشــتی ملــی» وارد صحنه
شــد و هرچنــد انتخاباتــی کــه بــه او
مشــروعیت بخشــید ،ســاختگی و
تقلبآمیــز شــناخته شــد ،امــا او در
ابتــدا میزانــی از محبوبیــت واقعــی
را بــرای خــودش بــه دســت آورد .او
در دوران وزارت خارجـهاش در دهــه
 1990وزیــر کاریزماتیکــی بــود و
بســیاری از الجزایریهــا هنــوز او را
بــا عصــر بهتــر دولتســازی و غــرور
ملــی میشــناختند .بوتفلیقــه در
دو دورهی اولــش (بیــن ســالهای
 1999تــا  )2009نهتنهــا خشــونت
را مهــار بلکــه کشــور را دوبــاره ســر
پــا کــرده بــود.
بوتفلیقــه فقــط نماینــدهی
ارتــش بــرای مــردم نبــود .او
جنرالهایــی را کــه در کودتــای
 1992دســت داشــتند ،حــذف
کــرد و مرکــز قــدرت خــودش را
ایجــاد کــرد .پــس از پایــان دورهی
دومــش در ســال  ،2009هوادارانــش
قانــون اساســی را اصــاح کردنــد
تــا او بتوانــد بــرای ســومین دور
رییسجمهــور شــود .او و بــرادر
کوچکتــرش ســعید ،شــبکهی
سیاســی و تجــاری وابســته را در
اطــراف ریاســتجمهوری ایجــاد
کردنــد .ســرمایهداری رفاقتــی
( )Crony capitalismبــه
لطــف اقتصــادی کــه از ســرو پــای

آن درآمــد نفــت و گاز میریخــت،
بــازار مصرفــی پررونــق و معامــات
ســودآور وارداتــی ،در الجزایــر رشــد
کــرد.
امــا بوتفلیقــه در حــال پیرشــدن
بــود و در ســال  2013ســکتهی
جــدی را پشــت ســر گذاشــت .او در
طــول انتخابــات ریاســتجمهوری
ســال  2014الجزایــر ظاهــرا مریــض
بــود ،امــا جایگزیــن مناســبی بــرای
وی وجــود نداشــت .الجزایریهــا،
بــه ویــژه اینکــه  54درصــد آنهــا
زیــر  30ســاله هســتند و دهــهی
 1990را اصــا یــا خیلــی کــم بــه یاد
دارنــد ـ شــروع بــه تقابــل کردنــد.
بــا اینکــه الجزایــر نظــام چنــد
حزبــی داشــت ،امــا رژیــم بوتفلیقــه
کنتــرل شــدیدی بــر دسترســی
بــه منابــع و امتیــازات وضــع کــرده
بــود .الجزایریهــای عــادی حــس
میکردنــد کــه کشورشــان توســط
نخبــگان سیاســی و تجــاری آنچــه
کــه آنهــا «نظــام» میخواندنــد،
بــه ســرقت رفتــه اســت ،درســت

فارن افرز ـ جیمز مکداگل
مترجم :جلیل پژواک

همانطــور کــه پــس از اســتقالل
از فرانســه در ســال  ،1962توســط
«بارونهــا» ی دولــت تکحزبــی
جبهــهی آزادی ملــی بــه گــروگان
گرفتــه شــده بــود.
الجزایریهــا ترســی از اعتــراض
ریاســتجمهوری
نداشــتند.
بوتفلیقــه تقریبــا از ابتــدا بــا
اعتراضــات مــداوم ،ســطح پاییــن و
محلــی مواجه بــود و در ســال 2001
بــا یــک اعتــراض بــزرگ در منطقهی
بربرزبــان و کوهســتانی کابیلیــا
مواجــه شــد .وجــه مشــترک ایــن
اعتراضــات ،تقاضــای مــردم بــرای
پاســخگویی و مســئولیتپذیری
بیشــتر دولــت بــود .در ســال ،2011
چنیــن اعتراضاتــی بومــی و مــداوم
بودنــد ،امــا برخــاف تونــس یــا
مصــر ،اعتراضــات الجزایــر در قامــت
یــک اعتــراض و جنبــش ملــی
یکــی نشــدند .ایــن اعتراضــات بــه
ابــزار جمعیــت محرومــی تبدیــل
شــده بــود کــه بتواننــد بــه صــورت
ســازنده بــا دولتــی کــه پــول

برآوردهکــردن خواســتهای فــوری
و جزئــی را داشــت ،وارد تعامــل
شــوند .آنچــه دولــت کــم داشــت،
برنامــهی آیندهنگرانــه بــرای
رســیدگی بــه مشــکالت عمیقتــر
بــود .اعالمیــهای مــاه فبــروری
مبنــی بــر اینکــه رییسجمهــور
ـ کــه در آنزمــان در جنیــو
تحــت مراقبــت پزشــکی بــه ســر
میبــرد ـ دوبــاره نامــزد انتخابــات
ریاســتجمهوری میشــود ،تمــام
نارضایتیهــای محلــی الجزایــر را
زیــر یــک چتــر و بــا شــعار «نــه بــه
دور پنجــم!» درآورد .امــا ایــن صرفــا
تقاضــای فــوری مــردم بــود« .وقــت
بــرای همــهی آنهــا تمــام اســت»
و «تغییــر ریشــهای نظــام» بــه
خواســته و شــعار اصلــی معترضــان
بــدل شــد.
اعتراضــات ســال جــاری
الجزایــر ،کــه اخبــار آن بــه صــورت
گســترده از طریــق رســانههای
اجتماعــی پخــش شــد ،کارناوالــی
از ترانههــای محبــوب ،شــعارهای

فوتبالــی و پالکاردهــای نوآورانــه
و عجیبوغریــب بــود .شــعارهای
مختصــر و مفیــد بــه زبــان عربــی،
بربــری ،فرانســوی و انگلیســی
پالکاردهــای راهپیمایــان و
پوســترهایی را کــه همــراه بــا پرچــم
ملــی از بالکــن ســاختمانها آویــزان
شــده بــود ،مزیــن کــرده بودنــد.
در میــان شــعارها و
هشــتگهای مصرانــه و پــی در پــی
معترضــان ،دو تــای آنهــا برجســته
بودنــد« :خالصــی از همـهی آنها» و
«شــما دزدهــا کشــور را بلعیدهایــد».
ســرانجام در  2آپریــل ،جنــرال
احمــد گیــد صــاح رییــس ســتاد
ارتــش خواســتهی خــود را تکــرار
کــرد .خواســتهی وی کــه نخســت
هفتـهی گذشــته مطــرح شــده بــود،
برطرفشــدن بوتفلیقــه بــه دلیــل
ناتوانــی جســمی بــود .ایــن بــار
رییــس ســتاد ارتــش گفــت کــه ایــن
خواســته بایــد «فــورا» اجــرا شــود.
بوتفلیقــه همــان شــب اســتعفا داد.
یــک هفتــه پیــش ،الجزایریهــای
جنــرال صــاح را هنــوز بــه عنــوان
متحــد اصلــی رییسجمهــور و یکــی
از چهرههــای اصلــی حلقــهی وی
میشــناختند .امــا حــاال او در برابــر
بوتفلیقــه و شــبکهی نزدیکانــش
قــرار گرفتــه بــود .چهرههــای
برجســته و ثروتمنــد وابســته بــه
رییسجمهــور دســتگیر شــدند.
چنــد روز بعــد ،رییــس امنیــت و
اطالعــات داخلــی کــه مســتقیما
بــه رییسجمهــور پاســخگو بــود،
اخــراج شــد و دفتــرش بــا ارتــش
مدغــم شــد .فرماندهــان ارتــش ـ
کــه از زمــان اســتقالل تــا کنــون
تصمیمگیرنــدگان نهایــی بودهانــد
ـ بــا رهاکــردن رییسجمهــور
و کنــارزدن دار و دســتهی وی
از دولــت ،بــدون شــک امیــدوار
هســتند کــه نظــام را نجــات دهنــد.
ایــن کــه آیــا آنهــا از عهــدهی
ایــن کار میبرآینــد یــا خیــر ،بایــد
دیــده شــود .جنــرال صالح  79ســاله
اســت .او هماننــد بوتفلیقــه یکــی از
آخریــن کهنهســربازان باقیمانــده
نســل انقــاب اســت کــه بــه مــدت
نیــم قــرن کشــور را اداره کردهانــد
امــا در تعییــن جانشــین خــود ناتوان
هســتند .یکــی دیگــر از شــعارهای
محبــوب اعتراضــات الجزایــر ایــن
اســت کــه «در  1962کشــور آزاد
شــد؛ در  2019مــردم آزاد شــدند!»
در  5آپریــل ،فقــط چنــد روز پــس
از اســتعفای بوتفلیقــه ،الجزایریهــا
دوبــاره بــه صــورت بیســابقهای بــه
خیابانهــا ریختنــد .آنهــا فقــط
خواهــان اســتعفای رییسجمهــور
مریــض نیســتند ،آنهــا کشــور خــود
را پــس میخواهنــد.

