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پایان دور ششم مذاکرات امریکا و طالبان؛ خلیل زاد: 

پیشرفت مذاکرات کافی نیست
صفحه ۲

دور ششم 
گفت وگوهای امریکا و 
طالبان؛ ترس و امید

امریکا  گفت وگوهای  دور  ششمین 
دور  این  یافت.  پایان  قطر  در  طالبان  با 
دو  هر  و  کشید  طول  روز   9 گفت وگو 
پیشرفت هایی  به  که  کردند  اعالم  طرف 
دست یافته اند. طالبان گفته اند که بحث 
نهایی سازی  سر  بر  گفت وگوها  دور  این 
مسوده ای بوده که در دور پنجم ترتیب 
را  پیش نویس  این  گروه  این  بود.  شده 
امریکایی  نیروهای  که موضوعش خروج 
گروه های  با  طالبان  گروه  روابط  قطع  و 
ندانسته و گفته  نهایی  تروریستی است، 
است که در دور بعدی گفت وگوها روی 
گفت وگوخواهدشد.  بازهم  مسوده  این 
را مثبت  نیز گفت وگوها  زلمی خلیل زاد 
این  که  است  گفته  اما  کرده  ارزیابی 
در  او  نیست.  سریع  و  کافی  دستاوردها 
به دلیل خشونت  اعالم کرده که  تویتی 
این  افغانستان  مردم  شدن  قربانی  و 

پیشرفت ها باید سریع تر باشد. 
طالبان  با  امریکا  گفت وگوهای 
و  صلح  توافق  یک  به  رسیدن  برای 
صورت  به  افغانستان  در  جنگ  ختم 
برای  امید«  و  »ترس  مایه ای  متضاد، 
دولتی،  مقامات  واکنش  افغان هاست. 
زنان،  قومی،  گروه های  سیاسی،  احزاب 
نوتأسیس خصوصی  نهادهای  اقلیت ها و 
برای  امریکا  تالش های  مورد  در  همه 
توأم  بازتاب دهنده ی »امید  تحقق صلح، 
با ترس« است. ترس اصلی مقامات دولت 
تالش های  از  پیوسته  استقبال  کنار  در 
امریکا، فروپاشی دولت جدید و نهادهای 
سیاسی و دولتی است که بر بنیاد قانون 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  اساسی 

شکل گرفته اند...
صفحه ۲

صفحه ۶

واردکنندگان عمده چین 
خرید نفت ایران را متوقف کردند

صفحه ۶

ترمپ: 
دوست دارم ایرانی ها به من زنگ بزنند

صفحه ۷

ویلیان: 
امیدوارم هازارد در چلسی بماند

صفحه ۷

توخل و تایید احتمال جدایی 
PSG بوفون از

صفحه ۳

به تاریخ 8 می 2019، خروج امریکا از برجام به رهبری دونالد ترمپ یک ساله 
شد. پیمانی که نتیجه ی دوازده سال دیپلماسی و مذاکره میان ایران و گروه 5+1 

را منعکس می کرد و می رفت تا روابط ایران و غرب را از حالت تنش به...

گام به گام تا جنگ؛ احتمال رویارویی 
نظامی ایران و امریکا چقدر است؟

صفحه ۴

اخیراً جنرال دوستم، معاون اول رییس جمهوری با ابراز نگرانی از ناامنی ها 
در والیت های شمالی کشور، عامل آن را »ناتوانی« و »مدیریت ناسالم« ولی محمد 

احمدزی، فرمانده قول اردوی 209 شاهین خواند.   آقای احمدزی اما...

تقابل جنرال  های شمال؛ چرا امنیت 
والیت های شمالی بهبود نمی یابد؟

صفحه ۵

اشاره
هدف از این بحث، طرح یک گفتمان علمی در باره ی مسأله ی زبان در کشور 
است. این مقاله با درنظرداشت اصل »کثرت گرایی زبانی« و ارائه ی شواهد الزم، 
می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که پشتون های افغانستان با زبان فارسی چه 
پیوند و نسبتی دارند و چگونه می توان مسأله ی اختالف برانگیز زبان را حل کرد...

تأملی به مسأله ی زبان در افغانستان)۱(



شــایعات سیاســی متعــدد کــه از دورن 
رقابت هــای سیاســی تولیــد و منتشــر 
می شــوند، بیــم دولــت از توافــق بــرای 
ایجــاد یــک حکومــت موقــت را افزایش 
داده اســت. در نهادهــای خصوصــی، 
ــی  ــی، فرهنگ ــر هویت ــای متکث گروه ه
و اجتماعــی تــرس اصلــی از مذاکــرات 
جــاری، قربانــی شــدن ارزش هایــی 
اســت کــه در قانون اساســی درج اســت 
ــی  ــه جهان و در ســایه ی حضــور جامع
ــتان و  ــهرهای افغانس ــت کم در ش دس
ــوام  ــد افغانســتان ق ــان نســل جدی می
یافته انــد. حقــوق زنــان، حقــوق بشــر، 
سیاســی،  و  فرهنگــی  تکثرگرایــی 
پاســداری تنــوع مذهبــی و قومــی، 
آزادی بیــان، رســانه های آزاد و آزادی 
سیاســی و مدنــی شــهروندان رؤس 

ــت.  ــا و نگرانی هاس ــن ارزش ه ای
ــی  ــل اصل ــه نظــر می رســد عام ب
ایــن تــرس و نگرانــی از آنچــه در دوحه 
طرفیــن  پنهــان کاری  می گــذرد، 
ــه  ــت ک ــی اس ــو از موضوعات گفت وگ
ــد. زلمــی  ــا بحــث می کنن برســر آن ه
خلیــل زاد و گــروه طالبــان بــرای هیــچ 
یکــی از ایــن دســتاوردها یــا نگرانی هــا 
ــا آن  ــهروندان ب ــه ش ــی ک و ترس های
از  قناعت بخشــی  پاســخ  مواجه انــد، 
ــدرج در  ــول من ــا و اص ــظ ارزش ه حف
قانــون اساســی نداده انــد. هرچنــد 
کــه خلیــل زاد بارهــا آرزو کــرده اســت 
ــا  ــن ارزش ه ــه ای ــته ک ــالم داش و اع
و  امریکایی هــا  بــرای  و دســتاوردها 
ــد امــا هرگــز  جامعــه جهانــی مهــم ان
نگفتــه اســت کــه آیــا گفت وگــوی بــر 
ــکا و  ــان امری ــات می ــن موضوع ســر ای
طالبــان صــورت گرفتــه اســت یــا ایــن 
موضوعــات بــه بحــث گرفتــه خواهنــد 
ــل زاد  ــس خلی ــر؟ برعک ــا خی ــد ی ش
مــورد  در  گفت وگــو  مــواردی  در 
ــون اساســی  ــن اصــول قان ــده ی ای آین
و نگرانی هــای شــهروندی را بحثــی 
ــا  ــی افغان ه ــق داخل ــا تواف ــط ب مرتب
عنــوان کــرده کــه امیــد مــی رود روزی 
در میــز مذاکــره میــان سیاســتمداران 
افغــان و گــروه طالبــان بحــث و منجــر 

ــه توافقــی شــود.  ب
قبــال  در  امریــکا  بی موضعــی 
ایــن موضوعــات و مســایل، عامــل 
ــی  ــرس از مذاکرات ــی و ت ــی نگران اصل
اســت کــه ششــمین دور آن بــدون 
ــای  ــی از بحث ه ــات کاف انتشــار اطالع
دوطــرف پایــان یافته اســت. فروپاشــی 
ــای  ــا و گروه ه ــتمداران و نهاده سیاس
مختلــف اجتماعــی در ســطح داخلــی 
نگرانــی  از  کــه  اســت  دوم  عامــل 
دســت رفتن ایــن ارزش هــا در طــی 
توافــق سیاســی بــا طالبــان را افزایــش 
گفت گــوی  ششــم  دور  می دهــد. 
ــه  ــود این ک ــا وج ــان ب ــکا و طالب امری
امیــدواری بــه رســیدن بــه یــک توافــق 
امــا  افزایــش داده اســت،  صلــح را 
ــن  ــج ای ــا از نتای ــا و ناامیدی ه نگرانی ه
ــت.  ــترش داده اس ــز گس ــق را نی تواف
مــردم ضمــن اســتقبال و خوش بینــی 
بــه تالش هــای سیاســی خلیــل زاد، 
نگرانــی از نتیجــه ی ایــن تالش هــا 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــز دارن نی
ــتی  ــهروندان بایس ــی ش ــرس و نگران ت
ــم در  ــی حاک ــرایط اساس ــی ااز ش یک
اطالع رســانی  و  باشــد  مذاکــرات 
بیشــتر از گفت وگوهــا و موضوعــات 
می توانــد  طرفیــن  دیدگاه هــای  و 
دهــد.  کاهــش  را  نگرانی هــا  ایــن 
صورتــی  در  صلــح  گفت وگوهــای 
نتیجــه ی بهتــری در پــی خواهــد 
ــع و  ــردم رف ــای م ــه ترس ه داشــت ک
حمایــت شــهروندان افزایــش یابــد. این 
ــات  ــریک کردن اطالع ــا ش ــا ب نگرانی ه
و جزییــات بیشــتر از گفت وگوهــای 
امریــکا و طالبــان کاهــش می یابــد نــه 
ــا را در  ــتن و افغان ه ــان نگه داش از پنه

ــردن. ــوش ک ــه ای فرام گوش

در یک انفجار ماین در فاریاب چهار کودک کشته و پنج کودک دیگر زخمی شدند
اطالعــات روز: منابــع امنیتــی در والیــت فاریــاب 
می گوینــد کــه در نتیجــه ی یــک انفجــار مایــن جاســازی 
شــده در مربوطــات ولســوالی دولت آبــاد ایــن والیــت چهــار 

ــی شــده اند. ــر زخم ــودک دیگ ــج ک ــودک کشــته و پن ک
ــس  ــی پولی ــخن گوی فرمانده ــورش، س ــم ی عبدالکری
والیــت فاریــاب بــه روزنامــه اطالعــات روز گفــت کــه ایــن 
رویــداد پــس از چاشــت روز پنج شــنبه )19 ثــور( در 
روســتای »چهارشــنغو« در مربوطــات ولســوالی دولت آبــاد 

ــت.  رخ داده اس

آقــای یــورش همچنــان گفــت کــه ایــن رویــداد 
ــدن  ــودکان مصــروف چران ــه ک ــی رخ داده اســت ک هنگام
رمه های شــان بوده انــد کــه بــا مایــن جاســازی شــده 

کرده انــد. برخــورد 
ــه  ــزود ک ــاب اف ــس فاری ــی پولی ــخن گوی فرمانده س
ــرار دادن  ــن از ســوی طالبــان به منظــور هــدف ق ــن مای ای
ــفانه  ــه »متأس ــود ک ــده ب ــازی ش ــی جاس ــای امنیت نیروه
ــودکان  ــه ی او، ک ــه گفت ــده اند. ب ــی آن« ش ــودکان قربان ک

ــی 12 ســال ســن داشــتند. کشــته شــده بیــن 8 ال

آقــای یــورش در عیــن حــال عــالوه کــرد کــه زخمیان 
ــفاخانه ی  ــه ش ــان ب ــوی خانواده های ش ــداد از س ــن روی ای
والیتــی فاریــاب منتقــل شــده و وضعیــت آنــان نیــز وخیــم 

گــزارش شــده اســت.
گــروه طالبــان تــا کنــون در ایــن بــاره چیــزی نگفتــه 

اســت.
والیــت فاریــاب در شــمال کشــور از والیت هــای 
ــمت هایی از  ــان در قس ــروه طالب ــه گ ــد ک ــن می باش ناام

ــد. ــترده دارن ــت گس آن فعالی

www.etilaatroz.comشنبه  ۲1 ثور 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۲6 خبرهای داخلی

اطالعـات روز: منابـع محلـی در والیت 
انفجـار  دایکنـدی می گوینـد کـه در یـک 
مایـن کنار جـاده ای در ولسـوالی ناوه میش 
ایـن والیـت پنـج نفـر کشـته و چهـار نفـر 

دیگـر زخمـی شـده اند.
والـی  سـخن گوی  احسـانی،  سـکینه 
دایکنـدی بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت 
کـه ایـن رویـداد صبح دیـروز )جمعـه، 20 
ثـور( در نزدیکـی بـازار مشـترک ولسـوالی 
نـاوه میـش هنگامی رخ داده اسـت که یک 

عـراده موتـر حامـل مسـافران با مایـن کنار 
جـاده ای برخـورد کرده اسـت.

خانـم احسـانی همچنان گفـت که این 
مایـن پنج شـنبه شـب از سـوی مخالفـان 

مسـلح دولـت جاسـازی شـده بوده اسـت.
به گفته ی او، در میان کشـته شـدگان 
یـک خانـم و یـک کـودک پنـج سـاله نیـز 

. ملند شا
کـه  افـزود  همچنـان  احسـانی  خانـم 
نـاوه  ولسـوالی های  سـاکنان  مسـافران 

کـه  بودنـد  والیـت  ایـن  خدیـر  و  میـش 
می خواسـتند بـه والیـت هرات سـفر کنند. 
او در عیـن حـال گفـت که وضعیـت دو نفر 

از زخمیـان وخیـم گـزارش شـده اسـت.
والیـت دایکنـدی در مرکز افغانسـتان 
کنتـرل  کـه  اسـت  امنـی  والیت هـای  از 
در  دولـت  را  آن  ولسـوالی های  اکثریـت 
)کجـران،  ولسـوالی  سـه  امـا  دارد  دسـت 
پاتـو و نـاوه میـش( در این والیـت به دلیل 
هم مـرز بودن بـا والیت هـای ناامـن ارزگان 

از گاهـی شـاهد درگیـری  و هلمنـد، هـر 
طالبـان  گـروه  و  دولتـی  نیروهـای  میـان 

بـوده اسـت.
جملـه  از  نیـز  میـش  نـاوه  ولسـوالی 
ولسـوالی هایی اسـت کـه اخیرا در سـاختار 
اداری والیـت دایکندی افزوده شـده اسـت. 
ریاسـت جمهوری  ایـن ولسـوالی در زمـان 
اداری  واحـد  عنـوان  بـه  کـرزی  حامـد 
مسـتقل در والیـت هلمنـد منظـور شـده 

. د بو

انفجار ماین کنار جاده ای در دایکندی جان پنج غیرنظامی را گرفت

اطالعــات روز: وزارت داخلــه ی کشــور 
از کشــته شــدن مســئول دادگاه صحرایــی 
ــر داده  ــت غــور خب ــان در والی گــروه طالب

اســت.
در اعالمیــه ی ایــن گــروه کــه دیــروز 
ــن  ــور( منتشــر شــده، از ای ــه، 20 ث )جمع
مســئول دادگاه صحــرای طالبــان در غــور 
ــه شــده اســت  ــا گفت ــرده نشــده ام ــام ب ن
کــه او در یــک عملیــات هدفمنــد کــه 

ــای  ــه ی مشــترک از ســوی نیروه ــه گون ب
ویــژه ی پولیــس و نیروهــای هوایــی ارتــش 
مربوطــات  در  »غلمیــن«  روســتای  در 
مرکــز ایــن والیــت راه انــدازی شــده بــود، 

کشــته شــده اســت.
در اعالمیــه ی وزارت داخلــه همچنــان 
آمــده اســت کــه در جریــان ایــن عملیــات 
یــک مقــدار ســالح و مهمــات گــروه 
طالبــان نیــز بــه دســت نیروهــای پولیــس 

ــاده اســت.  افت
ــه در  ــه شــده اســت ک ــان گفت همچن
ایــن عملیــات دو میــل ســالح بــا مهمــات 
ــروه  ــم گ ــنادهای مه ــداد اس ــک تع آن، ی
طالبــان نیــز بــه دســت نیروهــای امنیتــی 
افتــاده و شــش عــراده موترســایکل آنــان از 

بیــن بــرده شــده اســت.
گــروه طالبــان تــا کنــون در ایــن بــاره 

چیــزی نگفتــه اســت.

والیــت غــور در مرکــز افغانســتان 
ــروه  ــه گ ــت ک ــی اس ــای ناامن از والیت ه
و  حضــور  آن  بخش هایــی  در  طالبــان 
فعالیــت تروریســتی دارد. ایــن والیــت 
طــی ســال های اخیــر بارهــا شــاهد دادگاه 
طالبــان  ســوی  از  خانم هــا  صحرایــی 
ــوده اســت. دلیــل دادگاه هــای صحرایــی  ب
ــز در بیشــتر  ــور نی ــان در غ از ســوی طالب
مــوارد فســاد اخالقــی عنــوان شــده اســت.

