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میررحمان رحمانی
رییس مجلس شد

صفحه ۲

انتخابات ریاست مجلس؛ 
قوم گرایی و پول اندوزی

انتخابات ریاست مجلس نمایندگان 
رأی  نامزدها،  از  از آن که هیچ یک  پس 
معیار )پنجاه درصد به عالوه ی یک رأی( 
را به دست نیاورند، میان دو نامزد پیشتاز 
انتخابات  دوم  دور  رفت.  دوم  دور  به 
در  اشتباه  دلیل  به  اما  مجلس  ریاست 
اعالم نصاب مجلس، جنجالی و تنش آلود 
برگزار شد. سرانجام، میررحمان رحمانی 
پارلمان  رییس  عنوان  به  رأی   123 با 
او  انتخاب شد. رقیب  افغانستان  هفدهم 
کمالناصر اصولی، از پذیرش نتیجه سرباز 
عدم  صورت  در  که  کرد  تهدید  و  زد 
برگزاری مجدد انتخابات ریاست مجلس، 

دروازه های پارلمان را می بندد.
هفدهم،  مجلس  ریاست  انتخابات 
سیمای قوم گرایی و پول اندوزی به عنوان 
به  را  مجلس  این  در  غالب  رویه ی 
یکی  اصولی،  کمالناصر  نمایش گذاشت. 
نامزد ریاست مجلس در دور دوم  از دو 
شدید  و  برهنه  قوم گرایی  به  انتخابات، 
و  بی پروایی  با  بارها،  او  است.  شهره 
مردم  اساسی  به حقوق  اعتنایی  بی هیچ 
تاخته  غیرپشتون  اقوام  به  افغانستان، 
است. قرار گرفتنش میان دو نامزد پیشتاز 
و  مجلس  ریاست  انتخابات  اول  دور  در 
راه یابی او به دور دوم، نشان می دهد که 
بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس 
اراده ی  به عنوان عالی ترین مظهر تمثیل 
ملت، شیدای گرایش های شدید و آشکار 
قومی است. اگرچه هواداران آقای اصولی 
در پیروزکردنش ناکام شدند، اما 69 رأی 
موافق در دور اول و 55 رأی موافق در 
برای  مجلس  ریاست  انتخابات  دوم  دور 
نشان  قوم گرایی،  »سلیبریتی«  یک 

می دهد که...
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سفیر ایران در لندن: بعد از پایان مهلت 
۶۰ روزه، از بـرجام خارج نمی شـویم
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سوریه حمله ی اسرائیل به اهدافی 
در حومه ی دمشق را تائید کرد

صفحه ۷

تساوی اتلتیکو مادرید 
در روز خداحافظی گریزمان
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دی بروین: لیورپول عالی بود 
ولی خوشحالم قهرمان نشد
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موترهای  کنار  رنگ پریده ای  فرش  روی  که  میان سال  رانندگان  از  گروهی 
»الری «شان در قندهار، دومین شهر بزرگ افغانستان، نشسته اند و تفاوت میان 
تن  به  سیاه رنگی  لباس  که  اکرم  محمد  می دهند.  توضیح  را  دولت  و  طالبان 
دارد، می گوید هر دو گروه از رانندگان اخاذی می کنند؛ هم دولت و هم طالبان 

خشونت آمیز هستند. اما وقتی طالبان او را در ایست بازرسی...

چرا دولت افغانستان به طالبان می بازد؟

صفحه ۴

چند سال پیش در کابل، برای مصاحبه در یکی از تلویزیون  های خصوصی 
وابسته به یکی از رهبران جهادی رفته بودم. زنگ دروازه ی بیرون را فشار دادم 

 و داخل کوچه منتظر ماندم. چند دقیقه گذشت، کسی نیامد. دوباره زنگ زدم...

مریم غنی و فعالیت های مستقل او؛ 
خودمان باشیم!
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مورخان و نویسندگان ما وقتی در مورد تاریخ افغانستان معاصر می نویسند، 
و  »فتوحات«  از  و  می کنند  ترسیم  کشور  برای  شکوه مند  تاریِخ  معموال 

لشکرکشی های شاهان و یا از شکوه و جالل دوره ای با حسرت یاد می کنند...