سهشنبه
بخش دوم
اسـتراتیژی ارتـش در سیاسـت
خارجـی در پاکسـتان
در درون ارتـش پاکسـتان مشـی
خارجـی یکپارچـه وجـود نـدارد .ایـن
ناهمگونـی تا حـدودی برای کشـوریکه
در جـوار آسـیای مرکزی ،غربی و جنوبی
قـراردارد ،امـر قابـل قبولـی شـمرده
میشـود .در پاکسـتان دانشـکدهها و
موسسـات متنـوع اسـتراتیژیک وجـود
دارد ،امـا بـا عنایـت بـه یافتههـای آنـان
خـط مشـئ خاصـی بـرای ارتـش پیـدا
میشـود .بـا وجـود ایـن نهادهـای
حرفـهای در ارتـش توافقـات ویـژهای بر
روی برخـی از مسـائل وجـد دارد کـه به
عنـوان دسـتورالعمل مـورد تایید همهی
اعضـای ارتـش میباشـد .ایـن دسـتور
العملهـا قـرار ذیلنـد:
 .1حمایـت از جدایـی کشـمیر ولی
نـه در حـد رویـاروی این کشـور بـا هند
 .2پرهیز از جنگ با هند
 .3رابطـهای حسـنه بـا تمـام
کشـورهای اسلامی و کمـک عادالنه به
تمامـی آنهـا
 .4حمایـت قاطـع از برنامـهی
هسـتهای امـا ایـن حمایـت بهگونـهای
باشـد تا سـبب تخریـب رابطه بـا اعضای
پیمـان منـع گسـترش سلاحهای اتمی
نگـردد.
 .5تلاش بـرای جلوگیـری از
وابسـتگی بیـش از حـد بـه امریـکا
 .6ایجاد رابطهینزدیک با چین
نگرانیهـای امنیتـی ارتـش
پا کسـتا ن
 .1افغانسـتان ،سـاختار موزائیکی و
ناهمگونـی تبـاری و فرهنگیافغانسـتان
سـبب شـده کـه پاکسـتان بـه عنـوان
یـک بازیگـر مطرح در منطقه ،همیشـه
تلاش کنـد تـا ایـن کشـور را بـه عنوان
دهلیـز امـن و مکانـی مطمئنـی بـرای
تطبیـق عمق اسـتراتیژی خویش تعریف
کنـد .بـرای همیـن موضـوع این کشـور
سـعی داشـته اسـت تـا از راه کنتـرل و
تقویـت گروههـای مخالف دولـت قانونی
افغانسـتان ،راههـای را بـرای مدیریـت
امـور سیاسـی و اقتصادی این کشـور در
دسـت داشـته باشد ،این اسـتراتیژی هم
بـرای حفـظ امنیـت داخلی پاکسـتان و
هـم بـرای تخلیـهی چارجهـای امنیتـی
کـه از داخل آن کشـور غلیـان دارد و هم
بـرای مقابلـه با نفـوذ هند در افغانسـتان
و منطقـه برای پاکسـتان اهمیت حیاتی
دارد.
 .2برخـی از کشـورهای اسلامی
خاک این کشـور را بعنـوان مرکزی برای
تسویهحسـابهای فرقـهای وگروهـی
خـود قـرار دادهانـد و از ایـن طریق باعث
ایجـاد جنگ فرقـهای در کراچـی ،ملتان
و ایـاالت خیبرپشـتونخواه شـدهاند
کـه مهمتریـن ایـن تسویهحسـابها
همـان درگیـری عربسـتان و کشـورهای
خلیـج فارس بـا شـیعیان طرفـدار ایران
میباشـد .حمایت هر یک ازین کشـورها
از گروههای سـنی یا شـیعهی پاکسـتان
سـبب شـده اسـت تـا تعامـل و تـوازن
اجتماعـی در پاکسـتان بههـم بخـورد.
یکـی از عمدهتریـن نگرانیهـای ارتـش
و سیاسـتمداران پاکسـتانی ،موضـوع
کشـمیر اسـت؛ خطهای که از آغاز تاریخ
جدایی دوکشـور هند و پاکستان خونین
بـوده اسـت .گرایشـات کشـورهای غربی
در حمایتهـای لوجیسـتیکی از هند در
قالـب پروژههـای علمـی و نظامی سـبب
شـده اسـت تـا نگرانیهـای روز افـزون
پاکسـتان را بـه دنبـال داشـته باشـد،
سـاختار حکومتـی پاکسـتان و از جملـه
ارتـش تا پیـش از روی کار آمدن جنرال
پرویـز مشـرف هیچ گونـه راهحلی عملی
برای پاسـخگویی بـه این نگرانیهـا ارایه
ندادهانـد و اکثـر اقدامـات پیشـین آنها
بـه صـورت انفعالی بوده اسـت .امـا اخیرا
جنـرال مشـرف طبـق توافقـات الهـور،
اقدامـات مسـتقلی را در گفتوگـو برای
حل مسـألهی کشـمیر به هنـد در پیش
گرفتـه و هند را بـه موضع ضعف انداخته
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عمق خونبار یک استراتیژی؛

انگیزههای حمایت پاکستان از طالبان چیست؟


یاسین احمدی

نمایندهی شرکتهای مخابراتی نیز پذیرفتند که
خواستههای مردم بر حق و درست است و آنان برای
حل این مشکالت مصمماند اما عملی کردن برخی از
موارد نیاز به تغییر سیستم به صورت اساسی دارد و
زمانگیر است .بیشتر پاسخهای نمایندگان شرکتها
و مسئولین اترا برای اشتراککنندگان قناعتبخش تمام
نشد و طرح مسایل شخصی به جای پرداختن به مسایل
اساسی و تخنیکی ،روند را به سوی تشنج کشانید و این
گفتمان نتیجهی روشنی از خود برجا نگذاشت.

ارتش پاکستان در تالش برای مهار تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم از ناحیهی افغانستان،
از منابع فراوان خود از جمله اسالمگرایان استفاده کرده است .هر چند احزاب اصلی متعلق
به علمای اسالمی در آغاز از تقسیم شبهقاره به دو کشور پاکستان و هندوستان استقبال
نکردند (چون باور داشتند که ملیگرایی در تضاد با هویت سیاسی فراملی اسالم قرار دارد
و امت اسالمی را در جنوب آسیا ضعیف میسازد) ،اما در نهایت با ایدهی تشکیل دولت
پاکستان آشتی کرده و حتا در تبلیغ و دفاع از آن پیشتاز شدند .در میان احزاب اسالمی،
جماعت اسالمی و جمعیت علمای اسالم از جمله احزاب کلیدی بودند .آنها تا امروز نیز
چنین هستند .در طول زمان ،جماعت اسالمی و جمعیت علما تبدیل به همکار ارتش
پاکستان در توسعه ،ترویج ،نظارت و مراقبت از ایدئولوژی پاکستان ،چه در داخل چه در
خارج از کشور شدند.
وسـبب شـده تـا در کنفرانـس میـان دو
کشـور در اگـرا ،شـکافی در حکومـت
ائتالفـی هنـد بهوجـود بیاورد .در سـطح
اسـتراتژیک نیـز پاکسـتان بـه طـور
خصوصـی بـه چیـن و امریـکا گـوشزد
نمـود کـه گرایـش آنهـا به طـرف هند
بـرای خـود آنهـا ضـرر زیـاد بـه بـار
خواهـد آورد و در مقایسـه بـا ضـرری
کـه پاکسـتان از ایـن قضیـه میبینـد،
بسـیار گسـتردهتر خواهد بود( .سیاسـی
اقتصـادی  )1381ایـن نظریـه در بیـن
جنـاح تنـدروی چیـن نیز شـکل گرفته
اسـت که ظهـور یـک هنـد قدرتمند در
منطقـه میتواند برای چیـن نگرانیهای
زیـادی ایجـاد نمایـد .چیـن احتمـاال بـا
توجـه بـه این موضـوع ،همچنـان کمک
خـود را بـه پاکسـتان ادامـه خواهـد
داد تـا بتوانـد بـه هنـد فشـار آورد و از
طـرف دیگـر ،چینیهـا از پاکسـتان نیـز
میخواهنـد کـه بـا توجـه به نفـوذ خود
در افغانسـتان بـرای پیشگیـری از نفوذ
ناسیونالیسـم اسلامی و طالبانیسـم در
مناطـق مسلماننشـن چین ،این کشـور
را یـاری کند.
اسـتراتیژی ارتـش پاکسـتان در
بحـران افغانسـتان
ارتـش پاکسـتان در تلاش بـرای
مهار تهدیدهای مسـتقیم و غیرمسـتقیم

از ناحیـهی افغانسـتان ،از منابـع فـراوان
خـود از جملـه اسلامگرایان اسـتفاده
کـرده اسـت .هـر چنـد احـزاب اصلـی
متعلـق بـه علمـای اسلامی در آغـاز از
تقسـیم شـبهقاره به دو کشـور پاکستان
و هندوسـتان اسـتقبال نکردنـد (چـون
بـاور داشـتند کـه ملیگرایـی در تضـاد
بـا هویـت سیاسـی فراملـی اسلام قـرار
دارد و امـت اسلامی را در جنـوب آسـیا
ضعیـف میسـازد) ،امـا در نهایـت بـا
ایـدهی تشـکیل دولت پاکسـتان آشـتی
کـرده و حتـا در تبلیـغ و دفـاع از آن
پیشـتاز شـدند .در میان احزاب اسالمی،
جماعـت اسلامی و جمعیـت علمـای
اسلام از جملـه احـزاب کلیـدی بودنـد.
آنهـا تـا امـروز نیز چنیـن هسـتند .در
طـول زمان ،جماعت اسلامی و جمعیت
علمـا تبدیـل به همـکار ارتش پاکسـتان
در توسـعه ،ترویـج ،نظـارت و مراقبت از
ایدئولـوژی پاکسـتان ،چـه در داخل چه
در خـارج از کشـور شـدند .در سـالهای
 1960میالدی ،سـازمانهای اسخباراتی
پاکسـتانی تحـت فرمـان ارتـش ،احزاب
اسلامگرای پاکسـتانی را تشـویق بـه
سیاسـت فعـال سـاختن متحدیـن
ایدئوژیـک در افغانسـتان کردند (حقانی.
.)2005
ایـن احـزاب اسلامگرا دشـمن

اصلـی کمونیسـتهای افغـان بودنـد .در
ایـن دوران ،پاکسـتان تحـت حاکمیـت
جنـرال ایـوب خـان ،قـرار داشـت .ایـن
واقعیـت گویـای آن اسـت کـه حتـا
جنـراالن به ظاهر سـکوالر نیـز به خاطر
اهـداف داخلـی و خارجـی خویـش از
اسلام اسـتفاده ابزاری کردهانـد .نزدیک
بـه چهـل سـال بعـد ،پرویـز مشـرف که
خـود را فـردی سـکوالر میخوانـد ،بـه
همیـن صـورت عمـل کـرد .ایـن روش
یکـی از سـنگبناهای سیاسـت ارتـش
پاکسـتان در قبال افغانسـتان بوده است.
حـزب خلـق بـه رهبـری نورمحمد
ترکـی و حفیـظاهلل امین اعضـای خود را
عمدتـا از میـان پشـتونها جـذب کرده
و در ارتـش افغانسـتان کـه روسهـا آن
را آمـوزش داده بودنـد ،نفـوذ داشـتند.
حـزب پرچم ،بـه رهبری ببـرک کارمل،
بیشـتر در نظـام اداری و آموزشـی
افغانسـتان حضـور داشـتند .درحالیکـه
دو حـزب مذکـور خود را مارکسیسـت و
طرفـدار اتحاد شـوروی میخواندنـد ،اما
حـزب خلـق بیشـتر طرفـدار اصالحـات
سـریع و رادیـکال سوسیالیسـتی در
کشـور بود ،ولـی حزب پرچـم روش گام
بـه گام تغییـر را پسـندیده و حاضـر بـه
همکاری با سـایر سـازمانهای سیاسـی
بـود .دو حزب مذکور از نظـر تعداداعضا