مسئول »دادگاه صحرایی« گروه طالبان در والیت غور، کشته شد

پایان دور ششم مذاکرات امریکا و طالبان؛ خلیل زاد: 
پیشرفت مذاکرات کافی نیست

اطالعـات روز: ششـمین دور 
گفت وگوهـا میـان امریـکا و گروه 
طالبـان در دوحـه، پایتخـت قطر 
پـس از نُـه روز )با یـک روز وقفه( 
روز پنج شـنبه )19 ثـور( به پایان 

رسـیده است. 
زلمـی خلیـل زاد، نماینـده ی 
ویـژه ی وزارت خارجـه ی امریـکا 
در  کـه  افغانسـتان  صلـح  بـرای 
گفت وگوکننـده ی  هیـأت  رأس 
روز  شـام  دارد،  قـرار  امریکایـی 
ایـن  پایـان  از  پـس  پنج شـنبه، 
دور مذاکـرات اعـالم کرده اسـت 
»پیشـرفت های  بـه  آن هـا  کـه 
دوامـدار و همچنان آهسـته ای در 

زمینـه ی تعییـن یـک چارچـوب 
افغانسـتان«  در  جنـگ  پایـان 

یافته انـد. دسـت 
آقای خلیل زاد در یک رشـته 
توئیت نوشـته اسـت که بـا توجه 
به تشـدید جنگ، پیشـرفت روند 
کنونـی مذاکـرات کافـی نیسـت. 
او تأکیـد کـرده اسـت کـه پس از 
ایـن دو طـرف روی جزئیات طرح 
عملـی »چارچـوب پایـان جنگ« 
کار می کننـد. بـه گفتـه ی او، در 
حـال حاضـر بحـث روی جزئیات 

»پیچیده و مشـکل« اسـت.
نوشـته  ادامـه  در  خلیـل زاد 
اسـت که تشـدید جنگ میان دو 

طـرف درگیـر، از مـردم بی گنـاه 
قربانـی می گیـرد و نیاز اسـت که 
رونـد فعلـی مذاکرات ادامـه یابد. 
آقـای خلیل زاد تأکید کرده اسـت 
و  سـریع  پیشـرفت های  بـه  کـه 
بیشـتر در ایـن زمینه نیاز اسـت. 
او همچنـان از طرف هـای درگیـر 
جنگ افغانسـتان خواسـته اسـت 
کـه خشـونت ها را کاهـش دهند.

گـروه  حـال،  همیـن  در 
طالبـان نیـز بـا نشـر اعالمیـه ای، 
ششـمین دور مذاکـرات دوحه را 
»مثبـت« ارزیابـی کـرده و گفتـه 
بـه  اسـت کـه در برخـی مـوارد 
یافته انـد. دسـت  پیشـرفت هایی 

گـروه  ایـن  اعالمیـه ی  در 
دور  ایـن  »در  اسـت:  آمـده 
در  کـه  مسـوده ی  بـر  مذاکـرات 
یافتـه  ترتیـب  قبلـی  دوره هـای 
در  شـد،  انجـام  بحث هـا  بـود 
بعضـی مـوارد پیشـرفت صـورت 
گرفـت و بخش هـای دیگـر هنـوز 

اسـت.«  مانـده  باقـی 
گفت وگوهـا  دور  ششـمین 
میـان امریـکا و طالبـان بـه تاریخ 
یازدهـم ثـور آغـاز شـد. ایـن دور 
مـاه  آغـاز  به خاطـر  مذاکـرات 
روز  یـک  بـا  رمضـان  مبـارک 

شـد.  مواجـه  تعطیلـی 
امریکایـی  نیروهـای  خـروج 

این کـه  تضمیـن  افغانسـتان،  از 
خـاک افغانسـتان علیـه دیگـران 
برگـزاری  نشـود،  اسـتفاده 
و  بین االفغانـی  گفت وگوهـای 
اعـالم آتش بـس از چهـار موضوع 
مـورد بحث دو طـرف در این دور 
اسـت. شـده  گفتـه  گفت وگوهـا 

گـروه  و  امریـکا  کنـون  تـا 
بـه  کـه  ایـن  مـورد  در  طالبـان 
ایـن  در  پیشـرفت هایی  چـه 
یافته انـد،  دسـت  مذاکـرات  دور 
جزئیـات ارائـه نکرده اند. خلیل زاد 
ارائـه ی جزئیات در ایـن زمینه را 
خوانـده  مشـکل«  و  »پیچیـده 

اسـت.

اتحادیه اروپا: 
سهم زنان در روند صلح نباید نادیده گرفته شود

اطالعـات روز: پیری مایدون، 
کابـل  در  اروپـا  اتحادیـه  سـفیر 
افغانسـتان  زنـان  کـه  می گویـد 
قربانـی اصلـی خشـونت ها در این 
کشـور هسـتند و سـهم آنـان در 
رونـد صلـح نبایـد نادیـده گرفته 
همچنـان  مایـدون  آقـای  شـود. 
می گویـد کـه زنـان بایـد بخـش 
صلـح  گفت وگوهـای  از  مهمـی 

. شند با
آقـای مایـدون ایـن اظهارات 
در  ثـور(   20 )جمعـه،  دیـروز  را 
»روز  از  گرامی داشـت  مراسـم 
کـرده  مطـرح  کابـل  در  اروپـا« 
اسـت. به گفتـه ی او، توافق نامه ی 
صلحـی کـه زنـان بخـش مهمـی 
باشـند،  گفت وگوهـا  رونـد  از 
از  بیشـتر  آن  موفقیـت  فرصـت 
سـهم  کـه  اسـت  توافق نامـه ای 
زنـان در آن در نظر گرفته نشـده 

باشـد.
سـفیر اتحادیه اروپا در حالی 
به سـهم دادن زنان افغانستان در 
رونـد گفت وگوهـای صلـح تأکید 
نماینـدگان  کـه  اسـت  کـرده 
ایـاالت متحده ی امریـکا تا کنون 
دسـت کم شـش بار بـا نمایندگان 
طالبـان در امـارات و قطـر دیـدار 
کـرده تـا ایـن گـروه را بـه میـز 
مذاکـره ی مسـتقیم بـا حکومـت 

افغانسـتان حاضـر کنند.
ریاسـت هیـأت امریکایـی را 
کـه زلمـی خلیـل زاد، نماینـده ی 
ویـژه ی وزارت خارجـه ی امریـکا 
بـرای صلـح افغانسـتان بـر عهده 
دارد، شـام روز پنج شـنبه از پایان 
ششـمین دور گفت وگوهایـش بـا 
نماینـدگان طالبـان در قطـر خبر 

داد.
می رفـت  انتظـار  چنـد  هـر 

دور  ایـن  در  طـرف  دو  کـه 
و  آتش بـس  روی  گفت وگوهـا 
و  بحـث  بین االفغانـی  نشسـت 
براسـاس  امـا  کننـد  گفت وگـو 
اطالعاتـی کـه آقـای خلیـل زاد و 
گـروه طالبـان بـه رسـانه ها داده، 
نشـده  صحبـت  مـوارد  ایـن  در 
اسـت  گفتـه  خلیـل زاد  اسـت. 
کـه در حـال حاضـر بحـث روی 
مشـکل«  و  »پیچیـده  جزئیـات 

اسـت.
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
کـه  بـود  شـده  گفتـه  پیشـتر 
از  امریکایـی  نیروهـای  خـروج 
این کـه  تضمیـن  افغانسـتان، 
خـاک افغانسـتان علیـه دیگـران 
برگـزاری  نشـود،  اسـتفاده 
و  بین االفغانـی  گفت وگوهـای 
اعـالم آتش بـس از چهـار موضوع 
مـورد بحث دو طـرف در این دور 

بـود. خواهـد  گفت وگوهـا 
خلیـل زاد پـس از پایـان دور 
ششـم مذاکـرات با طالبـان اعالم 
کرد کـه آن ها به »پیشـرفت های 
دوامـدار و همچنان آهسـته ای در 
زمینـه ی تعییـن یـک چارچـوب 
افغانسـتان«  در  جنـگ  پایـان 

یافته انـد. دسـت 
یـک  در  خلیـل زاد  آقـای 
رشـته توئیـت نوشـته اسـت کـه 
جنـگ،  تشـدید  بـه  توجـه  بـا 
پیشـرفت رونـد کنونـی مذاکرات 
کـرده  تأکیـد  او  نیسـت.  کافـی 
اسـت کـه پـس از ایـن دو طـرف 
عملـی  طـرح  جزئیـات  روی 
کار  جنـگ«  پایـان  »چارچـوب 

. . می کننـد
نوشـته  ادامـه  در  خلیـل زاد 
اسـت که تشـدید جنگ میان دو 
طـرف درگیـر، از مـردم بی گنـاه 

قربانـی می گیـرد و نیاز اسـت که 
رونـد فعلـی مذاکرات ادامـه یابد. 
آقـای خلیـل زاد همچنـان تأکید 
کرده اسـت کـه به پیشـرفت های 
سـریع و بیشـتر در ایـن زمینـه 

اسـت. نیاز 
گـروه  حـال،  همیـن  در 
طالبـان نیـز بـا نشـر اعالمیـه ای، 
ششـمین دور مذاکـرات دوحه را 
»مثبـت« ارزیابـی کـرده و گفتـه 
بـه  اسـت کـه در برخـی مـوارد 
یافته انـد. دسـت  پیشـرفت هایی 

گـروه  ایـن  اعالمیـه ی  در 
دور  ایـن  »در  اسـت:  آمـده 
در  کـه  مسـوده ی  بـر  مذاکـرات 
یافتـه  ترتیـب  قبلـی  دوره هـای 
در  شـد،  انجـام  بحث هـا  بـود 
بعضـی مـوارد پیشـرفت صـورت 
گرفـت و بخش هـای دیگـر هنوز 

اسـت.« مانـده  باقـی 



والیت  والیتی  شورای  رییس  فقیری،  نصیراحمد 
غزنی به اطالعات روز می گوید، با وقوع رویداد های 
سال  رویدادهای  تکرار  از  نگرانی ها  اخیر،  امنیتی 
نه  که  می گوید  او  است.  یافته  افزایش  گذشته 
هم  نه  و  شده  عملی  رییس جمهوری  وعده های 
وضعیت امنیتی نسبت به سال گذشته بهبود یافته 
است. آقای فقیری می  گوید، در پی تالش های شان 
در راستای تامین امنیت در این والیت، صرف یک 
والیت  این  به  پکتیا  از  ملی  ارتش  مؤقتی  واحد 
منتقل شده است و سایر وعده ها مبنی بر ایجاد 
حوزه ها و افزایش تشکیالت جدید ارتش و پولیس 

تا هنوز اجرایی نشده است. 

صفحه ویـژه جـوانان
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بـه  بعیـد  کارخانـه داران  بـرای  تولیـد 
نظـر می رسـد تـا موفقیتـی را در ایـن 
زمینـه به دسـت آورد. نبود اشـتغال، بر 
درآمـد و قـدرت خریـد خانوداه ها تاثیر 
مسـتقیم خواهـد گذاشـت و بـا توجـه 
بـه نـرخ تـورم و افزایش قیمـت کاال در 
بـازار، فـروش تولیـدات داخلـی نیـز بـا 
مشـکل جـدی روبـه رو خواهـد گردید. 
چنانچـه ایـاالت متحده تهدیـد به صفر 
رسـاندن صـادرات نفت ایـران را عملی 
نمایـد، وضعیـت کنونـی اقتصـاد ایران 
سـیر نزولـی بدتـری را تجربـه خواهـد 

 . د کر
چـرا دیپلماسـی جایـگاه خـود را  
در کاهـش تنش هـا از دسـت داده 

؟ ست ا
اصول گرایـان بـا محوریـت رهبری 
اهـداف سیاسـت  و  اصـول  ایـران کـه 
می نماینـد،  تببیـن  را  ایـران  خارجـی 
شـرایط سـفت و سـختی را در رابطه با 
مذاکـرات دوبـاره  بـا امریـکا پیـش پای 
کاخ سـفید گذاشـته اسـت. مذاکـره بـا 
حفظ احتـرام، معذرت خواهـی از دولت 
و ملـت ایـران بابـت خـروج از برجـام 
و اعمـال تحریم هـا، دوری از قلـدوری 
از  پـس  و  هنـگام  قبـل،  زورگویـی  و 
مذاکـره و برداشـتن تمامـی تحریم هـا 
مذاکـره،  پیش شـرط  عنـوان  بـه 
پیش شرط هاسـت.  ایـن  از  نمونه هـای 
در مقابـل واشـنگتن پیـش شـرط های 
بـا  مذاکـره  آغـاز  بـرای  را  شـدید تری 
تهـران پیشـکش کـرده اسـت. دسـت 
برداشـتن ایـران از غنی سـازی اورانیوم 
حتـا برای امـور تحقیقـی، از بین بردن 
توقـف  و  موشـکی  تاسیسـات  تمامـی 
موشـک محور،  فعالیت هـای  کامـل 
تعهـد بـه دسـت کشـیدن از دخالـت 
 در امـور کشـورهای خاورمیانـه، ماننـد 
عراق، سـوریه، یمـن و لبنان از جمله ی 

پیـش شرط هاسـت.  ایـن 
و  واکنش هـا  بـه  توجـه  بـا 
و  ایـران  کشـور  دو  موضع گیری هـای 
امریـکا بـه نظـر می رسـد کـه شـرایط 
هـم  یـا  و  نیسـت  آمـاده  یـا  مذاکـره 
از  قبـال  داشـته  وجـود  فرصت هـای 
دسـت رفتـه اسـت. پـس از خـروج از 
برجـام، دونالـد ترمـپ اعـالم کـرد کـه 
حاضـر اسـت بـرای حصـول توافقـات 
بهتـر بـا ایـران مذاکـره کنـد، امـا بـا 
چشم داشـتی کـه ایـران از 1+4 بـرای 
حفظ برجام داشـت، پاسـخی از سـوی 

امـا  نشـد.  داده  واشـنگتن  بـه  تهـران 
بعد هـا رفتار هـا و سـاز و برگ اروپایی هـا 
مبنـی بـر دور زدن تحریم هـا و تضمین 
مبـادالت  بـرای  بانکـی  کانال هـای 
تجـاری ایـران بـه کنـدی پیـش رفـت 
و ایرانی هـا را بـه سـرحد انتقـاد و ابـراز 
نارضایتـی از اروپایی هـا کشـاند. اعمال 
تحریم هـای بیشـتر از سـوی امریکا در 
شـروع سال 1398 باعث شـد که آقای 
ظریـف در نیویـورک پیشـنهادی بـرای 
ایـران  کشـور  دو  زندانیـان  مبادلـه ی 
می خواسـت  ایـران  بدهـد.  امریـکا  و 
تـا  بگشـاید  روزنـه ای  طریـق  ایـن  از 
پـای امریکایی هـا را بـه میـز مذاکـره 
بکشـاند تا ضمـن خریدن زمـان، هم از 
تهدید های بیشـتر بکاهـد و هم از وقوع 
جنـگ احتمالی پیش گیـری نماید. این 
ابتـکار نـه تنهـا از سـوی واشـنگتن به 
گرمـی اسـتقبال نشـد، بلکـه تنـدوران 
داخلـی ایـران نیـز مذاکـره ی دوبـاره با 
کاخ سـفید را برابـر بـا از بیـن رفتـن 
عـزت ایـران و ایرانی هـا تفسـیر کردند.  
واکنـش نهایی تهران و واشـنگتن 

عادی نیسـت
بگـو  برجـام  از  امریـکا  خـروج 
فضـای  در  هـم  را  فراوانـی  مگو هـای 
داخلـی ایـران و هـم در سـطح جهانـی 
خلـق نمـود کـه سـرانجام برجـام چـه 
خواهـد شـد. صد البتـه ایـاالت متحده 
بـه عنـوان جانـب اصلـی برجـام  قبـال 
موضـع خـود را مشـخص کـرده بـود و 
بیشـتر انتظـارات متوجـه اعضـای باقی 
مانـده و به ویژه تهـران بود. کشـورهای 
ماننـد روسـیه، چین، آلمـان، انگلیس و 
اتحادیـه اروپا بر مانـدن در برجام تاکید 
کردنـد و این امـر برای تهـران دلگرمی 
شـد تـا اعالم نمایـد که در برجـام باقی 
خواهـد ماند. امـا تحریم های بیشـتر از 
سـوی امریـکا و کـم کاری اعضـای باقی 
مانـده به ویـژه اتحادیـه ی اروپـا کار را 

بـرای تهـران سـخت کـرده بود.
تهـران در هفته هـای اخیـر و بعـد 
واکنش هـای  جدیـد  تحریم هـای  از 
گذاشـت.  نمایـش  بـه  را  متعـددی 
هرمـز  تنگـه ی  بسـتن  بـه  تهدیـد  از 
منـع  پیمـان  از  خـروج  تـا  گرفتـه 
و   NPT تکثیـر سـالح های هسـته ای 
اخیـرا تهدیـد بـه اخـراج دسـته جمعی 
نمونه هـای  افغانسـتانی  مهاجـران 
مهمتریـن  امـا  بـود.  واکنش هـا  ایـن 
تهـران  واکنـش  اساسـی ترین  و 

بودنـد،  آن  منتظـر  بسـیاری ها  کـه 
اعالمیـه ی شـورای امنیـت ملـی ایران 
و نیـز سـخنرانی رییس جمهـوری ایـن 
کشـور در سـال روز یک سـالگی خـروج 
امریـکا  از برجـام بـود. ایـران با توسـل 
توافق نامـه ی   36 و   26 مـاده ی  بـه 
از  بخشـی  کـه  نمـود  اعـالم  برجـام 
اطـالع  تـا  را  خـود  برجامـی  الزامـات 
ثانـوی معلـق می کنـد و نیز با نوشـتن 
نامـه بـه اعضـای باقـی مانـده ی برجام 
تـا  نمـود  تعییـن  روزه ای   60 مهلـت 
بـا  برجـام  بهتـر  کارکـرد  مـورد  در 
ایـران رایزنـی نمایـد. ایـران بـا این کار 
تصـور می کـرد کـه تـوپ را بـه میـدان 
اروپایی هـا انداختـه اسـت و بـرای چند 
در  آمـده  به وجـود  تنـش  از  صباحـی 
امـان خواهـد بـود. در کمتـر از چنـد 
سـاعت اروپایی هـا ضرب العجـل تهـران 
را نپذیرفـت و دو کشـور اصلـی اروپایی 
آلمـان و انگلیـس و نیز روسـیه و چین 
تعهـدات  بـر  تـا  خواسـت  تهـران  از 