کتاب »هزاره ها و دولت افغان«؛ 
روایتی از جنبه های ناخوشایند تاریخ افغانستان



انفجار در ولسوالی اوبه ی هرات 
۳ کشته و ۲۳ زخمی برجا گذاشت

رویداد ترافیکی در هرات 
9 کشته و 15 زخمی برجا گذاشت

سرورزی،  رحم الدین  روز:  اطالعات 
ولسوال ولسوالی اوبه ی هرات تأیید می کند 
که موتر حامل او حوالی ساعت 8:00 صبح 
دیروز )شنبه، 28 ثور( در مرکز این ولسوالی 

هدف انفجار قرار گرفته است.
آقای سرورزی به روزنامه اطالعات روز 
خانه  از  می خواست  که  هنگامی  او  گفت، 
بازار  داخل  در  برود،  کارش  دفتر  به سوی 
انفجار  هدف  حاملش  موتر  اوبه  ولسوالی 
یک موترسایکل مملو از مواد انفجاری قرار 
گرفته است. او افزود که در این انفجار سه 
به شمول  دیگر  نفر  و 23  غیرنظامی کشته 
محافظانش  از  نفر  دو  و  غیرنظامی   21

امنیتی در والیت  اطالعات روز: منابع 
هرات می گویند که در یک رویداد ترافیکی 
در ولسوالی فارسی این والیت نُه نفر کشته 

شده اند.
سخن گوی  ولی زاده،  عبداالحد 
این  که  می گوید  هرات  پولیس  فرماندهی 
رویداد دیروز )شنبه، 28 ثور( در نتیجه ی 
چرخ  ده  موتر  عراده  یک  شدن  واژگون 
در  سیاه«  نخود  »گردنه ی  منطقه ی  در 

ولسوالی فارسی رخ داده است.
که  می گوید  همچنان  ولی زاده  آقای 
زخمی  نیز  دیگر  نفر   15 رویداد  این  در 
شده اند. به گفته ی او، کشته و زخمیان این 

سه  وضعیت  او  گفته ی  به  شده اند.  زخمی 
نفر از زخمیان غیرنظامی نیز وخیم گزارش 

شده است.
ولسوال ولسوالی اوبه ی هرات در ادامه 
پا  و  سر  ناحیه ی  از  نیز  خودش  که  گفت 

به گونه ی سطحی جراحت برداشته است. 
فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این 

انفجار را بر عهده نگرفته است.
از  کشور  غرب  در  هرات  والیت 
والیت های نسبتا امن به حساب می آید، اما 
گروه طالبان در چند ولسوالی این والیت از 
جمله ولسوالی های اوبه، شیندند، گلران و ... 
حضور و فعالیت گسترده ی تروریستی دارد.

رویداد همه غیرنظامی اند که زخمیان آنان 
برای درمان به کلینیک های صحی ولسوالی 

شیندند انتقال داده شده اند.
هرات  پولیس  فرماندهی  سخن گوی 
رویداد  این  انگیزه ی  و  دلیل  مورد  در 
سرعت  اما  است،  نگفته  چیزی  ترافیکی 
زیاد و بی احتیاطی رانندگان و در کنار آن 
دالیل  از  موارد  بیش تر  در  جاده ها  خرابی 
اصلی رویدادهای ترافیکی در کشور دانسته 

می شود.
والیت هرات در غرب افغانستان نیز از 
جمله والیت هایی است که شاهد بیش ترین 

رویدادهای ترافیکی در کشور است.