و پایـگاه عمومـی زیـاد بـزرگ نبودنـد و
حـوزهی نفوذشـان بیشـتر محـدود بـه
مـردم شـهر کابـل بـود و در بقیـهی
مناطـق افغانسـتان حضـور چندانـی
نداشـتند .در واقـع ،حتـا در کابـل نیـز
جریانهـای مارکسیسـتی مسـتقل از
خلـق و پرچـم نیـز فعالیـت میکردنـد.
یکـی از دالیـل هواخواهـی از خلـق در
میـان پشـتونها ،حمایـت این حـزب از
داعیـهی پشتونسـتان بـود کـه البته این
موجـب رنجـش پاکسـتان هـم میشـد،
اما برخی از ماکسیسـتهای غیرپشـتون
نیـز از ایـن موضـع خوشنـود نبـوده و
جریـان حامـی اعطـای خودمختـاری
بیشتـر بـه پشـتونها بهوجـود آوردنـد.
درحالیکـه احـزاب کمونیسـت بـر
سـر قـدرت و نفـوذ بـا یکدیگـر رقابـت
میکردنـد ،جریانهـای اسلامگرا نیز در
برابر گسـترش ایدئولوژی چپی در کشور
از خـود واکنـش نشـان دادند .تا اواسـط
 1950میلادی ،جریانهـای اسلامی
ریشـههای خود را در کابـل محکم کرده
و در دانشـکدهی شـرعیات دانشگاه کابل
بـرای بحـث بـا کمونیسـتها تجمـع

میکردنـد .این اسلامگرایان بـا میان
احـزاب اسلامگرای پاکسـتان ،از اول
متحدان اسلامآباد در افغانسـتان شد
(فییـر )2017در سـال  1937میلا
اسلامگراها شـورایی را تشـکیل داد
و نخسـتین مجلـس خـود را در خانـ
برهانالدیـن ربانـی ،عضـو کوچ
دانشـکدهی شـرعیات کابـل ،برگ
کردنـد .در ایـن مجلـس ،ربانـی
عنـوان رهبر و غالمرسـول سـیاف ،ی
از همکارانـش در دانشـگاه کابـل،
سـمت معـاون او برگزیـده شـد .گلبد
حکمتیـار ،دانشجـوی دانشـکد
مهندسـی کابـل که در آن زمـان به ج
قتـل یک محصل مارکسیسـت در زن
بـه سـر میبـرد ،مسـئول فعالیته
سیاسـی شـورا انتخـاب شـد .این ش
کـه بعـدا ً به نام جمعیت اسلامی مس
گردیـد ،متشـکل از حلقـات کوچ
مجاهدیـن بود که پاکسـتان نیز از ط
آنهـا مداخلـه در امور افغانسـتان را
کـرد .درحالیکـه تکانههای سیاسـی
اوضـاع داخلـی احسـاس میشـد ،د
خان با داعیهی پشتونسـتان ،ظاهر ش
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را از قـدرت کنـار زد.
در آن سـو ،شـورشها در
بلوچسـتان بـه نقطـهی بحرانـی نزدیک
شـده بـود .رهبـران افغانسـتان از اعمال
خشـونت توسـط دولـت پاکسـتان در
بلوچسـتان انتقـاد کردنـد و در عیـن
حـال تقاضـای ایجـاد پشتونسـتان را
هـم مطـرح سـاختند .در سـال 1973
میلادی ذوالفقارعلـی بوتـو ،حاکـم
مسـتبد ملکی پاکسـتان کـه اختالفاتش
بـا داوود خـان را حـل کـرده نتوانسـت،
بـه آی اس ای دسـتور سـازماندهی
اقدامـات مخفـی در افغانسـتان را داد.
بنابـر گفتـهی جنـرال خالد محمـود که
در زمـان ضیـا بـه عنـوان معـاون سـتاد
فرماندهـی ارتـش کار میکـرد ،اتاقـی
بـرای افغانسـتان در دفتـر امـور خارجی
دولـت در جـوالی /آگسـت 1973
میلادی سـاخته شـد .اعضـای بخـش
بـه ریاسـت بوتو ،نخسـتوزیر و یـا عزیز
احمـد [وزیـر دولـت در امـور خارجـی]
بـه مـدت سـه سـال جلسـات مرتبـی را
برگزار کـرده ،سیاسـتها و رهنمودهای
الزم را تدویـن کـرد .بـازرس عمومـی
نیروهـای پاسـبانی سـرحدی و رییـس
عمومـی آی اس ای روی مأموریتهـای
معیـن اسـتخباراتی در داخل افغانسـتان
کار کردنـد .در ایـن دوران گلبدیـن
حکمتیـار و برهانالدیـن ربانـی بـا
مقامـات پاکسـتان در تمـاس شـدند .در
عیـن حـال ،سـازمانهای اسـتخباراتی
پاکسـتان بـا ظاهـر خـان ،شـاه مخلـوع
افغانسـتان ،که در آن زمـان در ایتالیا به
سـر میبـرد ،تماسهـای خـود را برقـرار
کردنـد .به مـرور زمان ،بخش افغانسـتان
کـه در آخریـن روزهـای حکومـت بوتـو
بـه حالـت سـکون رفتـه بـود ،دوبـاره
در دوم مـی سـال  1978میلادی در
دفتـر امـور خارجـی فعـال شـد .بوتـو با
سیاسـت فعـال و پیشدسـتانه ،روی
نیروهـای اسلامگرا جسـاب بـاز کـرده
بـود کـه مخالـف سیاسـتهای لیبـرال
حکومـت داوود و تلاش آن بـرای کنـار
زدن جریانهـای اسلامگرای مخالـف
بودنـد( .رضـوان حسـین )2005تأکیـد
مـیدارد کـه تصمیـم پاکسـتان بـرای
کمـک بـه اسلامگرایان افغـان بیشتـر
بـر مالحظـات اسـتراتژیک اسـتوار
بـود تـا همدلـی بـا ایدئولـوژی آنـان،
اسالمیسـتهای افغـان از ادعاهـای
ارضـی حکومـت کابـل بـر پاکسـتان
حمایـت نکـرده و مخالـف رابطـهی
دوسـتانهی آن بـا هندوسـتان بودنـد.
بـه همیـن دلیـل ،نیروهـای مذکـور بـه
شـکل ایدهآل در خدمت پاکسـتان برای
بیثباتسـازی افغانسـتان میتوانسـتند
قـرار گیرنـد .اسلامآباد بـا حمایـت از
جریانهـای مذکـور میخواسـت ایـن
پیـام را بـه داوود بفرسـتد کـه اگـر او از
«جداییطلبـان» حمایـت کنـد ،بایـد
منتظـر اقدامـات مشـابهی از جانـب
پاکسـتان باشـد.تا سـال  1973میالدی
چندیـن رهبـر جریانهـای اسلامگرا از
دسـت تعقیـب داوود خـان به پاکسـتان
فـرار کـرده بودنـد.
ادامه دارد...
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صلح شود و برگردیم به سمت خانه،
بـاغهای انـار و روزگـار خوش
در تـــگاب کاپیســـا روزگار
خوش ــی داش ــت .مغ ــازهای داش ــت و
در کن ــار آن مل ــک قری ــه نی ــز ب ــود.
اکنـــون در خانـــهی گلـــی بـــیدر
و بیپنجـــره زندگـــی میکنـــد:
«هرچـــه داشـــتم ،جنـــگ از مـــن
گرفـــت».
تنهـــا آروزی «آغاشـــیرین»
ایـــن اســـت کـــه هرچـــه زودتـــر
جنـــگ تمـــام شـــود و برگـــردد
بـــه روســـتای «شـــاهکوت» و بـــاغ
انـــارش را احیـــا و آبیـــاری کنـــد.
آغاشـــیرین ،رییـــس کمـــپ
 ۵۲بتخـــاک واقـــع در ناحیـــه
دوازده ــم ش ــهر کاب ــل ،از روس ــتای
شـــاهکوت ولســـوالی تـــگاب
والیـــت کاپیســـا اســـت .چهـــار
ســـال میشـــود کـــه بـــه دلیـــل
جنـــگ میـــان طالبـــان و نیروهـــای
دولتـــی از آنجـــا فـــراری شـــده
اســـت.چهـــار ســـال اســـت کـــه
از بـــاغ انـــارش حاصلـــی نگرفتـــه
اســـت .جنـــگ ،حمـــات هوایـــی
و هـــاوان ،خانـــه و باغهایـــش را
ویـــران کـــرده اســـت .جنگـــی
کـــه اکنـــون روی پایـــان آن بیـــن
نماینـــدگان طالبـــان و امریـــکا
مذاکـــره میشـــود ،جنگـــی کـــه
در طـــول  15ســـال گذشـــته تنهـــا
از روســـتای آغاشـــیرین بیـــش از
 100نفـــر قربانـــی گرفتـــه اســـت،
جنگــی کــه طالبــان از نبــش دیــوار
و بـــا م خانههـــای روســـتایان بـــه
س ــربازان دول ــت افغانس ــتان ش ــلیک
میکننـــد و جنگـــی کـــه در آن
روســـتاییان بـــه ظـــن تروریســـت
و طالـــب بـــودن هـــدف حملـــهی
هوایـــی قـــرار میگیرنـــد.
یکـــی از حواشـــی نشســـت
اخیـــر زلمـــی خلیـــلزاد بـــا
نماینـــدگان گـــروه طالبـــان در
دوحـــه ،پایتخـــت قطـــر ،هوتـــل
لکســـی بـــود کـــه گفتوگوهـــا
در آن جریـــان داشـــت .بـــه نقـــل
از خبرنـــگاران ،در روزهـــای کـــه
میـــان دوطـــرف گفتوگـــو جریـــان
داشـــت در ســـالن آن هوتـــل یـــک
پیانـــو نـــواز روســـی مـــدام آهنـــگ