برجامـی خـود ثابـت قـدم بمانـد. 
ایـران نگران کاهـش صادرات نفت 
خویـش اسـت و امریـکا و کشـورهای 
ایـران  شـدن  تبدیـل  نگـران  اروپایـی 
بـه  می باشـد.  هسـته ای  قـدرت  بـه 
همیـن دلیـل در نامـه ی رییس جمهور 
ایـران بـه سـران اعضـای باقـی مانده ی 
برجـام تاکید گردیده اسـت که چنانچه 
صـادرات نفـت ایران بـه حالـت قبل از 
خـروج امریـکا از برجام برگـردد، تهران 
بـه مفـادات برجـام برخواهـد گشـت. 
تاکیـد شـده  همچنـان  نامـه  ایـن  در 
اسـت کـه ایـران مـازاد 300 کیلوگـرم 
اورانیـوم غنـی شـده و مـازاد 130 تـن 
برجـام  در  کـه  را  خـود  سـنگین  آب 
تاکیـد گردیده اسـت را دیگـر به بیرون 
صـادر نخواهـد کـرد. تعلیـق مفـادات 
برجـام از سـوی تهـران و به ویـژه حفظ 
و نگهـداری اورانیـوم غنـی شـده و آب 
سـنگین، نگرانی عمده ای را برای سـایر 
اعضـای برجام خصوصـا اتحادیه ی اروپا 
به وجود آورده اسـت. بر اسـاس گفته ی 
کارشناسـان اروپایی انبـار کردن 1000 
کیلوگـرام اورانیوم بـا غلظت 3.6 درصد 
هسـته ای  بمـب  یـک  سـاختن  بـرای 
کافـی  اسـت که بـه زعـم آن هـا، اینک 
پیـش  بـه  مقصـد  همـان  بـه  تهـران 
مـی رود. در جانب مقابل گسـیل شـدن 
نیروهـای امریکایـی از دریـای مدیترانه 
بـه سـوی خلیـج فـارس و حرکـت نـاو 

هواپیمابـر آبراهام لینکلـن و بمب افگن 
سـهمگین B52 به سـوی مرزهای آبی 
ایـران، فاکتورهـای اسـت کـه نگرانی ها 
را از احتمـال وقـوع جنگ میـان امریکا 

و ایـران شـدت می بخشـد. 
و  تحلیل گـر  والـت،  اسـتیفن 
از  هـدف  امریکایـی  ارشـد  دانشـمند 
را  امریـکا  نظامـی  سـاز و برگ  نمایـش 
آمادگـی بـرای آغـاز جنـگ نمی دانـد. 
اقنـاع   را  نمایـش  ایـن  از  هـدف  او 
همپیمانـان منطقـه ای، فشـار بـر ایران 
تغییـر  جدیـد،  توافـق  حصـول  بـرای 
تحریـک  درون،  از  نظـام  بر انـدازی  و 
ایـران و ایجـاد زمینه بـرای جنگ و در 
اخیـر مهـار تهـران برای کاهـش قدرت 
کـه  می دانـد  منطقـه  در  آن  دخالـت 
بیشـتر بـه مـورد آخـر تاکیـد می کند. 
یعنـی اینکه واشـنگتن بـه دنبال جنگ 
بـا تهـران نیسـت، بلکـه می خواهـد بـا 
خشـکاندن درآمد های مالـی جمهوری 
اسـالمی از قدرت مانور دهـی منطقه ای 
تاییـد  ضمـن  بکاهـد.  جهانـی اش  و 
نویسـنده ی  والـت،  نظـرات  نسـبی 
سـطور کنونی معتقد اسـت کـه امریکا 
بـه دنبـال تحریک ایـران و آغـاز جنگ 
اسـت. افراطیـون تیـم ب )بن سـلمان، 
بـی بی، بـن زایـد و بولتون( شـرایط را 
بـه سـمتی سـوق می دهد که برگشـت 
به نقطـه ی آغاز غیرممکـن خواهد بود. 
شـاید تیـم ب، ترمـپ را متقاعـد کنند 
کـه لزومـی نـدارد تـا امریکا سـرمایه ی 
مالـی و انسـانی خود را صـرف هزینه ی 
جنـگ احتمالی با ایران کند. عربسـتان 
و کشـورهای عربـی ماننـد امـارات بـا 
هزینـه  نفـت  درامـد  از  حاصـل  پـول 
ارتـش  جنـگ را خواهنـد پرداخـت و 
اسـرائیل جنـگ  را بـه پیـش خواهـد 
بـرد. بـا ایـن حسـاب بعیـد نیسـت تـا 
ترمـپ دسـتور شـلیک و آغـاز جنگ را 
ندهـد. تـا این جای کار هم تـوپ برجام 
و هـم تـوپ آغاز جنگ در میـدان ایران 
اسـت. چنانچـه ایران به تعلیـق مفادات 
برجـام ادامـه دهـد و حـرکات تحریکی 
بـا اسـتفاده از نیروهـای مسـلح ملـی و 
از  یـا گروه هـای هم پیمـان منطقـه ای 
خـود به نمایـش بگذارد، طبیعی اسـت 
امریـکا خواهـد  بـه دسـت  بهانـه  کـه 
بـود.،  خواهـد  محتمـل  جنـگ  و  داد 
امـا چنانچـه تهـران در دو مـورد فـوق 
خویشـتن داری نمایـد، شـاید از گـرد و 

بـاد کنونـی سـالم بیـرون آید. 

بـه تاریـخ 8 مـی 2019، خـروج 
دونالـد  رهبـری  بـه  برجـام  از  امریـکا 
کـه  پیمانـی  شـد.  یک سـاله  ترمـپ 
و  دیپلماسـی  سـال  دوازده  نتیجـه ی 
را  ایـران و گـروه 5+1  مذاکـره میـان 
منعکـس می کـرد و می رفـت تـا روابط 
ایـران و غـرب را از حالـت تنـش بـه 
جانـب همـکاری و همپذیـری هدایـت 
کنـد. گفتنـی  اسـت کـه در طـی یـک 
سـال پـس از خـروج، ایـاالت متحـده 
ضـد  بـر  را  فلج کننـده ای   تحریم هـای 
ایـران به اجرا گذاشـته اسـت که عالوه 
بر اقتصـاد این کشـور، نیروهای نظامی 
و دفاعـی ایـران را نیـز هدف قـرار داده 

. ست ا
از تاریـخ 2 حمـل 1398 و پـس 
از اعـالم عـدم تمدیـد معافیـت بـرای 
خریـداران عمـده ی نفـت ایران توسـط 
شـدید  کاهـش  احتمـال  و  واشـنگتن 
تنش هـای  ایـران،  نفـت  صـادارت 
لفظـی میـان تهـران و واشـنگتن بیش 
از پیـش افزایـش یافتـه  اسـت. ایـران 
آب راهـه ی  کـه  اسـت  کـرده  تهدیـد 
خواهـد  را  فـارس  خلیـج  در  هرمـز 
از  بـه صـورت همزمـان  نیـز  و  بسـت 
منـع  پیمـان  و  برجـام   موافقت نامـه ی 
 NPT  هسـته ای سـالح های  تکثیـر 
خـارج خواهـد شـد. اقدامـات احتمالی 
تهـران، امریکا و متحـدان منطقه ای اش 
بـا  اسـت.  سـاخته  نگـران  شـدیدا  را 
سـوق نیروهـای امریکایـی از حـوزه ی 
مدیترانـه بـه خلیـج فـارس و نیـز بـه 
حرکـت آمـدن نـاو هواپیمابـر آبراهـام 
بـه سـمت مرزهـای دریایـی  لینکلـن 
ایـران، واشـنگتن تـالش دارد تـا ضمن 
تقویت روحیـه ی کشـورهای هم پیمان 
منطقـه، از تهدید های ایـران نیز بکاهد. 
تهدیدهـای تهـران و آرایش  سـاز و برگ 
نظامـی واشـنگتن باعث شـده اسـت تا 
بسـیاری احتمال وقوع جنـگ را دور از 
انتظـار نداننـد. در ایـن مطلـب سـعی 
خواهـد شـد تـا زوایـای مختلـف ایـن 

مسـأله را بـه بررسـی بگیریـم. 
اقدامـات امریـکا پـس از خـروج 
برجـام و پیامد مخربانـه بر اقتصاد 

ایران  جامعـه ی  و 
شـعار  بـا  کـه  ترمـپ  دونالـد 
»نخسـت امریکا« به صحنـه ی مبارزات 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمـد، در 
همـان آغـاز تبلیغـات خویـش، توافـق 
نادرسـت  را   5+1 بـا  ایـران  هسـته ای 
خوانـد. همچنـان ترمـپ تاکیـد کـرده 
بـود که پس از به قدرت رسـیدن، روند 
بازبینـی و یـا خـروج کامل امریـکا را از 
بعضـی پیمان هـا که به زعـم او به زیان 

کـرد.  آغـاز خواهـد  اسـت،  واشـنگتن 
آقای ترمپ  در طول سـه سـال ریاسـت 
جممهـوری اش تـا حال توانسـته اسـت 
امریـکا  را از 11 پیمـان و توافق نامـه ی 
بین المللـی خـارج سـازد که برجـام نیز 
یکـی از آن هـا اسـت. او دسـتور خـروج 
کامـل امریـکا را  از برجام در ثور 1397 
صـادر کـرد و متعاقـب آن تحریم هـای 
شـکننده ای را علیـه تهـران وضع نمود. 
و  فلـزات  اسـد 1397  طـال،  مـاه   در 
موتر سـازی ایـران شـامل تحریـم قـرار 
گرفـت و در همـان ماه قیودات سـخت 
بـر اسـتفاده از دالر در مبـادالت تجاری 
بـا تهـران اعمـال گردید. در مـاه عقرب 
همـان سـال نفـت و انـرژی ایـران بـه 
چرخـه ی تحریم هـا افـزوده شـد و در 
ثـور 1398 لغو معافیـت واردات نفت از 
سوی واشـگنتن اعالم گردید. همچنان 
اعمـال تحریـم علیه سـپاه پاسـداران و 
ثبـت آن به لیسـت تروریسـت ها را باید 

بـه لیسـت تحریم ها افـزود.
اقتصـاد  دلیـل  بـه  ایـران 
را  سـنگینی  ضرر هـای  نفت محـور، 
می کنـد.  تحمـل  تحریم هـا  جانـب  از 
بـه  ایـران  اقتصـاد  وابسـتگی   آمارهـا 
نفـت را بیـن 35 تـا 70 درصـد نشـان 
بـر  نفـت  تحریـم  پیامـد  می دهـد. 
درآمـد مـردم، بـازار کار، تـورم، قـدرت 
رشـد  سـرمایه گذاری،  مـردم،  خریـد 
تاثیـر  واردات  و  صـادرات  اقتصـادی، 
مسـتقیم گذاشـته اسـت. صادرات نفت 
بـه 2.5  برجـام  توافـق  از  بعـد  ایـران 
کـه  می رسـید  روز  در  بشـکه  ملیـون 
اینـک بـه کمتـر از یـک ملیون بشـکه 
کاهـش یافتـه اسـت. درامد سـالیانه ی 
حاصـل از نفـت با صـادرات 2.5 ملیون 
 50 تـا   40 حـدود  در  روز  در  بشـکه 
ملیـارد دالـر بـود کـه اینـک بـا کاهش 
بیـش از 50 درصـدی صـادرات نفـت، 
درامـد حاصـل از آن نیـز کاهـش پنجا 
تولیـد  می نمایـد.  تجربـه  را  درصـدی 
ناخالـص )GDP( ایـران کـه رشـد 12 
برجـام  توافـق  درهنـگام  را  درصـدی 
نشـان مـی داد، اینـک رشـد منفـی 6- 
% را نشـان می دهـد. ارزش پـول ملـی 
ایـران طـی یـک سـال پـس از خـروج 
امریـکا از برجـام سـقوط 60 درصـدی 
ناشـی  تـورم  و  می نمایـد  تجربـه  را 
بـی  سـابقه ای  صـورت  بـه  تحریـم  از 
افزایـش یافتـه اسـت و هم اکنـون رقـم 
نزدیـک بـه 40 درصـدی را از خـود به 
ایـران  بـا  این کـه  می گـذارد.  نمایـش 
سـال 1398 خورشـیدی را سال »رونق 
امـا  اسـت،  کـرده  نام گـذاری  تولیـد« 
بـه تحریم هـا و هزینه هـای  بـا توجـه 

شریف حضوری 

گام به گام تا جنگ؛ 
احتمال رویارویی نظامی ایران و امریکا چقدر است؟

خروج امریکا از برجام بگو مگو های 
فراوانی را هم در فضای داخلی ایران و 

هم در سطح جهانی خلق نمود که سرانجام 
برجام چه خواهد شد. صد البته ایاالت 

متحده به عنوان جانب اصلی برجام  قبال 
موضع خود را مشخص کرده بود و بیشتر 

انتظارات متوجه اعضای باقی مانده و 
به ویژه تهران بود. کشورهای مانند روسیه، 

چین، آلمان، انگلیس و اتحادیه اروپا بر 
ماندن در برجام تاکید کردند و این امر 

برای تهران دلگرمی شد تا اعالم نماید که 
در برجام باقی خواهد ماند. اما تحریم های 

بیشتر از سوی امریکا و کم کاری اعضای 
باقی مانده به ویژه اتحادیه ی اروپا کار را 

برای تهران سخت کرده بود.
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والیت  والیتی  شورای  رییس  فقیری،  نصیراحمد 
غزنی به اطالعات روز می گوید، با وقوع رویداد های 
سال  رویدادهای  تکرار  از  نگرانی ها  اخیر،  امنیتی 
نه  که  می گوید  او  است.  یافته  افزایش  گذشته 
هم  نه  و  شده  عملی  رییس جمهوری  وعده های 
وضعیت امنیتی نسبت به سال گذشته بهبود یافته 
است. آقای فقیری می  گوید، در پی تالش های شان 
در راستای تامین امنیت در این والیت، صرف یک 
والیت  این  به  پکتیا  از  ملی  ارتش  مؤقتی  واحد 
منتقل شده است و سایر وعده ها مبنی بر ایجاد 
حوزه ها و افزایش تشکیالت جدید ارتش و پولیس 

تا هنوز اجرایی نشده است. 

آقای رحمانی اظهارات فرمانده قول اردوی شاهین را رد می کند و دلیل ناامنی 
فاریاب و دیگر والیت های شمالی را در ناتوانی مسئوالن محلی و نظامی می داند.

سمنگان
محمد صدیق عزیزی، سخن گوی والی سمنگان می گوید که از شش ولسوالی این 
والیت هیچ کدام آن در دست طالبان نیست و صرف ولسوالی دره صوف پایین، برخی 
قسمت های ولسوالی »روی دو آب« و چند روستای مرکز سمنگان با تهدیدات امنیتی 
مواجه است که عملیات های نظامی در این ساحات جریان دارد. به گفته ی آقای عزیزی، 
هفته ی گذشته طالبان قصد تصرف ولسوالی روی دو آب را کردند که با همکاری مردم 

و خیزش های مردمی عملیات طالبان با کشته شدن 18 جنگ جوی آنان عقب زده شد.
بدخشان

از دو سال به این طرف وضعیت امنیتی بدخشان رو به وخامت بوده و از 28 ولسوالی 
این والیت، سه ولسوالی آن؛ وردوج، یمگان و ارغنج خواه به دست طالبان است که ولسوالی 
ارغنج خواه در ماه حمل امسال به دست طالبان سقوط کرد. احمد جاوید مجددی، عضو 
شورای والیتی بدخشان در صحبت با اطالعات روز می گوید که بیش از 12 ولسوالی 
بدخشان زیر تهدیدات امنیتی قرار دارد که 60 تا 80 درصد خاک این ولسوالی ها در 
کنترل طالبان است. مجددی همچنان می گوید که بسیاری از راه های ولسوالی های این 

والیت مسدود یا عبور و مرور از آن ها با خطرات جدی همراه است.
این عضو شورای والیتی در رابطه به اظهارات اخیر جنرال دوستم و جنرال احمدزی 
می گوید که این گونه اظهارات باعث تقویت دشمن می شود و امنیت کشور را بیشتر از 

پیش صدمه می زند. 
قندوز

والیت قندوز نیز در سال های اخیر شاهد ناامنی های 
سقوط  را  قندوز  شهر  بار  دو  طالبان  حتا  و  بوده  گسترده 
 9 از  داشتند.  کنترل  در  روز  چند  را  شهر  این  و  دادند 
ولسوالی قندوز سه ولسوالی آن به صورت کامل در دست 
طالبان است. امین اهلل آیدین، عضو شورای والیتی قندوز در 
صحبت با اطالعات روز می گوید که 60 تا 90 درصد خاک 
بقیه ولسوالی های این والیت نیز در دست طالبان است. او 
می افزاید که وضعیت قندوز روز به روز در حال وخیم شدن 
است و حتا شهر قندوز و دور و بر شهر با تهدیدات امنیتی 

مواجه است.
این عضو شورای والیتی بی توجهی حکومت و نهادهای 
امنیتی را عامل اصلی گسترش ناامنی در والیت قندوز و دیگر 

والیت های شمالی می داند.
تخار

والیت تخار نیز ناامن است و شماری از ولسوالی های 
طالبان  و  امنیتی  نیروهای  میان  گذشته  سال های  در  آن 
دست به دست شده است. سید صالح الدین برهانی، منشی 
شورای والیت تخار به روزنامه اطالعات روز می گوید که فعاًل 
وضعیت امنیتی تخار نسبتاً بهتر است، اما حضور طالبان در 
ولسوالی های درقد، خواجه بهاوالدین، ینگی قلعه، دشت قلعه، خواجه غار، اشکمش و مرکز 
تالقان نگران کننده است. آقای برهانی می افزاید که تشکیالت نیروهای امنیتی در تخار 
برای مقابله با طالبان کافی نیست، اما از عملکرد نیروهای امنیتی در این والیت ابراز 

رضایت می کند. 
بغالن

والیت بغالن در سال های اخیر از ناامن ترین والیت شمالی کشور بوده است. اسداهلل 
شهباز، نماینده ی بغالن در مجلس نمایندگان در صحبت با اطالعات روز می گوید که 
ولسوالی دهنه غوری و منطقه ی دندغوری مربوط مرکز والیت بغالن به صورت کامل در 
تصرف طالبان قرار دارد.  80 درصد خاک ولسوالی تاله و برفک و بیش از 60درصد خاک 
ولسوالی بغالن مرکزی در دست طالبان است. ولسوالی های برکه، نهرین و دوشی نیز با 
تهدیدات بلند امنیتی مواجه است. به گفته ی او، مسیرهای پل خمری- مزار و پلخ خمری- 
قندوز نیز ناامن است و در سال جدید حمالت طالبان در والیت بغالن افزایش یافته است.