هفدهـــم،  مجلـــس  در 
افراطـــی  گرایش هـــای 
در  قومـــی،  نفـــرت  بـــه 
ـــرار دارد.  ـــی ق ـــه جایگاه چ
ـــه  ـــی ک ـــای اصول ـــب آق رقی
در نهایـــت بـــه ریاســـت 
مجلـــس انتخـــاب شـــد، 
ــا 75  ــتاز بـ ــد پیشـ کاندیـ
رأی در دور اول انتخابـــات 
بـــود  مجلـــس  ریاســـت 
بـــا دریافـــت 123  کـــه 
رأی بـــه پیـــروزی رســـید. 
از  رحمانـــی،  آقـــای 
ــت  ــداری اسـ ــران نامـ تاجـ
پیـــروزی  بـــرای  کـــه 
ــل  ــرش اجمـ ــود و پسـ خـ
انتخابـــات  در  رحمانـــی 
ــه  ــی بـ ــی و راه یابـ پارلمانـ
مجلـــس، صدهـــا هـــزار 
ـــاند.  ـــرف رس ـــه مص ـــر ب دال
نشـــان  کـــه  واقعیتـــی 
رأی  اســـتعمال  می دهـــد 
به عنـــوان  انتخابـــات  در 
ــک و  ــر دمکراتیـ ــک امـ یـ
ــع  ــدر تابـ ــهروندی چقـ شـ
ــی  ــادالت مالـ ــاد و معـ مفـ
اســـت. آقـــای رحمانـــی، 
میـــان  هنگفتـــی  پـــول 
مجلـــس  نماینـــدگان 
ـــا در دور اول  ـــرد ت ـــع ک توزی
ـــات  و ســـپس دور دوم انتخاب
ـــه او رأی  ریاســـت مجلـــس ب
ـــا،  ـــروز، دهلیزه ـــد. دی بدهن
تشـــناب های  و  راه روهـــا 
ــه  ــل مبادلـ ــس، محـ مجلـ
و توزیـــع هـــزاران دالـــر از 
طـــرف آقـــای رحمانـــی 
ــس  ــدگان مجلـ ــه نماینـ بـ
رأی   53 میـــان  از  بـــود. 
ســـفید  رأی   13 باطـــل، 
ــع  ــه نفـ ــه بـ ــی کـ و آرایـ
آقـــای اصولـــی و رحمانـــی 
بـــه صندوق هـــا ریختـــه 
شـــد، دشـــوار اســـت کـــه 
تعـــداد آرای مســـئوالنه و 
عـــاری از تعلقـــات مالـــی و 
قومـــی را برشـــماریم، امـــا 
ــه  ــن آرا، بـ ــع ایـ ــه قطـ بـ
ــدک و  ــی انـ ــای واقعـ معنـ

اســـت. کم مقـــدار 
ــدگان،  ــس نماینـ مجلـ
ـــل  ـــر تمثی ـــن مظه عالی تری
ـــتان و  ـــردم افغانس اراده ی م
ـــرد  ـــارت از عملک ـــکان نظ س
حکومـــت اســـت. فـــارغ 
نهـــاد  ایـــن  این هـــا،  از 
مـــورد  در  می بایســـت 
مســـایل  حســـاس ترین 
کشـــوری تصمیـــم بگیـــرد، 
بشـــکند  را  بن بســـت ها 
و منافـــع علیـــای مـــردم 
و  تضمیـــن  را  کشـــور  و 
پـــاس داری کنـــد. رویـــه ی 
مجلـــس  نماینـــدگان 
ــان داد  ــا نشـ ــم، امـ هفدهـ
ــا  ــد بـ ــه مجلـــس جدیـ کـ
چـــه چشـــم انداز و نگاهـــی 
کشـــوری  مســـایل  بـــه 
نـــگاه می کننـــد و چـــه 
ظرفیتـــی در ایـــن نهـــاد 
بـــرای عمـــل درســـت بـــه 
ـــود  ـــی اش وج ـــف اساس وظای
می رســـد  به نظـــر  دارد. 
بـــا  هفدهـــم،  مجلـــس 
توجـــه بـــه کم و کیـــف و 
ـــرده ی  ـــت  پ ـــای پش ماجراه
ریاســـتش،  انتخابـــات 
ــه  ــاکام و چـ ــه ی نـ کارنامـ
ــود  ــرم آوری از خـ ــا شـ بسـ

ــذارد. ــادگار بگـ ــه یـ بـ
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میررحمان رحمانی رییس مجلس شد
اطالعات روز: عطامحمد دهقان پور، رییس موقت مجلس 
نمایندگان در پایان دومین دور انتخابات اعضای این مجلس 
به عنوان  را  رحمانی  میررحمان  رییس شان،  تعیین  برأی 