آرامـــی را مینواخـــت تـــا بـــه
رفـــع خســـتگی هیأتهـــای
مذاکرهکننـــده کمـــک کنـــد .در
ای ــن س ــو ام ــا در حومــهی ش ــرقی
شـــهر کابـــل ،در منطقـــهی ارزان
قیمـــت در اردوگاه بتخـــاک،
قربانیـــان و بیجاشـــدگان عامـــان
جنـــگ ،روزهـــای پایانـــی زمســـتان
استخوانســـو ز کابـــل را در میـــان
چاردیواریهـــای گلـــی و داخـــل
چادرهـــای فرســـوده بـــه امیـــد
رســـیدن بهـــار و گـــرم شـــدن هـــوا
بـــه ســـختی میگذراندنـــد.
باشـــندگان اردوگاه بتخـــاک،
بـــه آب آشـــامیدنی بهداشـــتی
دسترســـی ندارنـــد و آب تمامـــی
اهالـــی کمـــپ از دو چـــاه آب کـــه
توس ــط ی ــک موئسس ــه حف ــر ش ــده
اســـت ،تأمیـــن میشـــود .هیـــچ
یـــک از کـــودکان در ایـــن اردوگاه
از پارســـال بـــه ایـــن ســـو مکتـــب
نرفتهان ــد و هی ــچ ی ــک از ک ــودکان
هرچنـــد سنشـــان بلنـــد رفتـــه،
امـــا از صنـــف ســـوم بیشـــتر درس
نخواند هانـــد.
زنـــان در ایـــن کمـــپ بـــه
دلیـــل بضاعـــت مالـــی پاییـــن در
خانـــه زایمـــان میکننـــد .تمامـــی
خانههـــا از گل ســـاخته شـــده
اســـت و نمنـــاک اســـت .ســـقف
اکثـــر خانههـــا ســـوراخ اســـت
و در روزهـــای بارانـــی آب بـــه
داخـــل خانـــه نفـــوذ میکنـــد.
اکث ــر پیرم ــردان کم ــپ ب ــه دلی ــل
نمنـــاک بـــودن خانههـــا مریضنـــد.
در روزهـــای بارانـــی گل و الی بـــه
حـــدی زیـــاد اســـت کـــه اهالـــی
کمـــپ تـــا مـــچ پـــای در گل فـــرو
میرونـــد .بیجاشـــدگان در ایـــن
کمـــپ از حداقلیتریـــن امکانـــات
زندگـــی محرومنـــد و بیآنکـــه
زندگـــی کننـــد ،فقـــط شـــب و روز
میگذراننـــد.
مـــردان ایـــن کمـــپ بـــه
دستفروش ــی و کارگ ــری مش ــغولند
کـــه اکثـــر شـــبها بیآنکـــه
ســـودی کـــرده باشـــند و مـــزدی
گرفتـــه باشـــند ،بـــه سرپناهشـــان

آغا شیرین تحوالت سیاسی و امنیتی کشور را از طریق
تلویزیون چهارده انچ سیاه و سفیدش که با برق بطری
کار میکند ،دنبال میکند .او از مذاکرات صلح که اکنون
بین زلمی خلیلزاد ،فرستادهی ویژهی ایاالت متحده
امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان
جریان دارد ،نیز آگاهی دارد .از آغاشیرین در مورد خط
سرخش در مذاکرات صلح پرسیدم .هرچند برای آغا
شیرین هیچ چیزی ایدهآلتر از ختم جنگ و برگشت به
خانهاش ،نیست اما او بر حفظ دستآوردهای  18سال
گذشته تأکید میکند« :زنانی که اکنون داکتر هستند،
انجنیر هستند و معلم هستند ،اگر باز مثل دوران طالبان
خانهنشین شوند ،فکر کن که آنان هالک شدهاند».
برمیگردن ــد .زندگ ــی اهال ــی کم ــپ
بتخـــاک بـــه کمـــک مقطعـــی
موئسســـات خارجـــی کـــه در
بخـــش مهاجریـــن و بیجاشـــدگان
کار میکننـــد ،وابســـته اســـت.
عمدهتریـــن کمککننـــد ه بـــرای
بیجاشـــدگان داخلـــی ،کمیتـــه
نـــاروی ( )NRCاســـت.
مثـــل کمـــپ بتخـــاک بیـــش
از  50کمـــپ دیگـــر نیـــز در کابـــل
وجـــود دارد کـــه بیجاشـــدگان
جن ــگ را در خ ــود ج ــا داده اس ــت.
ی آمـــار وزارت
بـــر پایـــ ه 
مهاجریـــن و عودتکننـــدگان ،از
دو ســـال بـــه ایـــن ســـو  49هـــزار
نفـــر در اثـــر جنـــگ و ناامنـــی از
مناطقشـــان بیجـــا شـــدهاند
و بـــه علـــت گســـترش دامنـــهی
جنـــگ و ناامنـــی ،هـــر روز بـــر
شـــمار آنـــان افـــزوده میشـــود.
باشـــندگان کمـــپ بتخـــاک
وقتـــی بهیـــاد میآورنـــد کـــه
روزگاری در روستایشـــان بـــا
چـــه لـــذت و نشـــاطی زندگـــی
میکردنـــد و چـــه زمینهـــای
حاصیلخیـــزی داشـــتند و اکنـــون
بـــا چـــه مشـــقتی در ایـــن کمـــپ
شـــب و روز میگذراننـــد ،آهـــی
میکشـــند و آرزو میکننـــد
هرچـــه زودتـــر جنـــگ تمـــام
شـــود و دوبـــاره بـــه زندگـــی آرام

روستاییشـــان برگردنـــد.
آغـــا شـــیرین طبیعـــت
ولســـوالی تـــگاب و روســـتایش را
بـــه بهشـــت تشـــبیه میکنـــد کـــه
در آن ب ــه ج ــز از خرم ــا ه ــر گون ــه
میـــوهی دیگـــر حاصـــل میدهـــد
و انـــار بیدانـــهاش در کشـــور نـــام
دارد .بهشــت او امــا  15ســال اســت
کـــه در آتـــش جنـــگ میســـوزد و
باشـــندگان آن بـــه والیتهـــای
مختلـــف کـــوچ کردهانـــد.
آغـــا شـــیرین تحـــوالت
سیاســـی و امنیتـــی کشـــور را از
طریـــق تلویزیـــون چهـــارده انـــچ
ســـیاه و ســـفیدش کـــه بـــا بـــرق
بطـــری کار میکنـــد ،دنبـــال
میکنـــد .او از مذاکـــرات صلـــح
ک ــه اکن ــون بی ــن زلم ــی خلیــلزاد،
فرس ــتادهی وی ــژهی ای ــاالت متح ــده
امریـــکا بـــرای صلـــح افغانســـتان و
نماینـــدگان طالبـــان جریـــان دارد،
نیـــز آگاهـــی دارد .از آغاشـــیرین در
م ــورد خ ــط س ــرخش در مذاک ــرات
صل ــح پرس ــیدم .هرچن ــد ب ــرای آغ ــا
شـــیرین هیـــچ چیـــزی ایدهآلتـــر
از ختـــم جنـــگ و برگشـــت بـــه
خانــهاش ،نیس ــت ام ــا او ب ــر حف ــظ
دســـتآوردهای  18ســـال گذشـــته
تأکیـــد میکنـــد« :زنانـــی کـــه
اکنـــون داکتـــر هســـتند ،انجنیـــر
هس ــتند و معل ــم هس ــتند ،اگ ــر ب ــاز

لطفعلیسلطانی

مثـــل دوران طالبـــان خانهنشـــین
شـــوند ،فکـــر کـــن کـــه آنـــان
هـــاک شـــدهاند».
او در دوران امـــارت اســـامی
طالبـــان پـــس از آنکـــه از ایـــران
برگشـــت ،بـــه دلیـــل ایـــن کـــه
ریش ــش را تراش ــیده ب ــود ،از س ــوی
طالب ــان مواخ ــذه ش ــده ب ــود« :ب ــه
طالبـــان گفتـــم کـــه مـــن تـــازه از
ای ــران برگش ــتم و در آنج ــا ریش ــم
را تراش ــیدم .آن ــان از م ــن پرس ــیدند
ک ــه آی ــا در ای ــران مس ــلمانی اس ــت.
برایشـــان گفتـــم کـــه در آنجـــا
مســـلمانی اســـت ،ولـــی نـــه مثـــل
اینجـــا بـــهزور .آنـــان گفتنـــد مـــا
ب ــا زور اس ــام را تطبی ــق میکنی ــم.
گفتـــم مـــن در برابـــر زور شـــما
زور نـــدارم .ســـپس آنـــان بـــه مـــن
یـــک نامـــه دادنـــد کـــه تـــا یـــک
مـــاه ریشـــم رشـــد نکـــرده کســـی
مـــرا غـــرض نگیـــرد .اینطـــوری
حکومـــت نمیشـــود .ایـــن گونـــه
حکوم ــت را دیگ ــر قب ــول نداری ــم».
طالبـــان بـــه تازگـــی از آغـــاز
عملیـــات بهاریشـــان موســـوم بـــه
«الفتـــح» خبـــر دادهانـــد؛ عملیاتـــی
کــه از ســوی حکومــت افغانســتان و
زلمــی خلی ـلزاد محکــوم شــد .ایــن
عملیـــات ســـبب ویرانـــی بیشـــتر
روســـتای شـــاهکوت ولســـوالی
تـــگاب خواهـــد شـــد؛ جایـــی کـــه
بـــه انـــار بیدانـــهاش شـــهره
اســـت و آغاشـــرین بـــه آن افتخـــار
میکنـــد .
آغاشـــیرین و هـــزاران نفـــر
دیگـــر کـــه در ایـــن کمپهـــا
زندگـــی میکننـــد ،انتظـــار دارنـــد
کـــه هرچـــه زودتـــر نماینـــدگان
طرفهـــای درگیـــر جنـــگ در
افغانســـتان از اتـــاق هـــای مجلـــل
و پشـــت میـــز مذاکـــره ختـــم
جن ــگ را اع ــام کنن ــد ت ــا آن ــان از
چادرهـــای نمنـــاک و خانههـــای
گیل ــی ،برگردن ــد ب ــه س ــمت روزگار
خـــوش ،بـــه ســـمت تـــگاب ،بـــه
ســـمت بـــاغ هـــای انـــار شـــاهکوت
و بـــه ســـمت روزی کـــه دیگـــر
جن ــگ چی ــزی را از آن ه ــا نگی ــرد.
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مخالفان خواستار دستگیری و محاکمهی همهی حاکمان سابق سودان شدند