آقای شهباز عملکرد جنرال احمدزی، فرمانده قول اردوی شاهین را مثبت می خواند 
و می گوید که برخی حلقات و احزاب با مداخله در تالش بدنام کردن حکومت است.  

سرپل
است.  بوده  خونین  درگیری های  شاهد  اخیر  سال های  در  نیز  سرپل  والیت 
با اطالعات روز می گوید  محمد آصف صادقی، عضو شورای والیتی سرپل در صحبت 
از شش ولسوالی این والیت، ولسوالی کوهستانات از چهار سال به این سو در دست 
طالبان است. صادقی می افزاید که 90 درصد خاک ولسوالی  صیاد، بیش از 90 درصد 

از 60  خاک ولسوالی سوزمه قلعه، بیش 
 80 و  سنچارک  ولسوالی  خاک  درصد 
درصد خاک مرکز والیت سرپل در دست 
هرچند  او،  گفته ی  به  است.  طالبان 
ساحات ولسوالی گوسفندی و بلخاب در 
دست طالبان نیست، اما با تهدیدات بلند 

امنیتی مواجه است. 
این عضو شورای والیتی می گوید که 
در بهار امسال حمالت طالبان بر والیت 
سرپل به صورت وحشت ناک شروع شده 
بود، اما در حال حاضر اندکی از شدت آن 

کاسته شده است. 
آقای صادقی در رابطه به اظهارات 
هم  که  می گوید  احمدزی  و  دوستم 
رقابت ناسالم احزاب و هم سوء مدیریت 
ناامنی  افزایش  عامل  نظامی  فرماندهان 
»نادیده  است:  شمال  والیت های  در 
گرفتن ها، حق تلفی ها، عقده های سیاسی، 
و  دستوری  طالبان  فرمایشی،  طالبان 
موارد دیگر بخشی از ناامنی شمال است.«

جوزجان
نیست.  امن  نیز  جوزجان  والیت 
ماه  در  که  والیت  این  خم آب  ولسوالی 
طالبان  دست  به  گذشته  سال  سنبله 
به صورت کامل در  اکنون  سقوط کرد، 
این گروه است. مولوی عبدالحی  دست 
جوزجان  والیتی  شورای  عضو  حیات، 
در صحبت با اطالعات روز می گوید که 
تنها امنیت والیت خواجه دو کوه و مرکز 
او،  گفته ی  به  است.  بهتر  والیت  این 
مرادیان،  ارقین،  ولسوالی های  راه های 
منجک، قوش تپه و درزآب مسدود است 
و دولت تنها در ساختمان های ولسوالی و 
فرماندهی پولیس این ولسوالی ها حضور 
دارند: »در برخی ولسوالی ها، شهر و بازار 
هم در دست دولت نیست.« 40 الی 60 
درصد خاک ولسوالی های آقچه، فیض آباد 

و خانقا نیز در دست طالبان است.
هیچ  جدید  اردوی  قول  »ایجاد 
و شمال  امنیت شمال  روی  تأثیری 

شرق نگذاشته است«
اردوی  قول  امسال  حمل  ماه  در 
217 پامیر برای والیت های قندوز، تخار، 
قول  این  شد.  ایجاد  بغالن  و  بدخشان 
اردو از بدنه ی قول اردوی 209 شاهین 
جدا شد. پیش از آن، فرقه 20 پامیر در 
چوکات قول اردوی 209 شاهین مسئول 
کشور  شرقی  شمال  والیت های  امنیت 
از  که هدف  بود  گفته  دفاع  وزارت  بود. 
ایجاد این قول اردو تأمین امنیت هرچه 
خصوص  به  شمالی،  والیت های  بیشتر 

شمال شرقی کشور می باشد.
در  شمال  مردم  نمایندگان  اما 
شوراهای والیتی می گویند که ایجاد این 
قول اردو که »تنها به نام از فرقه به قول 
اردو ارتقا یافته« و تجهیزات و تشکیالت 
آن همانند سابق است، هیچ تأثیر مثبت 
روی امنیت والیت های شمالی نگذاشته 

است.
افضل حدید، رییس شورای والیتی 
بلخ می گوید تا زمانی که تشکیالت جدید 
ایجاد نشود، تغییری در وضعیت امنیتی 
همین  تشکیالت  »اگر  آمد:  نخواهد 
تشکیالت باشد، از بدنه ی یک قول اردو 
قیچی و به سمت دیگر دهد، فکر نکنم که 
دردی را دوا کند. بهتر است که قوت های 
تازه ایجاد و در تشکیالت تغییرات بیاید.«

احمد جاوید مجددی، عضو شورای 
والیتی بدخشان می گوید که تشکیالت 
قول اردوی جدید تاهنوز تکمیل نشده و 
فرقه ی ارتش که قباًل در قندوز فعال بود، 
صرف به نام قول اردو تغییر کرده است: 
»تاکنون حرکت مثبت از این قول اردو 
دیده نشده که باعث بهتر شدن وضعیت 

امنیتی والیت های شمال شرقی شود.«
شورای  عضو  صادقی،  محمد آصف 
قول  ایجاد  که  می گوید  سرپل  والیتی 
اردوی جدید مثل »از بروت کندن و به 
ریش چسپاندن است« و ایجاد این قول 
شمال  امنیت  روی  تأثیری  هیچ  اردو 

نگذاشته است. 

اول  معاون  دوستم،  جنرال  اخیراً 
رییس جمهوری با ابراز نگرانی از ناامنی ها 
عامل  کشور،  شمالی  والیت های  در 
ناسالم«  »مدیریت  و  »ناتوانی«  را  آن 
ولی محمد احمدزی، فرمانده قول اردوی 
اما  احمدزی  خواند.   آقای  شاهین   209
نابسامانی ها  عامل  که  گفت  پاسخ  در 
و  احزاب  نیامدن  این والیت ها، کنار  در 
چگونگی  روی  سیاسی  شخصیت های 

تقسیم امتیازات حکومتی است.
تنور جنگ در والیت های شمالی که 
بود،  برخوردار  کامل  امنیت  از  روزگاری 
والیت های  همانند  پسین  سال های  در 
جنوبی داغ است، طوری که در دو- سه 
سال اخیر ولسوالی های متعدد یکی پی 
دیگری به دست طالبان افتاده اند. عامل 
ناامنی هرچه باشد، چیزی که باید این 
جنراالن به آن توجه کنند، این است که 
می شود.  قدرتمندتر  شمال  در  طالبان 
ولسوالی والیت های  در حال حاضر 13 
 60 حدود  و  کامل  صورت  به  شمالی 
ولسوالی دیگر به طور نسبی در اختیار 

طالبان است.
امنیتی  وضعیت  بهتر  درک  برای 
و  محلی  مقام های  با  شمال  مناطق 
والیت   9 والیتی  شوراهای  نمایندگان 
که  شده  انجام  گفت وگو  کشور  شمالی 
هرکدام از اوضاع بد امنیتی این والیت ها 
نگرانند و حرف از ولسوالی هایی می زنند 
که یا به صورت کامل یا 40 تا 90 درصد 
خاک آن ها به دست طالبان افتاده است.

تقابل جنراالن
ماه ها  از  پس  دوستم  جنرال 
در  ثور   15 یک شنبه،  روز  خاموشی، 
نشستی  در  جوزجان  والیت  به  سفری 
که  گفت  اقتامت  گاهش  در  مردم  با 
با  کشور  شمال  والیت های  باشند گان 
دست وپنجه  امنیتی  بزرگ  مشکالت 
که  افزود  دوستم  آقای  می کنند.  نرم 
اردوی  قول  فرمانده  »ناتوانی«  دلیل  به 
209 شاهین در حمایت از سربازان، این 
امنیتی کشته می شوند:  نیروهای جوان 
»به این نیرو ها توجه نمی شود و حتا به 

آن ها ارزش یک پرنده را نمی دهد.« 
جنرال  پاسخ  از  پس  دوستم 
خواستار  اعالمیه ای  نشر  با  احمدزی 
برکناری وی شد و گفت: »آشکار است 
که بروز کاستی ها و ناتوانی ها در میدان 
اسلحه،  لحاظ  از  در حالی که  جنگ، 
به  نسبت  امکانات  دیگر  و  تجهیزات 
مدیریت  عدم  به  دارند،  برتری  دشمن 
و  می گردد  بر  امنیتی  مدیران  درست 
من این نکته را یک بار دیگر خاطر نشان 
 209 اردوی  قول  قومندان  که  می دارم 
شاهین در این نابسامانی ها در قدم اول 

مسئول می باشد.«
آقای دوستم همچنان گفت که  اگر 
طرح امنیتی او را حکومت می پذیرفت، 
امنیت شمال کشور را تأمین می کرد. او 
به مردم وعده داده که مشکالت آن ها را 
با رییس جمهوری درمیان می گذارد و اگر 
رییس جمهوری به آن توجه و رسیدگی 

نکند، خود آن ها تصمیم می گیرند.
قول  فرمانده  احمدزی،  ولی محمد 
اردوی شاهین در پاسخ به انتقاد جنرال 
از  با نشر اعالمیه ای گفت پس  دوستم، 
گماشته شده،  این سمت  در  او  که  آن 
بازنگری  را  اردو  چیدمان مقام های قول 
کرده، »خویش خوری« و »وابستگی« را 
که  نداده  اجازه  طالبان  به  برده،  بین  از 
از  و  کنند  تصرف  را  بیشتری  ساحات 
سقوط پی هم ولسوالی ها جلوگیری کرده 
است. این جنرال افزوده که اگر اقدامات 
او نبود، امروز حتا والیت جوزجان زادگاه 
باقی  دوستم  آقای  برای  دوستم  جنرال 

نمی ماند.
جنرال  از  انتقاد  با  احمدزی  آقای 
عامل  »یگانه  است:  گفته  دوستم 
ایشان  به  مربوط  والیات  نا بسامانی های 
احزاب،  نیامدن  کنار  از  ناشی  )دوستم( 
بر سر تقسیم امتیازات حکومتی و کنار 

نیامدن شخصیت های مطرح و کلیدیی شمال در گزینش افراد در پُست های مهم و نفوذ 
افراد زورگو، مسلحین غیرمسئول در ارگان های دولتی برای اعمال فشار، نفی، حذف و به 

حاشیه راندن اقلیت های قومی است نه چیزی دیگری.«
او از جنرال دوستم پرسیده که او به عنوان فرد دوم مملکت برای مردم کشور و به 

ویژه برای شمال چه دست آوردی دارد و چه کارهای سازنده و مثبتی انجام داده است؟
احمدزی از ایجاد قول اردوی جدید زیر نام 217 پامیر برای والیت های شمال شرقی 
به عنوان یکی از دست آوردهای خود یاد و تأکید کرده که با تالش های پی گیر او این قول 
اردو ایجاد شده است. او به عنوان مسئول درجه یک امنیت شمال کشور تعهد سپرده 
که »با جنایت کاران طالب تعامل نخواهم کرد و اجازه نخواهم داد تا دهشت افروزی این 

گروهک تروریستی در ساحه ی مسئولیتم افزایش پیدا کند.«
اردوی  جنرال ولی محمد احمدزی، در ماه سنبله ی سال 1397 فرماندهی قول 
شاهین را به عهده گرفت. آقای احمدزی می گوید که او هنگامی این مسئولیت را به عهده 
گرفت که جنگ ها و نا امنی ها در سراسر شمال کشور در حال افزایش بود، ولسوالی ها در 
معرض سقوط قرار داشت و مردم در حال کوچ بودند. او مدعی است که جلوی پیش روی 

طالبان را گرفته است.
اما آنچنان که آقای احمدزی مدعی است، پس از آمدن او در قول اردوی شاهین 
و ایجاد یک قول اردوی جدید برای والیت های شمالی وضعیت امنیتی در شمال کشور 
چندان بهبود نیافته است. در نهم حمل امسال با سقوط ولسوالی ارغنج خواه والیت 
بدخشان، یک ولسوالی بر شمار ولسوالی های تحت کنترل طالبان اضافه شد. در پنجم ثور 

امسال بندر تجارتی آی خانم در والیت تخار به دست طالبان 
سقوط کرد که دو روز بعد نیروهای امنیتی بندر را از طالبان 
پس گرفتند. روز شنبه، 15 ثور، طالبان حمله ا ی  بر فرماندهی 
پولیس والیت بغالن انجام دادند که در آن 18 تن کشته و 
57 تن زخمی شدند. روز سه شنبه، 17 ثور نیز در حمله ی 
جنگ جویان طالبان بر یک پاسگاه پولیس ملی و محلی در 
ولسوالی خواجه بهاوالدین تخار، هشت سرباز پولیس کشته 

شدند.
شمال کشور در چه وضع است؟

بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بغالن، سمنگان، قندوز، 
تا  از آن ها  بدخشان، 9 والیت شمالی که شماری  و  تخار 
سال های پسین از امنیت خوبی برخوردار بود، اما در حال 
حاضر وضعیت مناسبی ندارد و ده ها ولسوالی یا در تصرف 
کامل طالبان است یا طالبان بر اکثر خاک این ولسوالی ها 

کنترل دارند.
بلخ

بلخ که تا پیش از دو سال امن ترین والیت افغانستان 
بود، در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد و ولسوالی های 
آن شاهد حمالت طالبان بوده است. به گفته ی مقام های 
محلی، در حال حاضر شش ولسوالی بلخ زیر تهدید بلند 

امنیتی قرار دارد.
افضل حدید، رییس شورای والیتی بلخ در صحبت با اطالعات روز می گوید که ناامنی 
شمال حرف تازه ای نیست، بلکه روند ناامن شدن شمال از نزدیک به سه سال اخیر شروع 
شد که در حال حاضر روز به روز رو به افزایش است. به گفته ی او، ناامنی شمال به تفاوت 
دیدگاه های رهبران این والیت ها ارتباط ندارد، بلکه مشکالت اصلی کمبود نیرو، راهبرد 
نظامی ناکارآمد و عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی است. آقای حدید می گوید که 
بارها خواستار راه اندازی عملیات مشترک برای پاک سازی چند والیت شمالی شده  است، 
اما تاکنون عملیات مؤثری انجام نشده است: »مناطق پاک سازی می شود، اما وقتی نیروها 
برگشتند، مناطق دوباره به دست طالبان می افتد. تا در راهبرد نظامی تغییر بنیادی نیاید، 
هماهنگی مشترک میان والیت های شمال ایجاد نشود، ناامنی در شمال به این زودی 

پایان نمی یابد، بلکه روز به روز جغرافیایی بیشتر از دست می رود.«
فاریاب

مقام های محلی والیت فاریاب می گویند که وضعیت امنیتی این والیت شدیداً وخیم 
است و از جمله ی 14 ولسوالی، در حال حاضر سه ولسوالی آن به صورت کامل در دست 
طالبان است. طاهر رحمانی، رییس شورای والیتی فاریاب در صحبت با اطالعات روز 
می گوید در 11 ولسوالی دیگر فاریاب، تنها ساختمان ولسوالی و فرماندهی پولیس در 
دست دولت است و بقیه ساحات این ولسوالی ها در کنترل طالبان است. به گفته ی او، 
وضعیت شهر میمنه مرکز فاریاب نیز خوب نیست و اداره های دولتی به سان یک روستا 
در محاصره قرار دارد. آقای رحمانی می افزاید که شاهراه »نمبریک« و »نمبر دو«ی این 

والیت نیز یا مسدود است یا عبور و مرور از آن به سختی انجام می شود.

تقابل جنرال  های شمال؛ 
چرا امنیت والیت های شمالی بهبود نمی یابد؟

بلخ، جوزجان، فاریاب، 
سرپل، بغالن، سمنگان، 

قندوز، تخار و بدخشان، ۹ 
والیت شمالی که شماری از 
آن ها تا سال های پسین از 
امنیت خوبی برخوردار بود، 
اما در حال حاضر وضعیت 

مناسبی ندارد و ده ها 
ولسوالی یا در تصرف کامل 
طالبان است یا طالبان بر 
اکثر خاک این ولسوالی ها 

کنترل دارند.
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والیت  والیتی  شورای  رییس  فقیری،  نصیراحمد 
غزنی به اطالعات روز می گوید، با وقوع رویداد های 
سال  رویدادهای  تکرار  از  نگرانی ها  اخیر،  امنیتی 
نه  که  می گوید  او  است.  یافته  افزایش  گذشته 
هم  نه  و  شده  عملی  رییس جمهوری  وعده های 
وضعیت امنیتی نسبت به سال گذشته بهبود یافته 
است. آقای فقیری می  گوید، در پی تالش های شان 
در راستای تامین امنیت در این والیت، صرف یک 
والیت  این  به  پکتیا  از  ملی  ارتش  مؤقتی  واحد 
منتقل شده است و سایر وعده ها مبنی بر ایجاد 
حوزه ها و افزایش تشکیالت جدید ارتش و پولیس 

تا هنوز اجرایی نشده است. 