رییس مجلس نمایندگان اعالم کرد.
آقای رحمانی در انتخابات دیروز 123 رأی به دست آورد. 
رقیب او کمالناصر اصولی نیز 55 رأی به دست آورد و شکست 

خورد. 
به  باطل  رأی   53 و  سفید  رأی   13 انتخابات  این  در 
از  سفید  کاغذ  یک  همچنان  بود.  شده  انداخته  صندوق ها 

صندوق ها بیرون آمد و دو رأی دیگر نیز ناپدید بود. 
براساس نتایج برآمده از صندوق، هیچ نامزد رأی اکثریت 
)پنجاه درصد آرا به اضافه ی یک رأی( را به دست نیاوردند اما 
آقای رحمانی ادعا کرد که رییس مجلس انتخاب شده است؛ 
زیرا به گفته ی او، آنچه از صندوق بیرون آمد، کم تر از مجموع 

آرایی بود که در نصاب عمومی مجلس اعالن شده بود.
رییس  دهقان پور،  عطامحمد  رأی گیری  روند  آغاز  در 
این  براساس  کرد.  اعالن  نفر   247 را  مجلس  نصاب  موقت 
رییس  می آورد،  به دست  رأی   124 که  نامزدی  هر  نصاب، 

مجلس می شد.
اما آنچه مجموع آرایی که از صندوق بیرون شد، 244 
رأی می شود. گم بودن سه رأی دیگر اکنون چالش جدیدی 

را خلق کرد.
به دنبال آن، یک منبع از مجلس نمایندگان به اطالعات 

و  رحمانی  میر رحمان  دهقان پور،  آقای  که  بود  گفته  روز 
کمال ناصر اصولی پشت درهای بسته جلسه کردند و ساعتی 
رییس  به حیث  رسمی  به صورت  رحمانی  میر رحمان  بعد، 

مجلس نمایندگان اعالم شد.
در مصوبه ی شماره )1-001( دیروز مجلس نمایندگان 
ماده ی  به  »مطابق  است:  آمده  دهقان پور  آقای  امضای  به 
اصول  هشتم  ماده ی  و  کشور  اساسی  قانون  هشتادوهفتم 
رحمانی،  میر رحمان  محترم  جرگه،  ولسی  داخلی  وظایف 
نتیجه ی  در  ریاست مجلس،  نامزد  پروان،  والیت  نماینده ی 
انتخابات سری و مستقیم با کسب 123 رأی تأیید، 13 رأی 
سفید و 53 رأی باطل به اکثریت آرأی اعضای حاضر مجلس، 
به حیث رییس مجلس ولسی جرگه برأی یک دوره ی تقنینی 

)دور هفدهم(، انتخاب گردید.«
در این مصوبه، نصاب مجلس 244 نفر ذکر شده است. 
براساس این نصاب، آقای رحمانی توانسته است پنجاه درصد 

آرا به اضافه ی یک رأی )123( رأی را به دست بیاورد. 
مخالفت اصولی

از  یکی  و  نمایندگان  مجلس  عضو  اصولی،  کمال ناصر 
نامزدان سمت ریاست مجلس، نتیجه ی انتخابات دیروز برای 

تعیین رییس مجلس را رد کرده اند. 
آقای اصولی در صفحه ی رسمی فیس بوک خود نوشته 
است که نصاب امروز مجلس نمایندگان 247 نفر بود و ورق 

رأی دهی نیز 247 رأی درنظر گرفته شده بود. 