اطالعـات روز :گروهـی کـه بزرگتریـن تظاهراتهـا و
اعتراضـات چهـار مـاه اخیر سـودان را رهبری کـرده ،گفته
اسـت که آنـان خواهـان برکنـاری کامل همـهی «حاکمان
سـابق» دوران حکومـت خودکامهی عمرالبشـیر هسـتند.
حکومـت عمرالبشـیر پـس از سـی سـال ،هفتـهی
گذشـته توسـط ارتـش ایـن کشـور سـرنگون گردیـد.
بـه گـزارش بیبیسـی فارسـی ،امجـد فریـد ،رییـس
اتحادیههـای حرفـهای سـودان ،گفت که تمامـی مقامات و
مسـئوالن رژیم گذشـته این کشـور باید در دادگاه محاکمه
شوند.
آقـای فریـد همچنیـن اظهـار داشـت کـه گروهـی که
وی از طـرف آن صحبـت میکنـد ،دولـت نظامـی سـودان
کـه در حـال حاضـر قـدرت را بـه دسـت گرفتـه ،قبـول
نداشـته و خواهـان جایگزینـی آنـان بـا شـورا و کابینـهی
غیرنظامـی هسـتند.
بـر اسـاس تازهتریـن گزارشهـا در حـال حاضـر
معترضـان همچنـان در مقابـل مرکـز فرماندهـی ارتـش
سـودان تحصـن کردهانـد.
روز یکشـنبه ( 25حمـل) دولـت نظامـی انتقالـی
سـودان اعلام کـرد که برخـی از اعضـای دولـت قبلی این
کشـور را دسـتگیر کـرده و قـول داده اسـت اقدامـی در
جهـت متفـرق کـردن تظاهرکننـدگان انجـام ندهـد.
یـک سـخنگوی ارتـش همچنیـن مخالفـان را ترغیب
کـرد نخسـتوزیر مـورد نظـر خـود را انتخاب کننـد و قول
داد ارادهی آنهـا را بـه اجـراء بگذارد.

اطالعـات روز :حزب سوسـیال دموکرات
فنالنـد بـا  ۱۷.۷درصـد آرا و کسـب ۴۰
کرسـی از مجمـوع  ۲۰۰کرسـی پارلمـان،
توانسـت در انتخابـات پارلمانـی ایـن کشـور
پیروز شـود.
بـه نقـل از بیبیسـی فارسـی ،آنتـی
رینـه ،دبیـرکل حـزب سوسـیال دموکـرات،
گفـت« :برای اولیـن بار از  ۱۹۹۹بـه بعد ،ما
بزرگتریـن حـزب فنالنـد هسـتیم».
حـزب سـبز و ائتلاف چـپ هـم
سهمشـان از کرسـیهای پارلمـان را افزایش
دادهانـد.

اطالعــات روز :شــماری از
رســانههای عربــی گــزارش دادهانــد
کــه دولــت مصــر عبــور نفتکشهــای
حامــل نفــت ایران بــه مقصد ســوریه
را از کانــال ســوئز متوقــف کــرده
اســت؛ همزمــان بلومبــرگ گــزارش
داده اســت کــه تحریمهــای امریــکا
علیــه ایــران بــه جیرهبنــدی بنزیــن
در ســوریه منجــر شــده اســت.
بــه گــزارش رادیــو فــردا ،بــه
نوشــتهی روزنامــهی «الســعودیه
اآلن» ،خبــر ممنوعیــت عبــور نفــت
ایــران از ســوئز را عمــاد خمیــس،
نخســتوزیر ســوریه ،در دیــدار
بــا خبرنــگاران ســوری بیــان کــرده
اســت.
خبــر ایــن روزنامــهی ســعودی
چهارشــنبه  ۲۱حمــل منتشــر شــد
و مقامهــای ســوری نیــز آن را
تکذیــب نکردنــد.
شــماری از رســانههای عربــی
نیــز بــا اشــاره بــه گفتههــای
نخســتوزیر ســوریه ،بــه تحلیــل
اقــدام مصــر و دالیــل آن پرداختنــد
و از جملــه نشــریهی «االخبــار»،
چــاپ لبنــان ،نوشــت« :ســخنان

خبرهای خارجی

ماههـا تظاهـرات در سـودان بـه برکنـاری و بازداشـت
عمر البشـیر رهبر این کشـور در روز پنجشـنبه منجر شـد.
تظاهرکننـدگان قـول دادهانـد تـا زمـان انتقـال قدرت
بـه غیرنظامیـان در خیابانهـا بماننـد و همچنـان تحصنی
در مقابـل وزارت دفـاع در پایتخـت ایـن کشـور ،خارطـوم،
در جریان اسـت.
شورای نظامی چه گفت؟
سـرهنگ شـمسالدین شـانتو سـخنگوی ایـن شـورا
روز یکشـنبه در کنفرانسـی خبـری گفـت کـه شـورای
نظامـی «آمـاده نصب» هر دولتی اسـت که احـزاب مخالف
بـر سـر آن بـه توافق برسـند.
او در اشـاره بـه مخالفـان گفـت« :مـا نخسـتوزیر
انتخـاب نمیکنیـم .آنهـا او را انتخـاب خواهنـد کـرد».
او همچنیـن گفت کـه ارتش اقدامـی در جهت متفرق
کـردن تحصنکننـدگان انجـام نخواهـد داد امـا از آنهـا
خواسـت «اجـازه دهنـد زندگی عادی از سـر گرفته شـود»
و بـه طـور غیرقانونـی جادههـا را مسـدود نکنند.
او افـزود« :هیچگونـه اعتـراض مسـلحانه تحمـل
نخواهـد شـد».
شـورای نظامـی در ایـن روز همچنیـن روسـای ارتش
و پولیـس و رییـس سـازمان قدرتمند اطالعـات و امنیت را
عـوض کـرد .همچنیـن کمیتههایی بـرای مبارزه با فسـاد و
تحقیـق دربارهی حزب حاکم سـابق تشـکیل شـد.
از دیگـر گامهـای تـازهی ایـن شـورا رفـع سانسـور و
محدودیـت بـر فعالیـت رسـانهها بـود.

پومپئو:

امریکا از تمام ابزارهای سیاسی و اقتصادی علیه مادورو استفاده خواهد کرد

اطالعات روز :وزیر خارجه امریکا میگوید واشنگتن
برای «پاسخگو کردن» نیکالس مادورو و حامیان او ،از تمامی
ابزارهای سیاسی و اقتصادی استفاده خواهد کرد.
به نقل از رادیو فردا ،ایاالت متحده که خوان گوایدو،
رهبر مخالفان دولت ونزوئال را بهعنوان رییسجمهوری موقت
آن کشور بهرسمیت میشناسد ،در کنار بیش از  ۵۰کشور
دیگر ،خواستار برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در ونزوئال
است.
تازهترین اظهارات مایک پومپئو در مورد ونزوئال ،در مرز
کلمبیا و ونزوئال ،و در پایان سفر سه روزهی وزیر خارجهی
ایاالت متحده بیان شدهاست؛ سه مقصد دیگر این سفر
شیلی ،پرو و پاراگوئه بودند .امریکا در تالش بود تا همراه
شماری دیگر از کشورهای مخالف مادورو ،کاروانهایی حامل
کمکهای اولیه را از طریق مرزهای ونزوئال به آن کشور
برساند .نیکالس مادورو این اقدام را «زمینهچینی» برای
کودتا توصیف کرده بود و در نهایت نیروهای نظامی حامی او
جلوی ورود کاروانها را گرفتند .طی هفتههای اخیر ونزوئال
با بحران گستردهی ناشی از قطع سراسری برق ،مشکالت در
آبرسانی و سیستمهای مخابراتی روبهرو شدهاست.
نیکالس مادورو ،انگشت اتهام در مورد بحران اقتصادی
و شرایط فعلی را بهسوی ایاالت متحده گرفته و میگوید این
اقدامات برای سرنگون کردن دولت او است .خوان گوایدو
و مخالفان ،دولت را مسئول بحران میدانند و میگویند
ناکارآمدی آن در سالهای اخیر ،وضعیت فعلی را بهوجود

ل دموکراتها در فنالند ،مسیر دشوار تشکیل دولت ائتالفی
پیروزی سوسیا 

امـا حزب راسـت افراطـی «فنالندیها»
هـم موفقیـت چشـمگیری داشـته و پـس
از حـزب سوسـیال دموکـرات بیشـترین
کرسـیها را بـه دسـت آورده اسـت.
نتیجـهی انتخابـات اخیر فنالنـد به طور
کمسـابقهای نزدیـک بـوده و بـرای اولین بار
در بیـش از یـک قـرن اخیـر ،هیـچ حزبـی
نتوانسـته بیـش از  ۲۰درصـد آرا را جلـب
کند .
بـا چنیـن نتیجـهی نزدیکـی و تقسـیم
کرسـیهای پارلمـان میـان احـزاب متعـدد،
تشـکیل دولـت ائتالفـی مسـیر دشـواری

خواهـد داشـت.
اگـر حـزب سوسـیال دموکـرات بتوانـد
مذاکـرات تشـکیل دولـت ائتالفـی را بـا
موفقیـت هدایـت کنـد ،آقـای رینـه اولیـن
نخسـتوزیر چپگـرای فنالنـد در نزدیک به
دو دهـهی اخیـر خواهـد بـود.
رهبـر حزب سوسـیال دموکـرات فنالند
پیشـتر در اتحادیههـای صنفـی کار کـرده و
مدتـی هـم وزیـر دارایی بوده اسـت
انتخابـات فنالنـد بـه دنبـال آن برگـزار
شـد کـه دولـت راسـتمیانهی حاکـم بـا
شکسـت در دسـتیابی بـه تغییـرات مـورد