افغانــی،  دارد زیــر عنــوان »زبــان 
آن  در  کــه  زبان هاســت«  اجــداد 
اقــوام  افغــان را جــد تمــام  قــوم 
ــداد  ــی را »اج ــان افغان ــی و زب آریان
زبان هــا« دانســته کــه از هندوســتان 
تــا اروپــا پراکنده انــد. او امــا بــر ایــن 
ــت و آن را  ــن نیس ــود مطمئ ــول خ ق
ــد. او  ــی می دان ــدارک تاریخ ــد م فاق
چنــد مثــال از شــباهت واژه هــای 
ــی آورد  ــر م ــای دیگ ــا زبان ه ــتو ب پش
ــام  ــا تم ــه گوی ــد ک ــرض می کن و ف
آن واژه هــای مشــابه، ریشــه در زبــان 
ســکونت  محــل  او  دارنــد.  پشــتو 
ــه  ــه ب ــی« را ـ ک ــوم »آریان ــداد ق اج
ــاور وی افغان هــا اســت ـ در ســمت  ب
غربــی کوه هــای هیمالیــا و ســپس در 
ــد  ــش می دان ــای هندوک ــوار کوه ه ج
چــون  کــه  می کنــد  اســتنباط  و 
افغانســتان  در  هندوکــش  کوهــای 
ــد  ــز ج ــا« نی ــس »افغان ه ــت، پ اس
ــه  ــی رود. ب ــه شــمار م ــوام ب ــایر اق س
ــه  ــه ی او توج ــد از مقال ــه بن ــن س ای

ــد:  کنی
از  را  ســخنان  ایــن  »مــا   .1
در  فــن،  ایــن  معتبــر  کتاب هــای 
ــات  ــن روای ــم. ای ــا درج نمودی این ج
تاریخیــه  حقایــق  بــر  چــه  اگــر 
مســتند نیســت، زیــرا قبــل از ایجــاد 
تاریــخ و تحریــر چیزهــای اســت کــه 
ــه ی  ــات عمیق ــتدالالت و تتبع ــر اس ب
ــال  ــت. احتم ــه اس ــا یافت ــه بن فکری
ــر  ــا اگ ــد! ام ــن نباش ــه چنی دارد ک
از  کــه  باشــد،  کیفیــت همچنیــن 
کــه  آیــا  کردیــم،  نقــل  کتاب هــا 
انــکار کــرده می توانــد کــه جبــال 
ــت«  ــتان نیس ــش در »افغانس هندوک
ــداد  ــد اج ــه بگوی ــد ک ــی می توان و ک
»افغــان«  مذکــور  اقــوام  اصلــی 

نیســت؟!.« 
2. »اگــر کســی بــر ایــن مقتــدر 

شــود کــه جبــال هندوکــش را از 
دیگــر  بــه  برداشــته،  افغانســتان 
هــم  بریــن  بدهــد،  نقــل  زمیــن 
ــا  ــه افغان ه ــد ک ــد ش ــدر خواه مقت
ــن  ــد. همی ــان نپندارن ــداد آری را اج
ثقلــت زبــان افغانــی نیــز، دلیــل 
اجــداد بــودن اوســت و مــرور زمــان و 
ترقــی تمــدن، آن را نزاکــت و لطافــت 
ــر  ــی ب ــان افغان ــذا، زب ــیده، له بخش
ــم  ــود قای ــی خ ــال ابتدای ــان ح هم

ــت.«   ــده اس مان
می گوییــم  قــدر  »همیــن   .3
کــه مــا حکــم قطعــی نمی دهیــم 
ــا و  ــداد زبان ه ــی اج ــان افغان ــه زب ک
ملــت افغانــی اجــداد اقــوام آریایی هــا 
ــن  ــی ای ــه برخ ــرا چنان ک ــد، زی باش
ــا  ــی م ــب ملت ــر تعص ــا را ب ــخن م س
ــه  ــان بعضــی ک ــد، همچن حمــل کنن
ــا  ــرائیل و ی ــی اس ــه بن ــان را ب افغان
عــرب نســبت می دهنــد، نیــز بــر مــا 
ــد انداخــت.«  ــراض خواهن ســنگ اعت
ــور،  ــه ی مذک ــح: در مقال توضی
هــم  و  دارد  ادعــا  هــم  نویســنده 
دوســت دارد کــه زبــان افغانــی و 
ــات  ــر فرضی ــی ب ــان را مبن ــردم افغ م
زبان هــا  بقیــه ی  اجــداد  خــودش، 
ــن  ــا ای ــد، ام ــی کن ــان معرف و مردم
ــن  ــرای چنی ــه ب ــد ک ــم می دان را ه
ادعایــی حتــا شــواهد تاریخــی در 
ســو  یــک  از  او  نیســت.  دســتش 
»ایــن  کــه  می گویــد  صریحــاً 
روایــات بــر حقایــق تاریخیــه مســتند 
نیســت« و از ســوی دیگــر ادعایــش را 
ــال  ــدارد. او در س ــده می پن ــت ش ثاب
شــماره ی  پنجــم  ســال  1294هـــ 
ــات  ــاره اثب ــده، دوب ــان جری دوم هم
و  می کنــد  یــاد  را  موضــوع  ایــن 
خواننــده گان را بــه همیــن مقالــه 
ارجــاع می دهــد و می نویســد: »در 
افغانیــه،  ســراج االخبار  اول  ســال 
ــرده  ــت ک ــته و ثاب ــه نوش ــک مقال ی
بودیــم کــه زبــان افغانــی اجــداد 
زبان هاســت. قارئیــن کــرام مــا آن 
ــک  ــاز ی ــا را، ب ــه مخصوصــه ی م مقال
بــار از نظــر بگذراننــد، تــا بداننــد کــه 
ــا  ــا، ت ــان م ــی افغ ــی ملت ــان اصل زب
چــه درجــه، یــک زبــان بــا اهمیــت و 
طبیعــی و قدیــم یــک زبانــی اســت.« 
مقالــه ای  ســوم  بنــد  در  بــاز 
کــه در بــاال نقــل کــردم، صریحــاً 
قطعــی  حکــم  »مــا  می گویــد: 
ــی اجــداد  ــان افغان نمی دهیــم کــه زب
زبان هــا و ملــت افغانــی اجــداد اقــوام 
ــاب  ــن حس ــا ای ــد«. ب ــا باش آریایی ه
ــه  ــق واضــح اســت ک ــل تحقی ــر اه ب
ایــن گونــه برخــورد بــا مســائل مهــم 
ــت.  ــار اس ــد اعتب ــی، فاق ــی و مل علم

ــت  ــادآوری اس ــه ی ــه الزم ب البت
ــود،  ــای خ ــات ادع ــرای اثب ــه او ب ک
دیگــر،  مقــاالت  و  مقالــه  ایــن  در 
به صــورت مشــخص بــه هیــچ منبعــی 
ــل  ــن دلی ــه ای ــد. ب ــتناد نمی کن اس
ــای  ــک ادع ــد ی ــای او در ح حرف ه
ــه  ــد ک ــی می مان ــک باق ــر اکادمی غی
آن  نــه  اصلــی اش،  منظــور  شــاید 
چیــزی اســت کــه ادعــای اثبــات 
صرفــاً  بلکــه  اســت،  کــرده  را  آن 
می خواهــد تــا »یــک قــدری از زبــان 
ــه از او  ــد«؛ چنانک ــث بران ــی بح افغان

نیــم:  ا می خو
ــا از »مبحــث  ــی م »منظــور اصل
زبــان« ایــن اســت کــه یــک قــدری از 
ــم، چونکــه  ــی بحــث برانی ــان افغان زب
ــای  ــه زبان ه ــبت ب ــان نس ــن زب از ای
ــان  ــه می ــث ب ــم بح ــی ک ــر خیل دیگ
ــدود  ــبب مح ــه س ــت و ب ــده اس آم
بــودن در خــود افغانســتان، بــا دیگــر 
زبان هــا تــا بســیار وقت هــا کم تــر 
آمیختــه شــده اســت و قواعــد اصلــی 
ــرده  ــا محافظــه ک ــه تمام ه خــود را ب

آمــده اســت«. 
و  کارهــا  در  دیگــر  تضــاد 
ایــن  طــرزی  محمــود  تالش هــای 
عشــقی  تمــام  بــا  او  کــه  اســت 
کــه بــه زبــان »افغانــی« داشــت 
می دانســت،  حیــات  آب  را  آن  و 
ــر  ــود و اگ ــره ب ــودش از آن بی به خ
چنیــن نمی بــود حــد اقــل یکــی 
ــه آن  ــش را ب ــا ترجمه های ــار ی از آث
او در خانــواده ی  زبــان می نوشــت. 
پشــتون تبار فارســی زبان زاده شــده 
بــود و پــدرش ســردار غالم محمــد 
محمدامیــن  بــرادرش  و  طــرزی 
پیــروان موفــق شــعر  از  عندلیــب 
بیــدل در افغانســتان بودنــد کــه بعــداً 
ــم. ــح می ده ــه توضی ــن مقال در همی

کــه  اســت  ایــن  در  مشــکل 
ــبت  ــای او نس ــرزی و باوره ــه ط روی
ــه صــورت یــک طرفــه و  ــان، ب ــه زب ب
ــس از وی  ــی، پ ــی علم ــدون بررس ب
نیــز بــه اشــکال گوناگونــی ادامــه 

ــت.  ــه اس یافت
واضــح اســت کــه اصــِل جنجــال 
ــی زبانان  ــان فارس ــان، می ــر زب ــر س ب
بــه  تأکیــد  همانــا  پشــتو زبانان  و 
ــا  ــته ی ــه خواس ــت ک ــاال اس ــاور ب ب
ناخواســته، مردمــان احساســاتی را 
بــه دنبــال خــود کشــانده اســت. 
ــوم،  ــان و ق ــداری زب ــأله ی برترپن مس
اکنــون در اثــر کنــش و واکنــش، 
ــا  ــور م ــردم کش ــام م ــر تم دامن گی
و  شــگاف ها  از  یکــی  بــه  و  شــده 
برابــر ملت ســازی قــرار  موانــع در 

ــت.  ــه اس گرفت

در  نخســت  گام  عنــوان  بــه 
جهــت عبــور از ایــن تنگنــا، الزم 
اســت بدانیــم کــه در حــال حاضــر بــا 
درنظرداشــت اصــول علمــی و قانونــی، 
بایــد بــه مســأله ی زبــان چگونــه دیــد 
و بــا ادعاهایــی کــه در گذشــته شــده 
ــرای  ــرد. ب ــه برخــورد ک اســت، چگون
فهــم موضــوع، توجــه خواننــده گان را 

ــم:  ــب می کن ــی جل ــوارد آت ــه م ب
1. از آنجــا کــه مــاده ی شــانزدهم 
فصــل اول قانــون اساســی افغانســتان، 
زبان هــای دری و پشــتو را بــه عنــوان 
ــناخته  ــت ش ــمی دول ــای رس زبان ه
ــون  ــه قان ــد  ک ــان می ده ــت، نش اس
ــی  ــرت زبان ــظ کث ــرا و حاف ــا تکثرگ م
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه هــر گــروه 
 زبانــی حــق دارد بــه زبــان خــود 
توجــه کنــد و آن را رشــد دهــد. 
بنابــرآن، تــالش بــرای همسان ســازی 
زبــان مردمــان کشــور و اعمــال فشــار 
ــای  ــف زبان ه ــا توقی ــج ی ــرای تروی ب
ــدارد  ــی ن ــون جایگاه ــر، در قان دیگ
و در عمــل نیــز ناممکــن اســت و 
ــر  ــروه دیگ ــر گ ــی ب ــه گروه چنانچ
ــه  ــا ک ــه تنه ــد، ن ــار کن ــال فش اعم
ــر  ــه در اث ــر نیســت، بلک ــد و مؤث مفی
واکنــش منفــی، نتیجــه ی وارونــه 

ــت. ــد داش خواه
2. زبــان و ملــت لزومــاً یکــی 
مردمانــی  بســیار  چــه  نیســتند. 
بــا  در جهــان وجــود دارنــد کــه 
واحــد  ملــت  مختلــف،  زبان هــای 
ــی  ــا مردمان ــه بس ــاخته اند و چ را س
ــای  ــد، ملت ه ــای واح ــا زبان ه ــه ب ک

نــد.  نه ا گا جدا
مقــدس  زبانــی  هیــچ   .3
نیســت؛ چــرا کــه پدیــده ی پویــا 
ــت  ــا ثاب ــدس ام ــای مق ــت. چیزه اس
مقــدس  و  اســت  همیشــه گی  و 
پنداشــتن زبــان، جلــو رشــد آن را 
از  کتاب هــا  از  برخــی  می گیــرد. 
مقــدس  می تواننــد  دینــی  نظــر 
آن  زبــان  نــه  پنداشــته  شــوند، 
کتــاب؛ بــه طــور مثــال: قــرآن بــرای 
مســلمانان کتــاب مقــدس اســت، امــا 

نیســت.  مقــدس  عربــی  زبــان 
4. محمــود طــرزی بــا آنکــه 
در  امــا  بــود،  پــرکار  نویســنده ی 
ــک  ــواس ی ــود وس ــخنان خ ــال س قب
را  مســئول  محقــق  و  نویســنده 
می تواننــد  خواننــده گان  نداشــت. 
انتقــادی  و  علمــی  رویکــرد  بــا 
او رجــوع کننــد تــا  بــه مقــاالت 
روشــن  برای شــان  موضــوع  ایــن 
ــه  ــی« ب ــان »افغان ــای زب ــود. ادع ش
ناشــی  زبان هــا«  »اجــداد  عنــوان 
در  اوســت.  علمــی  بی احتیاطــی  از 
ــام  ــک ن ــی« ی ــان افغان ــت »زب نخس
متأخــر اســت و در ثانــی، ادعــای 
زبــان  بــرای  تنهــا  نــه  مذکــور 
افغانــی، بلکــه بــرای هیــچ زبانــی 
ــرد  ــن، کارب ــت. در ضم ــت نیس درس
ــان  ــرای زب ــداد« ب ــع »اج واژه ی جم
ــتوری  ــر دس ــرد، از نظ ــی« مف »افغان

هــم درســت نیســت. 
و اکنون دو پرسش:

1. اگــر زمامــداران یــک قــوم بــه 
ــاعره  ــه و مش ــه، مکاتب ــی مکالم زبان
کننــد، آیــا می تــوان آنــان را پاســدار 

و اهــل آن زبــان دانســت؟
شــاعران  و  نویســند گان   .2
زبــان  بــا  )افغــان(  پشــتون تبار 
دارنــد؟  نســبتی  چــه  فارســی 

بــه  پاســخ،  دریافــت  بــرای 
بررســی مختصــری از پیونــد و نســبت 
ــندگان  ــاعران و نویس ــداران، ش زمام
ــان فارســی  ــا زب پشــتون تبار کشــور ب

می پــردازم. دری 
ــب،  ــر مطل ــوح بیش ت ــرای وض ب
هــر کــدام از مــوارد ســه گانه ی قابــل 
بررســی را تحــت عنــوان جداگانــه 
پیونــد  بــه  نخســت  در  آورده ام. 
ــی  ــان فارس ــا زب ــان ب ــان افغ حاکم
دری گــوی  شــعرای  ســپس  دری، 
نســبت  فرجــام  در  و  پشــتون تبار 
بــا  را  پشــتون تبار  نویســندگان 
ــان فارســی در حــد لــزوم توضیــح  زب
باشــد کــه چــه  تــا  داد،  خواهــم 

ــد.  ــل آی حاص

بخش اول
اشاره

هــدف از ایــن بحــث، طــرح یــک 
ــاره ی مســأله ی  گفتمــان علمــی در ب
زبــان در کشــور اســت. ایــن مقالــه بــا 
اصــل »کثرت گرایــی  درنظرداشــت 
الزم،  شــواهد  ارائــه ی  و  زبانــی« 
ــخ  ــش پاس ــن پرس ــه ای ــد ب می خواه
دهــد کــه پشــتون های افغانســتان 
و  پیونــد  چــه  فارســی  زبــان  بــا 
نســبتی دارنــد و چگونــه می تــوان 
را  زبــان  اختالف برانگیــز  مســأله ی 

ــرد. ــل ک ح
ــخ  ــه پاس ــن ب ــت یافت ــرای دس ب
ــان  ــینه ی زب ــد و پیش ــب، پیون مناس
در  پشــتون  مردمــان  بــا  فارســی 
و  شــاعران  شــاهان،  ســطح  ســه 
ــه بحــث گرفتــه شــده  نویســندگان ب
ــان  ــه زب ــدی ب ــون باورمن ــت. چ اس
مباحــث  برابــر  در  مانعــی  برتــر، 
علمــی اســت، ایــن مــورد نیــز در 

مقالــه گنجانــده شــده اســت. 
ــان  ــاره ی زب ــم ـ در ب ــش یک بخ

ــرزی ــود ط ــر و آرای محم برت
مســأله ی  اخیــر  ســال های  در 
ــکل  ــه ش ــم ب ــتان ه ــان در افغانس زب
علنــی و هــم بــه  صــورت مضمــر، 
ــای  ــور را به گونه ه ــاکن کش ــوام س اق
و  قــرار داده  متعــدد در رویارویــی 
ــل  ــاس تبدی ــأله ی حس ــک مس ــه ی ب
شــده اســت. زبان هــای دری و پشــتو 
جنجالــی  مــوارد  برجســته ترین  از 
میــان مردمــان کشــور اســت و در 
بســا مــوارد بــه عنــوان ابــزار سیاســی 
قــرار  گروه هــا  و  افــراد  دســت  در 
سیاســی  منافــع  بــرای  و  گرفتــه 