او همچنان گفته است که اصول وظایف داخلی مجلس 
نمایندگان در تعیین رییس پنجاه درصد آرا به اضافه ی یک 

رأی را درنظر گرفته است.
به گفته ی او، میر رحمان رحمانی که از سوی عطامحمد 
رییس  به حیث  نمایندگان  مجلس  موقت  رییس  دهقان پور، 
)پنجاه  رأی   124 است  نتوانسته  شده،  اعالم  مجلس  این 

درصد به اضافه ی یک رأی( به دست بیاورد.
آقای اصولی در عین حال ادعا کرده است که انتخابات 
اصول  براساس  و  ندارد  برنده ی  نمایندگان  مجلس  دیروز 
وظایف داخلی، انتخابات بین نامزدان جدید فردا )یک شنبه، 
29 ثور( برگزار خواهد شد. آقای اصولی همچنان ادعا کرده 
است که میر رحمان رحمانی برای اعضای مجلس پول توزیع 

کرده تا برایش رأی دهند.
در همین حال تلویزیون ملی افغانستان نیز اعالم کرده 
مجلس  در  ننگرهار  مردم  نماینده ی  یاسینی،  میرویس  که 
این مجلس در  نامزدان سمت ریاست  از  نمایندگان و یکی 
انتخابات دور اول نیز با ریاست میر رحمان رحمانی مخالفت 

کرده است.
در  نمایندگان  مجلس  اداری  هیأت  و  رییس  انتخاب 
گذشته،  دور  در  است.  بوده  جنجالی  نیز  گذشته  دوره های 
پس از چند بار بی نتیجه ماندن انتخابات، سرانجام عبدالرووف 
به عنوان  بی طرف  فرد  یک  به عنوان  ازبیک  قوم  از  ابراهیمی 

رییس انتخاب شد.

اطالعـات روز: وزارت امـور داخله ی کشـور محمدسـالم 
المـاس، رییـس تحقیقات جرایـم جنایـی فرماندهی پولیس 

کابـل را برکنار کرده اسـت.
نصـرت رحیمـی، سـخن گوی ایـن وزارت بـه روزنامـه 
اطالعـات روز گفـت کـه معین الدیـن سـیال به جـای آقـای 

المـاس به حیث سرپرسـت ریاسـت تحقیقـات جرایم جنایی 
پولیـس کابـل تعیین شـده اسـت.

در همیـن حـال بصیـر مجاهـد، سـخن گوی فرماندهی 
پولیـس کابـل بـه روزنامـه  اطالعـات روز گفت کـه لحظاتی 
وزارت  امنیتـی  ارشـد  معییـن  سـادات،  خوشـحال  پیـش 

داخلـه آقـای سـیال را رسـما بـه ایـن سـمت معرفـی کرده 
ست. ا

وزارت داخلـه در حالـی محمدسـالم المـاس را برکنـار 
کـرده اسـت که اخیـرا گـراف جرایـم جنایی در شـهر کابل 

افزایـش یافته اسـت.

رییس تحقیقات جرایم جنایی فرماندهی پولیس کابل برکنار شد

اطالعات روز: زلمی خلیل زاد، نماینده ی 
صلح  برای  امریکا  خارجه  ی  وزارت  ویژه ی 
اولویت  مورد  در  پرسش ها  به  افغانستان 
گفته  و  داده  پاسخ  افغانستان  در  امریکا 
است که اولویت کشورش در افغانستان روند 
در  سیاسی  حل وفصل  به  که  است  صلحی 

این کشور منجر شود.
آقای خلیل زاد بامداد دیروز )شنبه، 28 
ثور( در یک رشته تویتی نوشته است: »در 
روزهای اخیر چند صاحب نظر پرسش هایی 
درباره  ی اولویت های ما در افغانستان مطرح 

که  است  صلحی  روند  اولویت،  کرده اند. 
منجر به حل وفصل سیاسی شود.«

که  است  نوشته  همچنان  خلیل زاد 
صلح  دیگری،  چیزی  هر  از  بیش  افغان ها 
می خواهند. او تأکید کرده است که خواست 
افغان ها  تقاضای  مانع  جنگ  پایان  و  صلح 
ریاست جمهوری  انتخابات  به  آمادگی  برای 

بااعتبار نمی شود.
خارجه  ی  وزارت  ویژه ی  نماینده ی 
حال  عین  در  افغانستان  صلح  برای  امریکا 
برگزاری  برای  برنامه ریزی ها  خواستار 