بســیار کمســابقه» ی نخســتوزیر
ســوریه میتوانــد یــا نشــانگر
بحــران ســوخت در ســوریه بــر اثــر
تشــدید تحریمهــای امریــکا علیــه
ایــران باشــد ،یــا شکســت مذاکــره
بــا مصریهــا بــرای تغییــر نظــر
آنهــا.
االخبــار همچنیــن بــه نقــل
از میثــم صادقــی کــه او را مشــاور
وزیــر اقتصــاد ایــران معرفــی کــرده،

آورده است.
گوایدو ،رییس پارلمان ونزوئال ،ریاستجمهوری مادورو
را «نامشروع» میداند و خود بهعنوان رییسجمهوری موقت
سوگند خوردهاست.
مایک پومپئو روز یکشنبه در مرز ونزوئال گفت «ایاالت
متحده به استفاده از تمامی ابزارهای سیاسی و اقتصادی برای
کمک به مردم ونزوئال ،ادامه میدهد».
او در جمع شماری از مهاجران ونزوئالیی افزوده است
واشنگتن از «تحریم ،رد روادید و دیگر ابزارها» استفاده
خواهد کرد تا «حکومت و حامیانش را بهخاطر فساد و
سرکوب دمکراسی ،پاسخگو کند».
امریکا تا کنون نیز مجموعهای از تحریمهای مختلف را
علیه دولت مادورو اعمال کردهاست .روز جمعه ایاالت متحده
چهار شرکت و  ۹فروند کشتی را به فهرست تحریمهای خود
افزود.
وزیر خارجه امریکا بار دیگر از مادورو خواست تا از مقام
خود کنارهگیری کند تا وضعیت در کشور بهحالت عادی
بازگردد .مادورو که همچنان از حمایت بخش قابل توجهی از
نیروهای نظامی ونزوئال برخوردار است ،تا کنون به خواستهها
برای کنارهگیری توجهی نشان ندادهاست.
بیش از سه میلیون تن از شهروندان ونزوئال ،در پی
مشکالت گستردهی اقتصادی ،ابـرتورم ،کمبود مواد خوراکی،
بهداشتی و پزشکی و بحران اقتصادی ،کشور خود را ترک
کردهاند.

نظـرش در نظـام رفاهـی و درمانـی فنالنـد،
کنارهگیـری کـرد.
هـدف دولت آن بود که با سیاسـتهای
ریاضتـی و کـم کـردن هزینههـای رفاهـی و
خدمـات درمانـی ،بدهـی دولـت را کاهـش
دهد.
اقتصـادی
ریاضـت
سیاسـت
نارضایتیهایـی را بـه دنبـال داشـت و حزب
سوسـیال دموکـرات فنالنـد کـه روابـط
نزدیکـی بـا اتحادیههـای صنفـی دارد،
توانسـت اقبـال دوبـارهای میـان مـردم پیدا
کنـد .

«مصر مانع از عبور نفت ایران به مقصد سوریه از آبراه سوئز شده است»
نوشــته اســت :علــت اقــدام اخیــر
مصــر «تبعیــت از تحریمهــای
امریکاســت» و بــه گفتــهی او،
قطــع صــادرات فرآوردههــای نفتــی
ایــران بــه ســوریه «بــه دلیــل بدهــی
دمشــق بــه تهــران» صحــت نــدارد.
ایــن نشــریه از قــول یــک
کارشــناس ایرانــی نیــز گــزارش
داده کــه برخــی از نفتکشهــا پــس
از تصمیــم جدیــد مصــر بــه ایــران
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بازگشــتند.
مقامهــای مصــری ماههــای
گذشــته کــه خبــر مشــابهی دربارهی
متوقــف شــدن عبــور نفتکشهــای
ایرانــی از آبراه ســوئز منتشــر شــده
بــود ،آن را تکذیــب کردنــد امــا
دربــارهی خبــر جدیــد و اظهــارات
منســوب بــه نخســتوزیر ســوریه
هنــوز واکنشــی ابــراز نکردهانــد.
بــه نوشــتهی روزنامــه ســعودی،

در عیـن حـال نتیجـهی انتخابـات برای
حـزب راسـتافراطی «فنالندیهـا» هـم
امیدوارکننـده بـوده اسـت.
ایـن حـزب دو سـال پیـش بـا انشـعاب
و اخـراج شـماری از اعضـا درگیـر بـود ،امـا
توانسـت سـهم خـود از کرسـیهای پارلمان
را حفـظ کنـد.
بـا توجـه بـه آن کـه انتخابـات فنالنـد
کمتـر از دو مـاه پیـش از انتخابـات پارلمـان
اروپـا انجـام شـده اسـت ،نتایـج آن میتواند
بـرای کارزار انتخاباتـی احزاب راسـتافراطی
و همچنیـن احـزاب چـپ جالب باشـد.

نخســتوزیر ســوریه گفتــه اســت
ممانعــت از عبــور نفتکشهــای
ایرانــی از کانــال ســوئز «در چنــد
روز گذشــته» بــه اجــرا درآمــده
اســت؛ بــا ایــن حــال نشــریه االخبــار
از قــول مشــاور وزیــر اقتصــاد ایــران
نوشــته کــه ایــن ممنوعیــت بــه
چنــد مــاه پیــش بازمیگــردد.
از ســوی دیگــر خبرگــزاری
«العراقیــه» خبــر داده اســت کــه
عبــور تانکرهــای نفتــی ایــران از
خــاک ایــن کشــور بــه ســمت
ســوریه همچنــان ادامــه مییابــد و
افزایــش خواهــد یافــت.
بــه گــزارش العراقیــه ،هفتــه
گذشــته  ۱۲۰۰تانکــر حامــل
فرآوردههــای نفتــی ایــران از طریــق
خــاک عــراق بــه ســوریه رفتنــد
و ایــن میــزان تــا ســطح هفتــهای
 ۱۵۰۰تانکــر نیــز خواهــد رســید
و پــس از تأمیــن نیــاز ســوریه،
عبــور تانکرهــای ایرانــی بــه ســطح
هفتـهای  ۵۰۰تانکــر خواهــد رســید.
خبــر ممانعــت مصــر از انتقــال
نفــت ایــران بــه ســوریه در حالــی
منتشــر میشــود کــه بحــران

ســوخت و فرآوردههــای نفتــی در
ســوریه جــدی شــده و بــه نوشــته
بلومبــرگ ،تحریمهــای امریــکا
علیــه ایــران ،بــه ســوریه نیــز آســیب
زده اســت.
خبرگــزاری بلومبــرگ روز
یکشــنبه گــزارش داد در دمشــق
صفهــای طویلــی از موترهــا در
پمــپ بنزینهــا تشــکیل شــده و
ســهمیه هــر موتــر روزانــه  ۱۰لیتــر
تعییــن شــده اســت.
بــه نوشــته بلومبــرگ ،ســوریه
ماهانــه  ۲تــا  ۳میلیــون بشــکه نفــت
از ایــران وارد میکــرد ولــی از اکتبــر
پارســال و بــه دلیــل تحریمهــای
امریــکا ایــن واردات متوقــف شــده
اســت.
مقامهــای جمهــوری اســامی
هنــوز واکنشــی بــه گزارشهــا
دربــاره اقــدام مصــر ابــراز نکردهانــد.
دولــت امریــکا اردیبهشــت
ســال گذشــته از برجــام خــارج
شــد و ضمــن بازگردانــدن تمامــی
تحریمهــا علیــه ایــران ،از
کشــورهای جهــان خواســت کــه
ایــن تحریمهــا را رعایــت کننــد.
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سال هشتم

دخیا:

در آســتانه دیــدار امشــب
منچســتریونایتد و بارســلونا در
لیــگ قهرمانــان اروپــا ،داویــد
دخیــا ،ســنگربان اســپانیایی
میگویــد
منچســتریونایتد
منچســتر یونایتــد بایــد در
نوکمــپ مقابــل بارســلونا بهتــر از
بــازی رفــت بــازی کنــد.
درحالیکــه امشــب اســتادیوم
نوکمــپ ،خانــه بارســلونا ،شــاهد
برگــزاری دیــدار برگشــت
مرحلــه یکچهــارم نهایــی
لیــگ قهرمانــان اروپــا بیــن دو
تیــم بارســلونا و منچســتریونایتد
اســت ،دو تیــم در حالــی بــه
مصــاف هــم خواهنــد رفــت کــه
بارســا موفــق شــده بــازی رفــت
در خانــه یونایتــد را بــا حســاب
 0-1بــه ســود خــود پایــان داده و

خبرهایکوتاه

یونایتد باید در نوکمپ بهتر بازی کند

امیــد بیشــتری بــرای صعــود بــه
نیمهنهایــی داشــته باشــد.
داویــد دخیــا ،دروازهبــان
اســپانیایی منچســتریونایتد
در آســتانه بــازی امشــب بــه

همتیمیهایــش هشــدار داد کــه
بــرای عبــور از ســد بلند بارســلونا
بایــد از تمــام تــوان ذهنــی و
جســمی خــود مایــه بگذارنــد
چــرا کــه منچســتریونایتد بایــد

در بــازی برگشــت ،بهتــر از بــازی
رفــت در اولدترافــورد بــازی کنــد
تــا بتوانــد غــول کاتاالن را پشــت
ســر بگــذارد.
دخیــا در ایــن بــاره

گفــت ":بلــه شــرایط مــا مســلماً
دشــوار اســت ولــی تیمــی کــه
میخواهــد یکــی از تیمهــای
برتــر دنیــا باشــد بایــد بالفاصلــه
بعــد از بــازی در لیــگ برتــر ،در
بازیهــای بــزرگ چمپیونزلیــگ
بــه میــدان بــرود .بــه غیــر از ایــن
راه دیگــری وجــود نــدارد".
دروازهبــان منچســتریونایتد
در ادامــه گفــت ":مــن معتقــدم
مــا مقابــل وســتهام خــوب بــازی
نکردیــم و بایــد در مقابــل بارســا
بــه مراتــب بهتــر از آن بــازی
باشــیم .بــازی امشــب بــرای مــا
چالــش بزرگــی خواهــد بــود .مــا
میجنگیــم و بــرای پیــروزی
تــاش میکنیــم و شــک نــدارم
کــه همــه شــاهد یــک بــازی
فوقالعــاده خواهیــم بــود".