ــت. ــده اس ــتخدام ش اس
تــا زمانــی کــه تفکــر ملی گرایــی 
از  تأثیرپذیــری  بــا  افغانــی 
ــی  ــی مبتن ــی و ایران ــی ترک ملی گرای
ملــت  واحــد،  »زبــان  شــعار  بــر 
ــر«  ــان برت ــت و زب ــا »مل ــد« و ی واح
بــه آن حــد شــکل نگرفتــه بــود، 
ــزاع  ــوع ن ــتان موض ــان در افغانس زب
ــا آن  ــان ت ــاهان افغ ــون ش ــود. چ نب
ــرای  ــری ب ــی را خط ــت زبان دم، هوی
ــد و  ــس نمی کردن ــاری ح ــت تب هوی
ــش  ــاهان پی ــه روال ش ــه، ب بی دغدغ
بــرای  را  فارســی  زبــان  خــود،  از 
امــور دولــت داری و کتابــت برگزیــده 
شــاهان،  گــواه  تاریــخ  بودنــد. 
ــتون تبار  ــند گان پش ــاعران و نویس ش
فارســی زبان بســیار اســت کــه در 

ادامــه بــه آن خواهــم پرداخــت. 
موضــوع »ملــت و زبــان برتر« در 
اواخــر قــرن نزدهــم، توســط محمــود 
ترکیــه(  1933م  )وفــات  طــرزی 
ســراج االخبار  در  همفکرانــش  و 
ــه یــک مســأله ی جــدی و  ــه، ب افغانی
ــود  ــد. محم ــل ش ــز تبدی بحث برانگی
ــه  ــارش ب ــام آث ــه تم ــا آنک ــرزی ب ط
زبــان فارســی اســت، زبــان »افغانــی« 
ــا  ــا« دانســت و ادع را »اجــداد زبان ه
ــداد  ــان« »اج ــت »افغ ــه مل ــرد ک ک
از  کــه  اســت  آریانــی«  ملت هــای 
ــد.  ــترش یافته ان ــا گس ــا اروپ ــد ت هن
بــا  برخــورد  شــیوه ی  ایــن 
پدیــده ی زبــان، بــا رویکــرد مصطفــی 
کمــال اتاتــرک، بی شــباهت نبــود. 
در  ســیلی،  الیســون   و  باب کارتــر 
ــا«  ــوام و هویت ه ــان، اق ــه ی »زب مقال
از آتاتــرک )وفــات 1938م( منحیــث 
کــه  ملی گــرا  سیاســتمدار  یــک 
ــان  ــان، از زب ــه ی ملی گرای ــد بقی مانن
ــرک  ــت تُ ــزار اتحــاد مل ــوان اب ــه عن ب
نقــل  چنیــن  می کــرد،  اســتفاده 

 : می کننــد
»زبــان ترکــی یکــی از زیباتریــن، 
غنی تریــن و آســان ترین زبان هــای 
ــرک  ــر ت ــن ه ــت. بنابرای ــان اس جه
بــه زبــان خــود عشــق مــی ورزد و در 
ــد.  ــالش می کن ــای آن ت ــت ارتق جه
زبــان ترکــی همچنــان یــک خزانــه ی 
ــت؛  ــرک اس ــت ت ــرای مل ــدس ب مق
می دانــد  تــرک  ملــت  کــه  چــرا 
کــه ارزش هــای اخالقــی، عــادات، 
ــام  ــه تم ــق و خالص ــرات، عالی خاط
ــت  ــک مل ــا را ی ــه آن ه ــی ک چیزهای
نهفتــه  آنــان  زبــان  در  می ســازد، 

ــت.«   اس
در نقــل قــول بــاال دو نکتــه 
همانــا  کــه  دارد  اهمیــت  بســیار 
و  ترکــی  زبــان  دانســتن  مقــدس 
مســاوی پنداشــتن آن بــا قــوم تــرک 
اســت. نــکات یــاد شــده ی فــوق، 
نیــز  مقــاالت محمــود طــرزی  در 
در  او  چنان کــه  اســت.  برجســته 
ــه،  ــراج االخبار افغانی ــش در س مقاالت
ضمــن اینکــه زندگــی یــک ملــت 
را وابســته بــه زبــان و حفاظــت از 
زبــان را بــا حفاظــت از زندگــی برابــر 
می دانــد، چنیــن می نویســد: »مــا 
ــاک وطــن  را ملــت افغــان و خــاک پ
عزیــز مــا را افغانســتان می گوینــد 
ــالق  ــوار و اخ ــادات، اط ــه ع و چنانچ
مخصــوص داریــم، زبــان مخصــوص را 
نیــز مالــک می باشــیم کــه آن زبــان را 
ــان  ــن زب ــد. ای ــی می گوین ــان افغان زب
ــه  ــد محافظ ــان بای ــرز ج ــد ح را مانن
ــداً  ــالح آن ج ــی و اص ــم، در ترق کنی
مردمــان  تنهــا  ورزیــم.  کوشــش 
ــراد  ــه اف ــه هم ــی، بلک ــان ن افغانی زب
اقــوام مختلفــه ی ملــت افغانســتان 
ــی  ــان افغان ــه زب ــت ک ــب اس را واج

ــد.«  ــاد بگیرن ــود را ی ــی خ ملت
نــکات  کــه  می شــود  دیــده 
ــول  ــرک در ق ــر اتات ــته ی تفک برجس
محمــود طــرزی نیــز وجــود دارد، 
ــه اتاتــرک  امــا او یــک گام  نســبت ب
جلوتــر می نهــد و یادگیــری زبــان 
واجــب  دیگــران  بــر  را  »افغانــی« 
ــق  ــی، ح ــر قوم ــه ه ــد. اینک می کن
ــد،  ــداری کن ــود را پاس ــان خ دارد زب
یــک ســخن منطقــی و خــوب اســت، 
ــر  ــری آن ب ــردن فراگی ــرض ک ــا ف ام

ــدارد.  ــی ن ــه علم ــران توجی دیگ
طــرزی امــا بــه ایــن حــد اکتفــا 
نمی کنــد. او در شــماره ی نهــم ســال 
مقالــه ای  ســراج االخبار،  1296هـــ 

محمدجان ستوده 

تأملی به مسأله ی زبان در افغانستان
در سال های اخیر مسأله ی زبان در 

افغانستان هم به شکل علنی و هم به  
صورت مضمر، اقوام ساکن کشور را 

به گونه های متعدد در رویارویی قرار داده و 
به یک مسأله ی حساس تبدیل شده است. 

زبان های دری و پشتو از برجسته ترین 
موارد جنجالی میان مردمان کشور است 
و در بسا موارد به عنوان ابزار سیاسی در 
دست افراد و گروه ها قرار گرفته و برای 

منافع سیاسی استخدام شده است.



www.etilaatroz.comشنبه  ۲1 ثور 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۲6 خبرهای خارجی

مذاکرات فشرده امریکا و چین در آستانه افزایش تعرفه ها
در  چیـن  و  امریـکا  ارشـد  مقامـات  روز:  اطالعـات 
حالـی بـرای جلوگیـری از یـک جنـگ تجـاری تمـام عیـار 
گفت وگـو می کننـد کـه دونالـد ترمـپ چیـن را بـه زیـر پا 
گذشـتن توافـق مقدماتـی متهـم کـرده و مـی گویـد رونـد 
اداری افزایـش تعرفـه ها بـر کاالهای چینی بـه ارزش 320 

میلیـارد دالـر را آغـاز کـرده اسـت.
بـه نقل از بی بی سـی فارسـی، همچنین قرار بـود که از 
سـاعات اولیـه روز جمعـه )20 ثور( به وقت واشـنگتن، نرخ 
تعرفـه هـای حداقـل 200 میلیارد دالـر کاالی چینی از 10 
درصـد بـه 25 درصـد افزایـش پیـدا کنـد. چین مـی گوید 
آمـاده دسـت زدن بـه »اقدامـات ضـروری تالفی جویانـه« 

است.

ناظـران مـی گوینـد امریـکا و چیـن در چهـار دهـه 
روابـط تجـاری خـود به یک لحظه سرنوشـت سـاز رسـیده 
انـد و تصمیـم آنهـا مـی توانـد بـرای اقتصـاد دو کشـور و 
بازارهـای بـورس جهـان پیامدهـای جـدی داشـته باشـد. 
ارزش مبـادالت تجـاری ایـن دو غـول اقتصـادی در سـال 

میـالدی گذشـته 660 میلیـارد دالـر بـوده اسـت.
تـازه  دور  کشـور  دو  ارشـد  نماینـدگان  زمـان،  هـم 
کـرده  آغـاز  را  اختالفـات  فصـل  و  حـل  بـرای  مذاکـرات 
انـد. لیـو هـی، معـاون نخسـت وزیر چیـن، پنجشـنبه وارد 
واشـنگتن شـد تـا با اسـتیو منوچیـن، وزیر دارایـی و رابرت 
نماینـده  امریـکا، گفتگـو کنـد.  نماینـده تجـاری  الیتیـزر 
تجـاری امریـکا هرچنـد چیـن را بـه عـدول از تعهداتـش 

متهـم کـرده، مـی گویـد حصـول توافق هنـوز امـکان پذیر 
. ست ا

دولـت چیـن مـی گویـد اعـزام آقـای لیـو - یکـی از 
قدرتمندتریـن مقـام هـای ایـن کشـور - بـه امریـکا بیانگر 
حسـن نیـت پکـن اسـت. لیـو هـی تحصیلکـرده هـاروارد 

اسـت و بـه زبـان انگلیسـی تسـلط کامـل دارد.
دونالـد ترمـپ پیـش از آغـاز گفتگوها رهبـران چین را 
متهـم کـرد کـه از تعهـدات تجـاری مـورد مذاکـره تخطی 
کـرده انـد. او در جمـع حامیـان خـود در ایالـت فلوریـدا 
گفـت: »مـا در حـال نزدیـک شـدن بـه یـک توافـق بودیم 
امـا آنهـا شـروع کردنـد بـه مذاکـره مجـدد دربـاره توافق.«
آقـای ترمـپ افـزود: »آنها توافـق را زیر پا گذاشـتند....

خواهنـد  را  آن  هزینـه  بکننـد.  کاری  چنیـن  نمی تواننـد 
پرداخـت.«

رییـس جمهـوری امریـکا کـه بـا شـعار »اول امریـکا« 
بـه قـدرت رسـیده اسـت همـواره چیـن را به سیاسـت های 
تجـاری »غیرمنصفانـه« متهـم کـرده و بـر تغییـر موازنـه 
تجـاری بیـن دو کشـور و بـاز شـدن بـازار چیـن بـه روی 

کاالهـای بیشـتری از امریـکا تاکیـد دارد.
صنـدوق بین المللی پول سـال گذشـته هشـدار داد که 
ورود امریـکا بـه یـک جنـگ تجـاری تمـام عیار بـا چین به 
رونـد خـروج اقتصـاد جهـان از دوران رکـود آسـیب جـدی 
وارد خواهـد کرد و جهـان را »فقیرتـر و خطرناکتر« خواهد 

ساخت.

ترمپ: 
دوست دارم ایرانی ها به من زنگ بزنند

واردکنندگان عمده چین خرید نفت ایران را متوقف کردند

باراک  با  نیویورک،  به  مشابه  سفری 
اوباما، رییس جمهوروقت امریکا تلفنی 

صحبت کرده بود.
دونالد ترمپ روز پنجشنبه گفت: 
زنگ  من  به  ایرانی ها  دارم  »دوست 
حرف  آنها  با  زیاد  کری  جان  بزنند. 
می زند و به آنها می گوید زنگ نزنند و 
مطابق قانون باید برای این کار تحت 

تعقیب قرار بگیرد.«
هم  این  از  پیش  ترمپ  آقای 
محمد  با  کری  جان  اخیر  تماس های 
خوانده  »غیرقانونی«  را  ظریف  جواد 

بود.
ایران  و  امریکا  خارجه  وزرای 
مذاکرات طوالنی با یکدیگر داشتند و 
قالب  در  را  هسته ای  توافق  توانستند 

عبور از برخی »گلوگاه های« ایمنی در 
مسیرهای دریایی، ممکن است رفت و 

آمد آنها مشخص شود.
تا پیش از اعالم تصمیم امریکا در 
خودداری از تمدید معافیت شماری از 
چند  ایران،  نفتی  تحریم  از  کشورها 
عازم  کشور  این  نفت  حامل  کشتی 
نفت  عمده  خریدار  دو  هند،  و  چین 
ایران بودند. به گفته بلومبرگ، با توجه 
به این که سفر دریایی از ایران به چین 
طوالنی است، بخش عمده نفت عازم 
چین تا پیش از تحریم کامل نفتی به 
بنادر چین نرسیده و قاعدتا همچنان 

روز  ترمپ  دونالد  روز:  اطالعات 
با  تلفنی  گفتگوی  برای  پنج شنبه 
او  کرد.  تمایل  اظهار  ایران  رهبران 
به  که  دارم  روزی  به  »چشم  گفت: 
خوبی  وضعیت  به  کنیم  کمک  ایران 
ایران  به  نمی خواهیم  ما  برگردد. 

آسیب بزنیم.«
فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
آن  دنبال  به  فقط  گفت  ترمپ  آقای 
به  ایران  دستیابی  از  مانع  که  است 
ایران می گوید  سالح هسته ای شود. 
برنامه هسته ای این کشور صلح آمیز 

است.
امریکا  خروج  از  پس  سال  یک 
تعیین  با  ایران  هسته ای،  توافق  از 
کرد  اعالم  اروپا  برای  ضرب االجلی 
را  برجام  در  تعهدات خود  اجرای  که 

کاهش می دهد.
آژانس  سال  یک  این  در 
بین المللی انرژی اتمی به طور دوره ای 
پایبندی ایران به برجام را تایید کرده 
می گویند  اروپایی  قدرت های  است. 
به  ایران  که  می کند  تضمین  برجام 
عین  در  آنها  نرسد،  هسته ای  سالح 
حال ضرب االجل ایران را رد کرده اند.

چند ساعت پس از اعالم کاهش 
تعهدات ایران، آقای ترمپ تحریم های 
ایران  فلزی  صنایع  علیه  را  جدیدی 

وضع کرد.
 19( پنج شنبه  روز  ترمپ  دونالد 
ثور( گفت: »بعد از خروج ما از توافق 
شده  آشفته  ایران  اقتصادی  وضع 
مدام  دارند.  را  تورم  باالترین  است. 

عمده ی  خریداران  روز:  اطالعات 
قطع  را  ایران  از  نفت  واردات  چینی 
نفتی،  منابع  گزارش  به  و  کرده اند 
ایران  بنادر  از  نفت  »آشکار«  خروج 

متوقف شده است.
فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
نفتی گزارش  منابع  از  نقل  به  رویترز 
پتروشیمی  شرکت  که  است  کرده 
نفت  ملی  و شرکت  )سینوپک(  چین 
چین، دو شرکت دولتی که بزرگترین 
در  را  کشور  این  نفت  پاالیشگاه های 
مالکیت دارند در ماه جاری میالدی از 
خرید نفت از ایران خودداری کرده اند. 
چین بزرگترین واردکننده نفت ایران 
بوده و در شش ماه گذشته، با استفاده 
از معافیت از تحریم امریکا، به واردات 
نفت از ایران ادامه داد اما این معافیت 
و  شد  منقضی  جاری  ماه  اوایل  در 
نکرده  تمدید  را  آن  متحده  ایاالت 

است.
اداره گمرک چین،  آمار  براساس 
ایران در سه ماهه اول  از  واردات نفت 
سال جاری تا قبل از لغو معافیت 450 

هزار بشکه در روز بوده است.
دلیل  نفتی،  منابع  گفته  به 
در  چینی  بزرگ  شرکت  دو  تصمیم 
نگرانی  ایران  نفت  از خرید  خودداری 
از قرار گرفتن در معرض تحریم ثانویه 

ایاالت متحده بوده است.
امریکا  دولت  تصمیم  اعالم  با 

از مذاکرات با این کشور شوند.
به  ظریف  جواد  محمد  البته 
ماه  چند  ایران  که  کرد  اعالم  تازگی 
امریکا  به  زندانیان  تبادل  برای  پیش 

پیغام داده بود.
مذاکرات  سابقه  امریکا  و  ایران 
ارسال  ماجرای  دارند.  هم  مخفیانه 
از  یکی  مک فارلین  رسوایی  و  سالح 

این نمونه ها است.
یک سال قبل از به قدرت رسیدن 
آقای روحانی، علی اکبر صالحی، وزیر 
کنونی  رییس  و  وقت  خارجه  امور 
مثبت  نظر  با  اتمی،  انرژی  سازمان 
آقای خامنه ای مذاکرات مخفیانه ای را 
با امریکا آغاز کرد که با ادامه شان در 
دوره آقای روحانی به توافق هسته ای 

انجامید.
به  پاسداران  سپاه  واکنش 

پیشنهاد ترمپ
سیاسی  معاون  جوانی،  یداهلل 
سپاه پاسداران، گفت که »امریکایی ها 
جرأت اقدام نظامی علیه ما را نخواهند 
امریکایی ها  با  »مذاکره ای  و  داشت« 

انجام نخواهد شد«.
اظهارات  فردا،  رادیو  گزارش  به 
در  جمعه  صبح  که  جوانی  یداهلل 
خبرگزاری تسنیم منتشر شد نخستین 
واکنش نظامیان جمهوری اسالمی به 
امریکا  و  ایران  بین  تنش ها  تشدید 
و  می رود  شمار  به  اخیر  روزهای  در 
که  یافت  انتشار  آن  از  پس  ساعاتی 
دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا، 
تماس  من  با  ایرانی ها  »مایلم  گفت: 