انتخابات ریاست جمهوری شده است.
است:  نوشته  خلیل زاد  آقای 
انتخاباتی در حالی که ما  »برنامه ریزی های 
آن  افغان ها شایسته ی  که  را  داریم صلحی 

هستند دنبال می کنیم، به پیش برود.«
خلیل زاد در حالی به برگزاری انتخابات 
روند  پیشبرد  با  همزمان  ریاست جمهوری 
که  است  کرده  تأکید  افغانستان  در  صلح 
خارجه ی  وزارت  معاون  ویلز،  الیس  اخیرا 
امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز 
در سفری به افغانستان با رهبران حکومت 

مستقل  کمیسیون  اعضای  و  ملی  وحدت 
انتخابات دیدار و خواستار برگزاری انتخابات 

در زمان تعیین شده ی آن شده است.
این همه در حالی است که کمیسیون 
جاری  سال  میزان  ششم  انتخابات  مستقل 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  روز  را 
انتخابات  کنار  در  است.  کرده  تعیین 
انتخابات  است  قرار  ریاست جمهوری، 
و  ولسوالی ها  شوراهای  والیتی  شوراهای 
انتخابات پارلمانی والیت غزنی نیز به تاریخ 

ششم میزان برگزار شود.

خلیل زاد: 
اولویت امریکا در افغانستان، صلح است

ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه در چوکات وزارت تحصیالت عالی ایجاد شد
وزارت  روز:  اطالعات 
ریاست  کشور  عالی  تحصیالت 
در  را  ترجمه  و  تألیف  تحقیق، 
چوکات این وزارت ایجاد و مرضیه 
وفایی را به حیث نخستین رییس 

این اداره معرفی کرده است.
نجیب اهلل خواجه عمری، وزیر 
)شنبه،  دیروز  عالی  تحصیالت 
28 ثور( در محفلی که به همین 
این  کنفرانس  تاالر  در  مناسبت 
ایجاد  بود،  شده  برگزار  وزارت 
ترجمه  و  تألیف  تحقیق،  ریاست 

وزارت  اولویت های  جمله  از  را 
تحصیالت عالی خواند. 

گفت:  عمری  آقای 
»تحقیقات علمی، تألیف و ترجمه 
اساسی  فعالیت های  جمله  از 
نهادهای تحصیلی کشور می باشد 
جهت  توانستیم  خوشبختانه  که 
فعالیت ها  این  معیاری سازی 

گام های عملی برداریم.«
دانشگاه های  مسئوالن  از  او 
حل  برای  که  خواست  نیز  کشور 
جست وجوی  و  جامعه  مشکالت 

تحقیقات،  به سوی  حل  راه های 
گام بردارند.

وزیر تحصیالت عالی از خانم 
ایجاد  با  تا  خواست  نیز  وفایی 
مراکز تحقیقات علمی در نهادهای 
تحصیلی کشور، فرهنگ تحقیقات 
علمی معیاری را میان استادان و 

دانشجویان نهادینه سازد.
عبدالتواب  حال  همین  در 
وزارت  علمی  معین  کرزی،  باال 
محفل  این  در  عالی  تحصیالت 
تألیف  پژوهش،  ضرورت  روی 

تحصیالت  نظام  در  ترجمه  و 
گفت:  و  کرده  اشاره  کشور  عالی 
»اداره ی تحقیق، تألیف و ترجمه 
در کشور باید 40 سال قبل ایجاد 

می گردید.«
باال کرزی همچنان گفت که 
فرهنگ  اداره  این  فعالیت های  با 
در  ترجمه  و  تألیف  پژوهش، 
کشور  عالی  تحصیالت  نهادهای 
تقویت و قوانین و لوایح قبول شده 

به میان خواهد آمد.
از سویی هم، مرضیه وفایی، 

تحقیق،  ریاست  رییس  نخستین 
محفل  این  در  ترجمه  و  تألیف 
تحقیقات علمی را مسئولیت نسل 
دوم دانشگاه ها خوانده و گفت که 
فرهنگ  این  نهادینه ساختن  برای 
روی راهکارها و روش های ویژه در 