استرلینگ:

منچسترسـیتی و لیورپـول رقابتـی
نزدیـک و فشـرده بـرای کسـب عنـوان
قهرمانـی لیـگ برتـر دارنـد .فعلا قرمزهـا
بـا یـک بـازی و دو امتیاز بیشـتر از سـیتی
صدرنشـین هسـتند.
رحیـم اسـترلینگ در بـازی ایـن هفته
تیمـش برابـر کریسـتال پـاالس بهتریـن
بازیکـن زمیـن بـود و توانسـت دو گل برای
تیمـش بـه ثمر برسـاند.

فرانکــی دی یونــگ ،هافبــک
جــوان آژاکــس کــه نگرانــی
هایــی در مــورد مصدومیتــش
وجــود داشــت ،بــه بــازی امشــب
مقابــل یــووه خواهــد رســید.
فرانکــی دی یونــگ دقیقــه
 28بــازی بــا اکسلســیور دچــار
مصدومیــت عضالنــی شــد و
دیگــر نتوانســت بــه کار ادامــه
دهــد .در دیــداری کــه آژاکــس
بــه راحتــی بــا نتیجــه  2-6بــر
اکسلســیور پیــروز شــد؛ ولــی
همــه نگــران وضعیــت دی
یونــگ بودنــد.
اریــک تــن هــاخ ،ســرمربی
آژاکــس در مــورد مصدومیــت
دی یونــگ گفتــه بــود «:شــرایط
دی یونــگ قبــل از بــازی خــوب
بــود و مشــکلی بــرای حضــور در
ترکیــب اصلــی نداشــت ولــی

قهرمان ،هفته آخر مشخص می شود

سـیتی اکنـون امیـدوار اسـت بعـد از
قهرمانـی در جـام اتحادیـه ،قهرمانـی در
لیـگ برتـر ،جـام حذفـی و لیـگ قهرمانان
را بـه دسـت بیاورد و اولین تیم تاریخ شـود
کـه به ایـن چهارگانه دسـت مییابـد .البته
بعـد از شکسـت سـیتی از تاتنهـام در دور
رفـت یـک چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان
خیلیهـا خسـتگی را دلیـل افـت سـیتی
بیـان کردند.

رحیـم اسـترلینگ ملیپوش در پاسـخ
بـه ایـن سـوال کـه آیـا سـیتی دچـار افت
شـده اسـت یـا خیـر گفـت «:چـه کسـی
گفتـه منچسترسـیتی افـت کـرده اسـت؟
مـا بـا قـدرت در حـال پیش رفتن هسـتیم
تـا فصـل را بـه خوبـی بـه پایـان برسـانیم.
البتـه لیورپـول هـم با قـدرت در حال پیش
رفتـن اسـت و فکر کنـم قهرمـان لیگ برتر
در ایـن فصـل بسـیار نزدیـک و در هفتـه

پایانـی مشـخص شـود ».او در ادامـه درباره
درخشـش در ایـن هفتـه گفـت «:مـن هـر
هفتـه تمـام تالش خـودم را بـرای موفقیت
تیـم بـه کار میگیـرم و خیلـی در تمرینات
کار میکنـم تـا بتوانم در چنیـن بازیهایی
بـرای تیمـم گلزنـی کنـم .امیدواریـم در
بازیهـای باقـی مانـده تـا پایـان فصـل نیز
بـه امتیازهـای کاملـی برسـیم و در نهایـت
بـه عنـوان قهرمانـی دسـت یابیم».

ستاره آژاکس به بازی با یوونتوس رسید

وقتــی بــازی شــروع شــد ،دیــدم
کــه در دویــدن مشــکالتی دارد و
هــر چــه از بــازی گذشــت نیــز
شــرایط او بدتــر شــد .در نهایــت
تصمیــم بــه تعویــض او گرفتــم.
در واقــع علــت تعویــض بــرای
احتیــاط بــود و نمــی خواســتم
روی او ریســک کنــم .شــاید
بــه کمــک پزشــک تیــم او مــی
توانســت تــا انتهــا نیــز بــازی
کنــد ولــی خطــر شــدت یافتــن
مصدومیــت وجــود داشــت.
شــرایط فرانکــی نگــران
کننــده نیســت ولــی بایــد تــا
پیــش از بــازی صبــر کــرده و
ببینیــم نظــر نهایــی پزشــکان
چــه خواهــد بــود .اینجــا همــه
امیــدوار هســتیم کــه او بتوانــد
برابــر یــووه بــه میــدان بــرود .دی
یونــگ بــرای مــا یــک بازیکــن

پیروزی اینتر در سری A

اینت ــر ب ــا پی ــروزی ک ــه براب ــر فروزینون ــه ب ــه
دس ــت آورد جایگاه ــش را در رده س ــوم س ــری A
مســـتحکمتر کـــرد.
در ادامـــه هفتـــه ســـی و دوم رقابتهـــای
ســـری  Aیـــک دیـــدار برگـــزار شـــد.
در ایـــن دیـــدار اینتـــر مهمـــان فروزینونـــه
بـــود و توانســـت بـــا نتیجـــه ســـه بـــر یـــک بـــه
پیـــروزی برســـد.
گله ــای اینت ــر را در ای ــن دی ــدار ناینگ ــوالن،
پرش ــیچ و وچین ــو ب ــه ثم ــر رس ــاندند.
اینتـــر بـــا پیـــروزی کـــه در ایـــن دیـــدار
بـــه دســـت آورد جایگاهـــش را در رده ســـوم
مس ــتحکمتر ک ــرد و اختالف ــش را ب ــا می ــان ب ــه
 ۵امتیـــاز افزایـــش داد.

بهترین فصل فوتبالی
مهاجم سنگالی در آنفیلد

مهاجـــم ســـنگالی لیورپـــول توانســـت بـــا
گلزنـــی در بـــازی برابـــر چلســـی بـــه رکـــورد ۲۱
گل زده در یـــک فصـــل برســـد.
بـــه نقـــل از دیلـــی میـــل ،لیورپـــول موفـــق
ش ــد ب ــا شکس ــت  ۲ب ــر صف ــر چلس ــی همچن ــان
بـــا یـــک بـــازی بیشـــتر در صـــدر جـــدول لیـــگ
برت ــر ق ــرار داش ــته باش ــد .س ــادیو مان ــه مهاج ــم
س ــنگالی موف ــق ش ــد گل اول ب ــازی را ب ــا ضرب ــه
ســـر بـــه ثمـــر برســـاند.
ایـــن  ۲۱گل فصـــل ایـــن بازیکـــن در تمـــام
رقابتهاســـت و نشـــان داد کـــه چـــرا باشـــگاهی
چـــون رئـــال مادریـــد بـــه شـــدت بـــه دنبـــال
جـــذب ایـــن بازیکـــن اســـت.
درخشـــش ســـادیو مانـــه در ایـــن فصـــل
باعـــث شـــده اســـت تـــا او جایـــگاه ویـــژهای
نـــزد هـــواداران تیمـــش پیـــدا کنـــد و هـــواداران
لیورپـــول حاضـــر بـــه رفتـــن ایـــن بازیکـــن در
تابســـتان نیســـتند.
مانـــه در کنـــار فیرمینـــو و محمـــد صـــاح
در ایـــن فصـــل بـــار گلزنـــی تیمـــش را بـــه دوش
کشـــیده اســـت.
امباپه:

به یک باره آماتور شدیم

کلیــدی اســت ».پــس از یکــی دو
روز نگــران کننــده ،فرانکــی دی
یونــگ توانســت خــود را بــه بازی
بــا یــووه برســاند و اکنــون همــراه
کاروان آژاکــس راهــی توریــن
شــده اســت .علــی دورســون،

ایجنــت دی یونــگ در مــورد
آخریــن وضعیــت ایــن بازیکــن
بــه تلگــراف گفــت «:شــرایط
فرانکــی خــوب اســت و معتقــدم
مشــکلی بــرای بــازی برابــر یــووه
نخواهــد داشــت»

بــا ایــن حــال همــه چیــز
بــه تصمیــم نهایــی تــن هــاخ
بســتگی دارد و بایــد دیــد امشــب
بــه دی یونــگ از ابتــدا میــدان
خواهــد داد یــا او کار را از روی
نیمکــت شــروع مــی کنــد.

خبر بد برای بایرن مونیخ:

باشگاه بایرن مونیخ اعالم کرد
مصدومیت مانوئل نویر ،دروازهبان این تیم،
که در بازی یکشنبه شب مقابل فورتونا
دوسلدورف اتفاق افتاد جدی است و نویر دو
هفته قادر به همراهی بایرن مونیخ نخواهد
بود.
پیروزی  1-4بایرن مونیخ مقابل
فورتونا دوسلدروف که یکشنبه شب در خانه
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 ۲بازی بدون مانوئل نویر

فورتونا اتفاق افتاد و بایرن را به صدر جدول
بوندسلیگا برگرداند برای غول باواریایی با
هزین ه همراه بوده چرا که مصدومیت مانوئل
نویر در این بازی که از یکشنبه شب مدیران
و هواداران بایرن را نگران کرده بود جدی
بوده و بر اساس اعالم باشگاه نویر تا دو
هفته قادر به همراهی این تیم نخواهد بود.
در نیمه دوم بازی بایرن و فورتونا که

یکشنبه شب در مرکور اشپیل آرنا انجام
شد ،مانوئل نویر دچار آسیبدیدگی شد و
نتوانست به بازی ادامه دهد .خبر بد برای
بایرن این بود که مصدومیت او دقیقاً از
همان ناحیهای اتفاق افتاد که چندی پیش
باعث شده بود او مدتها از میادین دور بماند.
نیکو کوواچ بعد از بازی یکشنبه شب
نسبت به مصدومیت کاپیتانش ابراز نگرانی

کرده و گفت خبرهای نهایی درباره او امروز
از سوی باشگاه اعالم خواهد شد .باشگاه
بایرن مونیخ یکشنبه شب رسماً اعالم کرد
که مصدومیت مانوئل نویر جدی است و او
از پنج بازی باقیمانده بایرن تا پایان فصل
جاری بوندسلیگا دستکم دو بازی آینده
را از دست خواهد داد .این خبر مسلما برای
نیکو کوواچ و تیمش خبر خوبی نخواهد بود.