که  دارد  وجود  امکان  این  نیز  دقیق 
ایران با دادن تخفیف های قابل توجه و 
همچنین قبول مسئولیت نقل و انتقال 
به  نفت  مقادیری  بتواند  خود،  نفت 
خریداران خارجی بفروشد. به خصوص 
شرکت های کوچکی که ارتباط تجاری 
است  ممکن  ندارند  امریکا  با  چندانی 

ریسک خرید این نفت را بپذیرند.
متحده  ایاالت  خروج  از  قبل  تا 
گذشته،  سال  می  ماه  در  برجام  از 
و  میلیون  دو  به  ایران  نفت  صادرات 
500 تا دو میلیون و 700 هزار بشکه 
از  امریکا  خروج  با  می رسید.  روز  در 

»برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( 
به نتیجه برسانند. آنها به طور عمومی 

با احترام از یکدیگر یاد می کنند.
از  پس  هم  بار  چند  کری  آقای 
امریکا  خارجه  وزارت  در  مسئولیتش 
آقای ظریف دیدار و صحبت کرده  با 
است. او پیشتر با اشاره به مسایل مورد 
اختالف میان امریکا و ایران گفته بود: 
»ایرانی ها آماده مذاکره هستند تا این 
مسایل را حل کنند، اما دولت دونالد 
ترمپ خط دیگری را دنبال می کند.«

مقام های ارشد ایران در یک سال 
کرده اند  رد  را  امریکا  با  مذاکره  اخیر 
توافق  از  امریکا  با خروج  می گویند  و 
تازه،  تحریم های  اعمال  و  هسته ای 
نمی توانند همزمان وارد دور جدیدی 

در انبارهای این کشتی  است. در مورد 
هند، به خاطر مسافت کوتاه تر ممکن 
است بخشی از خرید نفتی از ایران به 

این بنادر رسیده باشد.
در حال  که  گفته اند  نفتی  منابع 
ایران  نفت  حاضر، چند کشتی حامل 
تخلیه  مجوز  انتظار  در  هند  بنادر  در 

بار خود هستند.
گفته اند  امریکایی  مقامات  برخی 
نفت  این است که صادرات  که هدف 
کارشناسان  اما  برسد  صفر  به  ایران 
بعید  را  هدف  این  به  دستیابی  نفتی 
می دانند. به گفته آنان، حتی با نظارت 

باید  که  کاری  تنها  می شود.  شورش 
زنگ  من  به  که  بود  این  می کردند 
توافق  به  و  کنیم  مذاکره  تا  بزنند 

برسیم.«
از  خروج  ضمن  هم  پیشتر  او 
و  بانکی  تحریم های  اعمال  و  برجام 
می خواهد  بود  گفته  گسترده  نفتی 
با  جدید  هسته ای  توافق  یک  برای 

ایران مذاکره کند.
حسن  سفر  آستانه  در  جمله  از 
در  برای شرکت  نیویورک  به  روحانی 
آقای  ملل،  سازمان  عمومی  مجمع 
آقای  با  مالقات  امکان  به  ترمپ 

روحانی اشاره کرد.
سال  اولین  در  روحانی  حسن 
جریان  در  خود  جمهوری  ریاست 

معافیت  تمدید  از  خودداری  در 
به  شدت  به  کشور  این  دولت  چین، 
نظر  به  اما  کرد  اعتراض  تصمیم  این 
شرکت های  کم  دست  که  می رسد 
از  تخطی  به  حاضر  چینی  بزرگ 

تحریم های امریکا نبوده اند.
خبرگزاری  گفته  به  همزمان، 
بلومبرگ، گزارش سازمان های نظارت 
آن  از  آمد کشتی ها حاکی  و  بر رفت 
است که از حدود دو هفته پیش، هیچ 
بنادر  از  »آشکار«  طور  به  نفتکشی 
ایران خارج نشده است. بر اساس این 
ایران  نفت  »رسمی«  انتقال  گزارش، 
متوقف  عمال  دریا  طریق  از  خارج  به 

شده است.
احتماال  نفت  صدور  توقف  دلیل 
تصمیم چین، هند، کوریای جنوبی و 
جاپان به خودداری از خرید نفت ایران 
متحده  ایاالت  تجاری  واکنش  بیم  از 

بوده است.
در عین حال، این احتمال منتفی 
طور  به  ایرانی  کشتی های  که  نیست 
پنهانی و با خاموش کردن »سیگنال« 
خطوط  امنیت  منظور  به  که  ردیابی 
کشتیرانی مورد استفاده قرار می گیرد، 
توجه  جلب  بدون  باشند  توانسته 
نهادهای نظارت بر رفت و آمد دریایی 
از خلیج  بار کرده و  را  مقادیری نفت 
این  مقصد  باشند.  شده  خارج  فارس 
کشتی ها مشخص نیست اما در صورت 

بگیرند.«
پاسداران  سپاه  سیاسی  معاون 
این که »در سال 97 تصور  ادعای  با 
تیم ترمپ این بود که ایران دچار یک 
رهایی  برای  و  شد  خواهد  آشفتگی 
امریکا  با  مذاکره  به  تن  فروپاشی  از 
چنین  عمل  »در  گفت:  داد«  خواهد 
اتفاقی نیفتاد« و امریکایی ها در سال 
در  را  سپاه  طرف  یک  »از  جاری 
قرار  ترویستی  سازمان های  فهرست 
هواپیمابر  ناو  دیگر  طرف  از  و  دادند 
و  اعزام کردند  به منطقه  را  خودشان 
پیش  در  را  جنگی  ادبیات  نوع  یک 

گرفتند«.
همچنین  سپاه  ارشد  مقام  این 
عالی  شورای  بیانیه  از  تمجید  با 
تعهدات  کاهش  درباره  ملی  امنیت 
تصمیم  این  که  گفت  ایران  برجامی 
»نشان دهنده این است که ملت ایران 
پیش  در  را  مقاومت  اسالمی  نظام  و 

گرفته است«.
خارجه  وزیر  پومپئو،  مایک 
به  اشاره  با  پیشتر  روز  یک  امریکا، 
این که ایاالت متحده به دنبال جنگ 
هر  بود  کرده  تأکید  نیست  ایران  با 
نیروهای  یا  ایران  توسط  حمله ای 
وابسته اش با پاسخی »قاطع و سریع« 

روبه رو خواهد شد.
واکنش  در  است  گفته  امریکا 
آن  جزئیات  که  »تهدیدهایی«  به 
و  لینکلن  آبراهام  ناو  نکرده  اعالم  را 
خلیج  به  را   52 بی  بمب افکن های 

فارس اعزام کرده است. 

خواهان  معموال  که  خریداران  برجام، 
تداوم  از  اطمینان  از  برخورداری 
نفت  واردات  بودند،  نفت  تحویل 
همه،  این  با  دادند.  کاهش  را  ایران 
و  نفتی  تحریم  شدن  اجرایی  از  پس 
شده  اعطا  معافیت های  چارچوب  در 
ایران  کشور،  هشت  به  امریکا  توسط 
همچنان قادر به صادرات نفت بود که 
تا  و یکصد  میلیون  به یک  آن  میزان 

دوصد هزار بشکه در روز هم رسید.
بعضی کارشناسان نفتی معتقدند 
نفتی،  تحریم  تشدید  وجود  با  که 
بتواند  است  اسالمی ممکن  جمهوری 
نفت  صدور  به  مخفیانه«  شکل  »به 
در  بشکه  هزار   500 یا   400 تا  خام 
به  رقم  این  البته  دهد.  ادامه  روز 
شرایط  همچنین  و  نفت  بازار  شرایط 
برای  شده  بینی  پیش  تسهیالت  و 

خریداران بستگی دارد.
بازار،  دیروز  شرایط  مورد  در 
که  جهانی  بازار  در  خام  نفت  بهای 
رو  بود،  یافته  افزایش  اندکی  پیشتر 
به کاهش گذاشته است. افزایش بهای 
در  گزارش هایی  انتشار  از  ناشی  نفت 
از  که  بود  روسیه  نفت  آلودگی  مورد 
طریق خط لوله به اروپای شرقی صادر 
مورد  در  نگرانی  مقابل،  در  می شود. 
و  چین  و  امریکا  تجاری  مقابله  ادامه 
این  جهانی  اقتصاد  رشد  بر  آن  آثار 

افزایش را خنثی کرد.
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فـروش گـرت بیـل بـرای رئـال تبدیـل بـه یک 
ماموریـت مشـکل شـده اسـت. چـرا که ایـن بازیکن 

مشـتری مناسـبی ندارد
گـرت بیـل، وینگـر ولـزی رئـال مادریـد تبدیل 
بـه یـک معضـل جـدی در این باشـگاه شـده اسـت. 
بازیکنـی در آسـتانه 30 سـالگی، بـی فایـده و بدون 
تعصـب بـه تیـم و دسـتمزدی نجومـی که مشـتری 
دارد. قمیـت بـاالی وی باعـث شـده تـا مشـتریان 
انگلیسـی از جـذب وی ناامیـد شـوند. حـاال شـروود 

بازیکـن اسـبق تاتنهـام در مـورد او مـی گویـد
احتمـال پیوسـتن بیـل بـه لیـگ چین بیشـتر 
از احتمـال پیوسـتنش بـه رئـال مادریـد اسـت. اگر 
بخواهـد دسـتمزد فعلـی و سـبک زندگـی خـود در 
رئـال را حفـظ کنـد بایـد بـه لیـگ چیـن برود.بیـل 
در رئـال شـرایط مشـکلی دارد و زیـدان بـرای جـدا 
شـدنش چـراغ سـبز نشـان داده اسـت. فکـر نمـی 

کنـم کـه بیـل بخواهد بـرود.

مهاجــم پــاری ســن ژرمــن از 3 بــازی در 
ــد. ــروم ش ــه مح ــگاهی در فرانس ــای باش رقابت ه

بــه نقــل از rts، کمیتــه انضباطــی فدراســیون 
نیمــار  کــرد  اعــالم  دیــروز  فرانســه  فوتبــال 
ــازی  ــه ب ــت در س ــل محرومی ــه دلی ــد ب نمی توان
ــد. ــته باش ــور داش ــن حض ــن ژرم ــاری س ــده پ آین

ــر رن در  مهاجــم برزیلــی در پایــان دیــدار براب
فینــال جــام حذفــی فرانســه بــه یــک هــوادار ضربــه 

زد.
محرومیــت بازیکــن پــاری ســن ژرمــن از امروز 
ــد  ــر ایــن اســاس او نمی توان لحــاظ خواهــد شــد. ب
امــروز برابــر آنــژه بــه میــدان بــرود. نیمــار همچنین 
دو دیــدار دیگــر تیمــش در لیــگ فرانســه را از 

دســت خواهــد داد.

خبرهای کوتاه

مقصد بعدی گرت بیل 
مشخص شد!

نیمار باز هم محروم شد

اروپا در تسخیر انگلیسی ها
فینال  انگلیسی  تیم های 
باشگاهی  رقابت های  مهمترین 

اروپا را برگزار خواهند کرد.
 )2018-19( فصل  پایان 
متفاوت  اروپایی  رقابت های  در 
است  قرار  چون  بود  خواهد 
و  اروپا  قهرمانان  لیگ  فینال های 
انگلیسی  تیم های  را  اروپا  لیگ 
تاتنهام،  لیورپول،  کنند.  برگزار 
هفته ی  چلسی  و  آرسنال 
حریفانشان  شکست  با  گذشته 
نهایی صعود کردند  به دیدارهای 
بهترین  شاهد  انگلیس  فوتبال  تا 

روزهای خود باشد.
در  شب  سه شنبه  لیورپول 
و  رفت  بارسلونا  مصاف  به  آنفیلد 
توانست شکست 3 بر صفر دیدار 
صفر  بر   4 پیروزی  با  را  رفت 
یورگن  شاگردان  کند.  جبران 
و  اوریگی  درخشش  با  کلوپ 
نام  به  را  آنفیلد  فاینالدوم معجزه 
ندادند  اجازه  و  کردند  ثبت  خود 
نیمه  در  اسپانیا  نماینده  تنها 
نهایی، به فینال صعود کند )پس 
از سال ها اسپانیا در دیدار نهایی 

لیگ قهرمانان نماینده ندارد(.
یک شب بعد، تاتنهام معجزه 

ویلیــان، ســتاره برزیلــی چلســی 
بعــد از پیــروزی پنج شــنبه شــب 
و  فرانکفــورت  مقابــل  تیــم  ایــن 
صعــود بــه فینــال لیــگ اروپــا ابــراز 
امیــدواری کــرد کــه بــا وجــود 
شــایعات گســتره دربــاره انتقــال 
هــازارد بــه رئــال، او در چلســی 

ــد. بمان
ویلیــان، ســتاره برزیلــی چلســی 
بعــد از پیــروزی پنج شــنبه شــب 
ــت  ــل آینتراخ ــدن مقاب ــای لن آبی ه
ــی، و  ــات پنالت ــورت، در ضرب فرانکف
ــا  ــگ اروپ ــال لی ــه فین ــان ب صعودش
ــان  ــازارد در پای ــه ه ــت از اینک گف
فصــل واقعــاً چلســی را تــرک کــرده 
ــی  ــت اطالع ــد رف ــال خواه ــه رئ و ب
ــت  ــدوار اس ــاً امی ــی واقع ــدارد ول ن
ــدگار  ســتاره بلجیکــی در لنــدن مان
ــد. ــازی کن ــرای چلســی ب شــود و ب

ویلیــان در پایــان بــازی درپاســخ بــه 
ــده  ــاره آین ــگاران درب ــوال خبرن س
هــازارد در چلســی گفــت:" مــن 
نمی دانــم. مــن  نمی دانــم. واقعــاً 
شــخصاً امیــدوارم هــازارد در چلســی 
بمانــد ولــی در فوتبــال جــواب ایــن 
پیشــاپیش  نمی تــوان  را  ســوالها 
ــازارد در حــال  ــدم ه ــن معتق داد. م
ــه چلســی فکــر می کنــد و  حاضــر ب

شاگردان  زد.  رقم  را  دیگری 
شکست  توانستند  پوچتینو 
جبران  را  صفر  بر  یک  خانگی 
این  شوند.  فینال  راهی  و  کنند 
اتفاق در حالی رخ داد که تاتنهام 
را  برگشت  دیدار  نخست  نیمه 
پایان  به  صفر  بر   2 شکست  با 
تصور  کسی  کمتر  و  بود  رسانده 
آژاکس  بتواند  تیم  این  می کرد 
دهد.  شکست  را  شگفتی ساز 
دقایق  در  توانست  مورا  لوکاس 
55 و 59 دبل کند و بازی را به 
برزیلی  بازیکن  بکشاند.  تساوی 
آژاکس  دروازه  پایانی  لحظات  در 
تا  کرد  باز  بار  سومین  برای  را 
بهترین شب دوران فوتبالی اش را 
باعث  با گل هایش  او  تجربه کند. 
به  بار  برای نخستین  تاتنهام  شد 
فینال لیگ قهرمانان صعود کند.

تیم های  خوش  روزهای 
انگلیسی ادامه یافت و دو نماینده 
در  پنج شنبه شب  انگلیس،  دیگر 
نیمه نهایی لیگ اروپا راهی فینال 
شدند. آرسنال به راحتی والنسیا 
را با نتیجه 4 بر 2 شکست داد و 
با مجموع پیروزی 7 بر 3 به دیدار 
نهایی راه یافت. اوبامیانگ در این 

روی بازی هــای مــا تمرکــز دارد".
ــه  ــی در ادام ــی چلس ــتاره برزیل س
گفــت:" بعــد از اینکــه فصــل تمــام 
شــد ممکــن اســت هــازارد بنشــیند 
و دربــاره وضعیــت خــود بــا باشــگاه 
ــال  ــاره انتق ــد. مــن درب صحبــت کن
ــز  ــچ چی ــش هی ــدم انتقال ــا ع او ی
نمی دانــم ولــی امیــدوارم کــه بتوانــد 
ــن  ــازارد بازیک ــد. ه ــی بمان در چلس
ــت. او  ــی اس ــاص و مهم ــی خ خیل
بــرای مــا واقعــا مهــم اســت و کمــک 
زیــادی بــه چلســی می کنــد. در 
ضمــن فرامــوش نکنیــد کــه هــازارد 

بازی درخشید و هت تریک کرد.
به  بازی هم زمان، چلسی  در 
مصاف اینتراخت فرانکفورت رفت 
رفت  بازی  نتیجه  توانست  تنها  و 
یعنی تساوی یک بر یک را تکرار 
اضافه  وقت های  در  تیم  دو  کند. 
گلی به ثمر نرساندند و برنده در 
در  شد.  مشخص  پنالتی  ضربات 
کپا  درخشش  با  چلسی  نهایت 
فینال  به  اسپانیایی(  )دروازه بان 

لیگ اروپا صعود کرد.
چیپ  میستر  نوشته  به 
هرگز  اسپانیایی(  )کارشناس 

یکــی از بهتریــن فوتبالیســت های 
دنیــا اســت".