این زمینه کار خواهد کرد.
استادان  از  یکی  وفایی  خانم 
دانشگاه کابل است که در رشته ی 
دکتورا  سند  غیرعضوی  کیمیای 
دارد. او عضویت کمیسیون نصاب 

و تحقیق را نیز دارد.
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نیز به کار می برند. شمس اهلل اصرار دارد که او 
که  سال هاست  او  آن هاست؛  با  مبارزه  به  قادر 
که  می گوید  او  اما  است.  بوده  همین  کارش 
هستند.  وی  سربازان  از  مجهزتر  اغلب  طالبان 
طالبان به عنوان مثال با عینک های دید در شب 

مجهزند.
طالبان تنها مناطق روستایی اطراف والیت 
قندهار را تحت کنترل دارند. اما نفوذ این گروه 
پاسخ  در  است. شمس اهلل  گسترده تر  مراتب  به 
طالبان چه کسانی هستند،  که  پرسش  این  به 
که  هستند  پاکستانی هایی  آن ها  که  می گوید 
کشورهای  پول  با  را  »بی سواد«  محلی  مردم 
واقعیت  مسأله  این  می کنند.  استخدام  خلیج 
خودشان  طالبان  نیست.  داستان  کل  اما  دارد، 
نیز پول جمع می کنند و منبع درآمدشان صرفا 
نیست.  جاده ها  امتداد  در  رانندگان  از  اخاذی 
در  کودکان  پولیس،  پُسته  حوالی  روستای  در 
فیض محمد،  می کنند.  بازی  خشخاش  مزارع 
به  را  محصوالتش  او  که  می گوید  کشاورز، 
مردانی می فروشد که با موتورسیکلت سر مزرعه 
می آیند و محصوالت را به کارخانه هایی که در 
می دهند.  انتقال  شده،  ایجاد  طالبان  قلمرو 
بدل  در  فیض محمد  به  مردان  این  که  پولی 
محصوالتش می پردازند، روپیه پاکستانی است.

کار  که  نیستند  طالبان  فقط  این  قطعا 
از  زیادی  تعداد  می کنند؛  را  مخدر  مواد  بار  و 
دارند،  دست  تجارت  این  در  نیز  دولتی  افراد 
نه تنها  طالبان  نیستند.  طالبان  اندازه ی  به  اما 
را  قاچاق  مسیرهای  و  کارخانه ها  از  بسیاری 
مواد  برداشت  و  کاشت  بلکه  می کنند،  اداره 
مخدر را نیز مدیریت می کنند. سربازان طالبان 
محصول  مالیات  که  دارند  انتظار  کشاورزان  از 
سایر  و  اولیه  سرمایه ی  آن ها  بپردازند.  را  خود 
کمک ها را نیز برای کشاورزان فراهم می کنند. 
تقسیم  مسئول  طالبان  مناطق،  از  بسیاری  در 
آب، حل اختالفات و کنترل استفاده از آب های 
گذشته،  سال  چند  طی  در  هستند.  زیرزمینی 
در  به ویژه  چشم گیری  طرز  به  تریاک  تولید 
مناطق تحت کنترل طالبان، افزایش یافته است.

به  حکومت  علیه  جنگ شان  در  طالبان 
آن ها  زیرا  می آورند؛  به دست  حمایت  آسانی 
منفور  شدیدا  که  می کنند  حمله  نهادهایی  به 
هستند. فیض محمد اسحاق زی ولسوال ولسوالی 
قندهار، می گوید  پنجوایی در سوی دیگر شهر 

که نگران است درگیری ها به زودی دوباره آغاز 
شود. او می گوید: »ارتش پیوسته از مردم پول 
او  می کنند.«  بدرفتاری  ما  با  آن ها  می خواهد. 
نورزی  قبیله  مشخصا،  که  می کند  استدالل 
مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. او با نشان دادن 
از  تن  دو  که  می گوید  تلفنش  روی  تصاویری 
اواخر توسط  بانفوذ قبیله ی نورزی همین  افراد 
پولیس کشته شده اند. او می گوید: »این مسأله 
قندهار،  در  می شود.«  ]مردم[  خشم  باعث 
قبیله  اچکزی،  تسلط  تحت  امنیتی  نهادهای 
تادین خان، فرمانده ی پولیس این والیت، قرار 
جنرال  برادرش،  ترور  از  پس  خان  آقای  دارد. 
عبدالرازق اچکزی، فرمانده ی مشهور ضدطالبان 
به ِملک شخصی اش تبدیل کرد،  را  که قندهار 