ن ژرمـــن بـــه
مهاجـــم جـــوان پـــاریســـ 
انتقـــاد از عملکـــرد تیمـــش در دیـــدار برابـــر لیـــل
پرداخـــت.
ب ــه نق ــل از اکی ــپ ،پ ــاریس ــن ژرم ــن یک ــه
تـــاز لیـــگ فرانســـه ســـنگینترین شکســـت قـــرن
خ ــود را متحم ــل ش ــد .تی ــم پاریس ــی ک ــه مهم ــان
لی ــل ب ــود ب ــا نتیج ــه دور از انتظ ــار پن ــج ب ــر ی ــک
ت ــن ب ــه شکس ــت داد.
کیلیـــان امباپـــه ،ســـتاره پـــاری ســـن ژرمـــن
بع ــد از دی ــدار براب ــر لی ــل ،گف ــت :دو تی ــم ب ــازی
ســـریعی را بـــه نمایـــش گذاشـــتند .در نیمـــه
نخس ــت کنت ــرل ب ــازی را در دس ــت داش ــتیم .م ــا
تی ــم قهرم ــان هس ــتیم ام ــا احتم ــال شکس ــت در
هـــر دیـــداری وجـــود دارد امـــا شکســـت بـــا ایـــن
ً
اصـــا قابـــل قبـــول نیســـت.
نتیجـــه
او در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود،
اضافـــه کـــرد :بایـــد بـــا شـــخصیت قویتـــر و
بزرگتـــری بـــازی میکردیـــم .اشـــتباهات بســـیار
ب ــدی داش ــتیم .ب ــه یکب ــاره ب ــه ی ــک تی ــم آمات ــور
تبدی ــل ش ــدیم .نبای ــد ب ــار دیگ ــر ای ــن گون ــه ت ــن
بـــه شکســـت داد .ایـــن دومیـــن شکســـت پیاپـــی
پـــاری ســـن ژرمـــن اســـت .آنهـــا بـــرای نهایـــی
کـــردن قهرمانـــی خـــود بـــه یـــک تســـاوی در
دیدارهـــای بعـــدی خـــود نیـــاز دارنـــد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها
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یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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ویراستار :سهراب سروش
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سهشنبه |  ۲۷حمل  | ۱۳۹۸سال هشتم | ۱۷۱۵
جنوب آسیا و آسیای مرکزی
از نظر جغرافیای سیاسی و اقتصادی
از مناطق مهم و حساس جهان
محسوب میشود و دارای پتانسیلها
العاده اقتصادی برای
و ظرفیتهای فوق 
انجام مبادالت و توسع ه ِی همکاریهای
اقتصادی منطقهای میباشد.
ذخایر بزرگ نفت و گاز و سایر
منابع غنی از مزیتهای مهم این
منطقه است و پای بسیاری کشورهای
دور و نزدیک را در معادالت اقتصادی
و استراتژیک منطقه کشانیده و سبب
رقابتها و اختالفات جدی بر سر
چگونگی مدیریت و استفادهی منابع
اقتصادی گردیده است.
در عین حال تروریزم ،افراطگرایی
و مواد مخدر به عنوان چالشهای جدید
منطقهای ،بیاعتمادیهای سیاسی را در
روابط دوجانبه و چندجانبهی کشورها
به وجود آورده و محیط استراتژیک
منطقه را شدیدا ً تقابلی ساخته است.
از سوی دیگر حضور قدرتهای
غربی به ویژه امریکا در منطقه،
رقابتهای شدید قدرتهای منطقه
مانند چین و روسیه بر تعریف حوزهی
ک دیگر و رقابت
نفوذ و منافع میان ی 
این دو قدرت با ایاالت متحده امریکا
در حوزههای استراتژیک و شکلدهی
ایتالفها و یارگیریهای استراتژیک،
ابهام و سردرگمی در سیاستهای کالن
منطقه به وجود آورده و چالش عمدهی
فراراه گسترش تعامالت و مناسبات
معنادار منطقهای مبتنی بر استفادهی
اثرگذار و بهینه از ظرفیتهای قابل
توجه اقتصادی پنداشته میشود و
مسلما چنین وضعیت دشوار ،فرصتهای
زیادی را هدر داده و چشمانداز همگرایی
منطقه را تیره و تاریک نموده است.
موجودیت اختالفات در مورد
چگونگی مدیریت و بهرهبرداری
از منابع آبی ،مسایل حلناشدهی
سرحدی ،تنشهای قومی و هویتی،
توسعهنیافتگی ،ضعف ساختارهای
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در
منطقهی آسیای مرکزی ،شکلنگرفتن
نهادهای مدنی و ساختارهای سیاسی

zaki.daryabi2@gmail.com

ارادهی قوی سیاسی ،کلید ثبات
و توسـعهی اقتصـادی در منطقه


دموکراتیک ،منطقهگرایی را در این
منطقه به مشکل مواجه کرده است.
مشکالت در روابط دوجانبه و
چندجانبهی هند و پاکستان ،افغانستان
و پاکستان ،رقابتهای چین و روسیه
و اثرگذاری بر نحوهی تعیین مناسبات
کالن کشورهای آسیای مرکزی با
یکدیگر و روابط منطقهای آنها،
تاثیر منفی بر تعامالت اقتصادی و
تجارت منطقهای گذاشته و زمینههای
توسعهی تجارت پرهزینه ،غیرمستقیم و
غیررسمی را فراهم کرده و نیز حجم و
میزان مبادالت اقتصادی منطقهای را در
پایینترین سطح ممکن قرار داده است.

سید اکرم بارز

ارادهی ضعیف و شکنندهی سیاسی
همراه با شک و تردیدهای سیاسی به
همکاریهای اقتصادی و امنیتی سبب
شده تا راهکارهای اساسی و همهشمول
برای رویارویی اثرگذار علیه تهدیدهای
امنیتی که مانع عمد ه فراراه سایر
همکاریها میباشد ،ایجاد نشود .عمق
بیاعتمادیهای سیاسی میان کشورهای
منطقه ،سازمانها و میکانیزمهای
چندجانبه را وادار ساخته تا چگونگی
همکاریهای مشترک را در چارچوب
تدابیر اعتمادسازی (Confidence
 )Building Measuresمورد
توجه قرار دهند.

سازمانهای سیاسی و اقتصادی،
مانند سارک ،ایکو ،شانگهای ،کنفرانس
سیکا (تعامل و تدابیر اعتمادسازی در
آسیا) پروسهی استانبول  -قلب آسیا
(شش تدبیر اعتمادسازی) کنفرانس
ریکا و سایر میکانیزمهای سهجانبه
و چهارجانبه منطقهای که به هدف
اعتمادسازی سیاسی و تحکیم مناسبات
اقتصادی تشکیل شدهاند ،با تعریف
اصول و محورهای منطقهگرایی عناصر
و مؤلفههای مفید همگرایی منطقهای
را در اصول و شکلیات بمیان آوردهاند،
اما تاکنون نتوانستهاند طرحها و
استراتژیهای بزرگ و اساسی وصل

فزیکی مناطق و توسعه همکاریهای
بیشتر منطقهای را برای پاسخدهی به
نیازهای روزافزون و پیشرفت اقتصادی
منطقه در صدر آجندای خویش قرار
داده و دورنمایی مساعد سیاسی برای
تسهیل و توسعهی همکاریهای
گستردهی اقتصادی و امنیتی ایجاد
کند.
در نبود اراده و همکاری الزم
سیاسی ،چارچوبهای مناسبات
دوجانبه و چندجانبه و سازمانهای
همآهنگکنندهی
و
تسهیلگر
همکاریهای منطقهای در تعریف و
تعیین مرز میان فعالیتهای سیاسی،

امنیتی و اقتصادی کشورها موفقیت
چندانی نداشته و سازوکارهای منطقهای
مستلزم بازبینی ساختاری و بازتعریف
استراتژیها و منطبقسازی با وضعیت
موجود میباشد.
هنوز این درک و ذهنیت در ساختار
تصمیمگیری سیاسی کشورهای منطقه
به صورت جامع نهادینه نشده است
که پیشبرد بازی برد-برد اقتصادی و
تأمین و تحقق منافع اقتصادی هر یک
از کشورها میتواند به ثبات ،امنیت
و توسعهی کل منطقه کمک کند و
پیشبرد بازی با قاعدهی برد-باخت
سوگمندانه قربانیهای زیاد جانی و مالی
از مردمان منطقه گرفته و فرصتهای
ایجاد روابط حسنه و استفادهی سالم
و موثر از پتانسیلهای موجود را هدر
داده است .تا زمانی که بیاعتمادیها
و تنشهای سیاسی میان کشورها
کاهش نیابد ،تالشها برای گسترش
تعامالت منطقهای ،اثر استراتژیک بر
وضعیت منطقه نخواهد گذاشت .سطح
بیاعتمادی سیاسی به اندازهی باال
است که در کنفرانسهای منطقهای
از ضرورت افزایش همکاریهای
منطقهای حرف زده میشود ،اما بر سر
تعیین تاریخ برگزاری کنفرانس و محل
جلسات سازمانها و مسایل کوچکتر از
آن رسیدن به توافق خیلی دشوار است.
به عبارت دیگر چشمانداز منطقهگرایی
معنادار و مفید در منطقهی ما زیاد
مساعد نیست و میکانیزمهای منطقهای
نمیتوانند به سواالت اساسی و کلیدی
برای اعتمادسازی راهحلهای مقنع
ارایه کند .ما باید از نحوهی اعتمادزایی
و همکاریهای سیاسی که در
همگراییهای اروپایی و در نمود آسیایی
آن در (آ.سی.آ.ن) الگوهای موفق
همگرایی منطقهای که در چارچوب
این نوع سازوکارها ،بحثهای اساسی
در محور ایجاد مشترکات بیشتر ،تعریف
اولویتها و چگونگی طرح و تطبیق
پالیسیهای اولویتبندی صورت
میگیرد ،بیاموزیم و از تجارب مثبت
سایر پلتفورمهای منطقهای استفاده
بهینه کنیم.