ویلیــان در ادامــه گفــت:" پنج شــنبه 
ــن از  ــم. م ــی بودی ــه عال ــب هم ش
هســتم.  راضــی  هم تیمی هایــم 
زمیــن  بــه  وقتــی  همیشــه  مــا 
ــه  ــان مای ــه توان م ــم از هم می روی
ــا  ــب کپ ــنبه ش ــم. پنج ش می گذاری
عالــی بــود، هــازارد هــم همینطــور. 
شــب  پنج شــنبه  بــازی  البتــه 
ــه  ــی ب ــازی مــا نبــود ول زیباتریــن ب
ــال  ــه فین ــیدیم و ب ــد رس ــه بای آنچ

ــم". ــود کردی صع

انگلیسی  فیصد   100 فینال 
اساس  این  بر  بود.  نشده  برگزار 
برنده سوپرجام اروپا هم یک تیم 
طول  در  بود.  خواهد  انگلیسی 
توانسته  کشور  دو  تنها  تاریخ 
انجام دهند. در  بودند این کار را 
فصل 62-1961 تیم های اتلتیکو 
مادرید  رئال  بارسلونا،  مادرید، 
لیگ های  فینال  به  والنسیا  و 

اروپایی صعود کردند.
فیورنتینا،  هم   90 سال  در 
با  سمپدوریا  و  یوونتوس  میالن، 
فینال، سال درخشان  به  رسیدن 

فوتبال ایتالیا را رقم زدند.
به  انگلیسی  تمام  فینال های 
در  اسپانیایی  تیم های  حکمرانی 
سوپر  داد.  پایان  اخیر  سال های 
جام سال گذشته تمام اسپانیایی 
شکست  با  مادرید  اتلتیکو  و  بود 
شد.  جام  این  فاتح  مادرید،  رئال 
سه  در  زیدان  زین الدین  مادرید 
لیگ  قهرمان  بار  سه  اخیر  سال 
سال  چند  و  شد  اروپا  قهرمانان 
امری  اونای  به همراه  پیش سویا 
چنین رکوردی را در لیگ اروپا به 

ثبت رساند.

PSG توخل و تایید احتمال جدایی بوفون از
پاری  آلمانی  سرمربی  توخل،  توماس 
سن ژرمن، در مورد شرایط جیجی بوفون، 

دروازه بان ایتالیایی تیمش صحبت کرد.
تصمیم  قبل  تابستان  ژرمن  پاری سن 
به  یوونتوس  از  را  بوفون  جیجی  گرفت 
خدمت گیرد و در این فصل توماس توخل 
باتجربه  سنگربان  از  ها  بازی  برخی  در 

آرئوال  از  مسابقات  بعضی  در  و  ایتالیایی 
بعد  فصل  دارد  قصد  حاال  و  کرد  استفاده 
این شرایط را تغییر دهد. بوفون فصل جاری 
منچستریونایتد  مقابل  قهرمانان  لیگ  در 
نمایش خوبی نداشت و یکی از عوامل حذف 

عجیب تیمش بود.
توماس توخل در این رابطه گفت: "این 

روند نباید فصل بعد هم ادامه داشته باشد 
و ما اولین باشگاه تاریخ فوتبال هستیم که 

چنین روشی را در پیش گرفته ایم."
بدین ترتیب صحبت های توخل نشان 
و  بوفون  بین  از  یکی  قاعدتا  که  دهد  می 
جدا  ژرمن  سن  پاری  از  بعد  فصل  آرئوال 
خواهد شد. اما با توجه به اینکه اخیرا آرئوال 

ژرمن  سن  پاری  باشگاه  با  را  خود  قرارداد 
از شانس  او  تمدید کرده، به نظر می رسد 
متمول  تیم  این  در  ماندن  برای  بیشتری 
برخوردار است. ممکن است بوفون به همین 
اخباری  از فوتبال خداحافظی کند و  دلیل 
در مورد احتمال حضور او در کادر مدیریتی 

باشگاه یوونتوس منتشر شده است.

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید 
تا در پروسه داوطلبی}پروژه تدارک وسایل و تجهیزات وصل تعمیرات واحدهای دومی محوطه بادام 
ک  شترا ا باغ به شبکه و اینترنت تحت داوطلبی شماره      
نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی 
ساعت }10:00{ قبل از ظهر روز }یک شنبه{ مورخ }11/جوزا/1398{ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت 
رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر الت اول مبلغ )170.000( افغانی الت دوم مبلغ 
)100.000( افغانی و الت سوم مبلغ )190.000( افغانی مجموعا هرسه الت مبلغ )460.000( افغانی 

طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( می باشد.
آدرس مکان جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع 

بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند، 
در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از 
آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی 

و اداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.
نوت: جلسه قبل از داوطلبی و بازدید از ساحه ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 
1/ثور/1398 در آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل 

اول تعمیر معینیت مالی و اداری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد.

» دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

ویلیان: 
امیدوارم هازارد در چلسی بماند
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اعتراضات جوانان در افغانستان
پژوهش  این  کامل  نسخه ی  اشاره: 
اعتراضی  »جنبش های  عنوان  تحت 
جوانان در افغانستان«، در اینجا منتشر 

شده است.
سال  در  طالبان  رژیم  سرنگونی 
از  جدیدی  عصر  شکلگیری  به   2001
فعالیت سیاسی و اجتماعی در افغانستان 
]افغانستان[،  نسبی  ثبات  انجامید. 
دست کم در سال های اول پس از مداخله 
و  فضا  امریکا،  رهبری  تحت  نظامی 
فرصتی را برای افزایش مشارکت سیاسی 
با  و  تحصیل کرده  افراد  و  آورد  فراهم 
مهارت )به خصوص زنان( را به پیوستن 
به نیروی کار در حال رشد و سازمان های 
دولتی و خصوصی تشویق کرد. این امر 
نیز  تغییر  رونِد  این  در  ورود جوانان  به 
کمک کرد و به این  طریق به آن ها حس 
مالکیت را در توسعه ای که پس از جنگ 
در این کشور در حال وقوع بود، القا کرد.

با این حال، در سال 2014 هنگامی 
که اکثر نیروهای ایاالت متحده و ناتو این 
کشور را ترک کردند، وعده ی صلح، توسعه 
و تبادل آزادانه افکار و ایده ها از بین رفت. 
سطح باالی بی کاری، وضعیت امنیتی رو 
به وخامت، به حاشیه رانده شدن سیاسی 
اقلیت ها و محرومیت جوانان از قدرت به 
است.  افزوده  بی اطمینانی جوانان  حس 
جوانان با عدم پاسخ گویی یا دودلی دولت 
در مواجهه با این بی ثباتی و بالتکلیفی 
هر  که  شورشیان  پی درپی  حمالت  و 
می گیرد،  را  غیرنظامی  ده ها  جان  ماه 
روبه رویند و در برخی موارد هدف واکنش 
امنیتی غیرعاقالنه دولت قرار گرفته اند. 
در این وضعیت، جوانان دل سرد افغان به 
برای مقابله  استراتژی هایی  یک سلسله 
رو  دارند،  قرار  آن  در  که  وضعیتی  با 
می آورند. مهاجرت از افغانستان، پیوستن 
به خصوص  ـ  خشونت گرا  گروه های  به 
که  ـ  کشور  این  روستایی  مناطق  در 
به آن ها حس تعلق می بخشد و درآمد 
اعتراض  و  تظاهرات  یا  می کند،  ایجاد 
منظور  )به  دولت  ناکامی های  برابر  در 

اعمال فشار بر دولت تا اصالحاتی را در 
قوانین و سیاست در بخش های امنیتی 
و اقتصادی و نهادهای سیاسی به میان 
آورد( از جمله ی این استراتژی ها است. 
بزرگ ترین و با دوام ترین این جنبش ها 
پس از سال 2014 که یک سال حیاتی 
امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی،  گذار  در 

افغانستان بود، به وقوع پیوست.
مردمی  بسیج های  از  افغان  فعاالن 
پسا  دوره ی  جمعی  تصمیم گیری  و 
خصوص  به  کردند.  استقبال   2001
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  از  پس 
جوانان  اعتراضی  جنبش های   ،  2014
سیاسی  صحنه ی  مهِم  بخش  یک  به 
)نوامبر سال  تبسم  تبدیل شد. جنبش 
)جنوری  روشنایی  جنبش   ،)2015
رستاخیز  جنبش  و   )2016 جوالی  تا 
برای تغییر )جون تا جوالی 2017( سه 
نمونه ی مشهور این جنبش های اعتراضی 

می باشند. 
ما دریافتیم که از یک سو وضعیت 
اجتماعی- نامطلوب  و  وخامت  به  رو  

منافع  امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی، 
در  را  سیاسی  و  اجتماعی  گروه های 
خطر قرار داده و از سوی دیگر، همین 
اقدام  برای  را  انگیزه هایی  تهدیدات 
جمعی که در پی متوقف کردن یا اصالح 
این مسیر مارپیچی که روبه پایین بوده، 
ایجاد کرده است. افزایش آگاهی از حقوق 
شهروندان و کاستی های دولت در انجام 

مسئولیت ها و وظایفش، بسیج مردم را 
بی عدالتی،  حس  است.  کرده  تقویت 
بدتر شدن شتاب آلود شرایط اقتصادی و 
امنیتی ، بی کاری و حس انزوای سیاسی 
و  دولت  از سیاست گذاری  محرومیت  و 
اعتراضات  این  اصلی  عوامل  »دونرها« 

بوده اند. 
بنابراین هدف اصلی این جنبش های 
اعتراضی تحت فشار قرار دادن دولت برای 
تأمین امنیت عمومی و عدالت بود که هر 
دو از وظایف اساسی دولت هستند. )برای 
جزئیات بیشتر به نسخه ی کامل گزارش 
اعتراضی  »جنبش های  عنوان  تحت  ما 

جوانان در افغانستان« مراجعه کنید.(
 ،2016 و   2002 سال های  بین 
چشم گیری  رشد  شاهد  افغانستان 
جمله  از  مختلف  بخش های  در 
و  مخابرات  مسکن،  در  سرمایه گذاری 
تولید و صنایع  بود. کشاورزی،  خدمات 
بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص 
داخلی داشته است. اما تحوالت 2014 
بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی را کلید زد. 
سرمایه گذاری ها به دلیل وضعیت امنیتی 
رو به وخامت )که خود محصول جانبی 
متوقف  است(  خارجی  نیروهای  خروج 
افغانستان  اقتصاد  تا سال 2015  و  شد 

شروع به سقوط آزاد کرد. 
منابع  به  رفتن دسترسی  از دست 
اصلی  محرک  اشتغال  اطمینان  قابل  
ساالنه  بود.  اعتراضی  جنبش های  این 

کار  بازار  وارد  افغان  جوان  400 هزار 
دولت  بر  را  عظیمی  فشار  که  می شوند 
وارد  شغلی  فرصت های  ایجاد  برای 
می کند. کاهش رشد اقتصادی همراه با 
بیش  را  کار  بازار   2014 سال  تحوالت 
بی کاری  نرخ  کرد.  تضعیف  پیش  از 
شغلی،  فرصت های  کاهش  و  روزافزون 
نارضایتی ها و احساس ناامنی و بی ثباتی 
اقتصادی و اجتماعی را در میان جوانان 

افزایش داد. 
ناامنی که می توان آن را به خیزش 
دیگر  یکی  داد،  نسبت  طالبان  دوباره ی 
بود.  جوانان  اعتراضات  اصلی  عوامل  از 
مورد  ما  که  جنبشی  سه  از  واقع،  در 
پژوهش قرار دادیم، مسایلی ماننِد ناتوانی 
از  حفاظت  و  امنیت  تأمین  در  دولت 
شهروندان در برابر تهدیدات آدم ربایی و 
حمالت خشونت آمیز گروه های شورشی، 
دو  جرقه ی  اقلیت ها  علیه  به خصوص 
به  زد.  را  جنبش[  سه  این  جنبش]از 
در  نفر  از صد هزار  بیش  یوناما،  گفته ی 
افغانستان بین سال های 2001 و 2017 

کشته شده اند.
بی عدالتی  حس  این،  بر  عالوه 
عامل مشترک به راه افتادن جنبش های 
از  یکی  چنان که  است.  بوده  اعتراضی 
با  ما  پژوهش  در  که  دانشگاه  استادان 
است،  گفته  شده،  انجام  مصاحبه  وی 
شده  نهادینه  افغانستان  در  »بی عدالتی 
عوامل  سایر  با  بی عدالتی  است.« حس 

دیده  می کند.  هم پوشانی  ناامنی  مانند 
اقتصادی  قراردادهای  که  است  شده 
رقابت  براساس  شغلی  فرصت های  و 
و  روابط  براساس  بلکه  نه  شایستگی  و 

جانب داری قومی توزیع می شود. 
جامعه ی عمیقاً مردساالر افغانستان 
)با سنت  دیرینه  ی جانب داری از مردان 
اجتماعی- موضع  گیری های  در  مسن تر 

جوانان  قابل توجه  مشارکت  سیاسی( 
عرصه ی  در  را  زنان  ویژه  به  افغان، 
رغم  به  می کند.  دشوار  سیاست 
خوش بینی اولیه ی  پس از سقوط طالبان 
و -به دنبال آن- بازشدن فضای سیاسی، 
این کشور تحت تسلط  میدان سیاست 
نخبگانی قرار دارد که در جریان مبارزه 
علیه شوروی ها در دهه ی  1980 و جنگ 
داخلی دهه ی 1990 اهمیت پیدا کردند. 
بسیاری از این نخبگان قدرت یا منابع را 
به فرزندان خود منتقل می کنند و جوانان 
را در سطح گسترده تر از فرصت ها محروم 
می سازند. این وضعیت ماهیت دودمانی و 
خاندانی سیاست افغانستان را تقویت و 
جوانان را از فرصت های سیاسی محروم 

کرده است. 
زیادی  حد  تا  افغانستان  دولت 
جنبش های  سیستماتیک  سرکوب  از 
خودداری  جوانان  رهبری  به  اعتراضی 
کرده است و به جای آن پیشنهاد مذاکره 
با سازمان دهندگان این جنبش ها را داده 
در  شرکت  به  را  نمایندگانش  و  است 
مناظره های عمومی با سازمان دهندگان 
در شبکه های تلویزیونی فرستاده است. 
به  را  دولت  جوانان،  فعاالن  این حال،  با 
استفاده از مذاکرات به عنوان میکانیسمی 
برای به تأخیرانداختن تعامل مستقیم با 
خواسته های معترضان متهم کرده اند و 
این رویکرد را »سرکوب نرم« می خوانند. 
تأمین  در  ناکامی  به  همچنین  دولت 
متهم  گردهمایی ها  و  اعتراضات  امنیت 
دو   ،2016 جوالی   23 در  است.  شده 
جنبش  تظاهرات  انتحاری  بمب گذار 
روشنایی را در کابل هدف قرار داد که 

و  معترض  به کشته شدن دست کم 85 
شد.  منجر  دیگر  تن  ده ها  زخمی شدن 
بنا  این  بر  دولت  استدالل  این حال،  با 
بوده که اعتراضات با بستن جاده ها و به 
تعطیلی کشاندن بازار و نهادهای دولتی 
به نظم عمومی و اقتصاد آسیب رسانده 
و  استدالل  این  بر  مبتنی  دولت  است. 
قوانینی  کشور،  اساسی  قانون  برخالف 
را معرفی کرده است که حق شهروندان 
برای راه اندازی تظاهرات و گردهمایی های 

آزادانه را به شدت محدود می کند. 
دولت  ویژه  به  جهانی  جامعه ی 
از  را  جوانان  یوناما  و  متحده  ایاالت 
برحذر  اعتراضی  جنبش های  راه اندازی 
شد  درک  این گونه  امر  این  داشته اند. 
که جامعه ی بین المللی امنیت کشور را 
هنجارها  به  پای بندی  و  دموکراسی  بر 
می دهد.  ترجیح  دموکراتیک  اصول  و 
افغان گفت: »جامعه ی  یک روزنامه نگار 
کار  در  اعتراضی  که  بار  هر  بین المللی 
گفته ی  به  می شود.«  وحشت زده  است، 
بر  امنیت  ارجحیت  روزنامه نگار،  این 
دموکراسی شاید بتواند توضیح دهد که 
چرا جامعه ی بین المللی با درخواست از 
رهبران اعتراض »به دادن فضای بیشتر 
به دولت افغانستان، رهبران اعتراض را به 
دست کشیدن از فعالیت های دموکراتیک 

شان تشویق کرد.«
در  جوانان  اعتراضی  جنبش های 
افغانستان شماری از نگرانی های مشروع 
را در زمینه امنیت، سیاست و توسعه ی 
است.  کرده  مطرح  اجتماعی-اقتصادی 
اگر دولت )و جامعه ی بین المللی( نتواند 
حوزه ی  با  را  سازنده  سازش  روندهای 
که  دارد  احتمال  کند،  آغاز  جوانان 
جنبش های اعتراضی بارها و بارها ظهور 
خشونت آمیز  صورت  به  حتی  و  کنند 
روابط  شک  بدون  این  شوند.  ظاهر 
دولت-جامعه را تحت فشار قرار خواهد 
شدیداً  که  مشروعیتی  از  را  دولت  داد 
به آن نیاز دارد، محروم خواهد کرد. در 
میان  صلح  جاری  مذاکرات  چارچوب 
و  صدا  طالبان،  و  متحده  ایاالت  دولت 
گرفته  نادیده  همچنان  جوانان  منافع 
می شود. تحقیقات ما نشان می دهد که 
به  هردو  بین المللی  و  ملی  طرف های 
فروگذاشتن جوانان از این فضا همچنان 
حاشیه رانده شدن  به  می دهند.  ادامه 
مداوم جوانان نشانه ی خوبی برای صلح 

فراگیر و توسعه پایدار نیست. 

مترجم: جلیل پژواک

جنبش های اعتراضی جوانان در افغانستان شماری از نگرانی های مشروع 
را در زمینه امنیت، سیاست و توسعه ی اجتماعی-اقتصادی مطرح کرده 
است. اگر دولت )و جامعه ی بین المللی( نتواند روندهای سازش سازنده 

را با حوزه ی جوانان آغاز کند، احتمال دارد که جنبش های اعتراضی 
بارها و بارها ظهور کنند و حتی به صورت خشونت آمیز ظاهر شوند. این 

بدون شک روابط دولت-جامعه را تحت فشار قرار خواهد داد دولت را از 
مشروعیتی که شدیداً به آن نیاز دارد، محروم خواهد کرد. 