به عنوان فرمانده پولیس تعیین شد.
این نقطه ی تالقی مشکالت و نارضایتی های 
محلی با مشکالت ملی است. افغانستان با وجود 
تنوع و گوناگونی فراوانش، یکی از متمرکزترین 
دارد.  را  جهان  در  دولت داری  نظام های 
 3 دست کم  با  همراه  والیات  پولیس  فرمانده ی 
اشرف  توسط  مستقیم  به طور  دیگر  مقام  هزار 
غنی، رییس جمهور افغانستان تعیین می شوند و 
تنها به او پاسخگو هستند. اکثر این مقامات در 
کابل و براساس روابط شخصی انتخاب می شوند. 
ساختن  برای  قدرت شان  از  مقامات  این  وقتی 
مردم  می کنند،  استفاده  خود  برای  امپراتوری 
در  خود  نارضایتی  ابراز  برای  چندانی  گزینه ی 
پیش رو ندارند. اگر به شکایت آن ها مقامات و 
نهادها رسیدگی نکنند، رفتن به سمت طالبان 
نزد  که  است  اعتراض  راه های  معدود  از  یکی 

آن ها باقی می ماند. 
پژوهش گران  از  یکی  جکسون  اشلی 
 Overseas Development موسسه 
تاکید  لندن،  در  اندیشکده ای   ،Institute
نیست.  دولت  از  پاسخ گوتر  طالبان  که  می کند 
در  به ویژه  غیرنظامیان  بر  طالبان  حمالت 
شهرها، این گروه را به شدت منفور می کند. اما 
در مناطق روستایی، طالبان کارآمدتر از دولت 
خودسرانه  قدرت  چالش کشیدن  به  مشتاق  و 
دولت دانسته می شوند. به عنوان مثال، براساس 
سر  بر  اختالفات  متحد،  ملل  سازمان  پژوهش 
را  خشونت آمیز  جرایم  درصد   70 شاید  زمین 
دولت،  کنترل  تحت  مناطق  در  دهد.  تشکیل 
افراد »واسطه دار« که اغلب از معافیت مجازات 

می کنند.  تصرف  را  زمین ها  هستند،  برخوردار 
طالبان،  کنترل  تحت  مناطق  در  برعکس  اما 
بی رحمی،  با  که  دارد  قاضی هایی  گروه  این 
چنین  به  کم تر  فساد  با  و  شفاف  به مراتب  اما 

قضایایی رسیدگی می کنند.
در کابل

افغانستان،  رییس جمهور  غنی،  آقای 
امریکا(  سابق  شهروند  )و  دانشگاه  سابق  استاد 
ناکام  دولت های  اصالح  برای  زیادی  ایده های 
نوشته  موضوع  این  با  کتابی  او  واقع  در  دارد، 
درباره ی  اشتیاق  با  دیپلمات ها  کابل،  در  است. 
معرفی  مانند  است،  داده  انجام  او  که  کارهایی 
اختالس  برای کاهش  سیستم های طراحی شده 
استخدام  برای  بینایی  آزمون  از  استفاده  و 
در  اصالحات  لطف  به  می زنند.  حرف  معلمان، 
حدود  از  مالیاتی  درآمدهای  مرزی،  پُسته های 
8.5 درصد تولید ناخالص داخلی به 11 درصد 

افزایش یافته است. 
به  نزدیک  افراد  که  آن جایی  از  اما 
قانونی  پی گرد  و  مجازات  از  رییس جمهور 
مصئون به نظر می رسند، اقدامات رییس جمهور 
به عنوان  برخی ها  از سوی  با فساد  مبارزه  برای 
انحصار قدرت با گرایش قومی دانسته می شود. 
»برخی  می گوید:  کابل  در  عالی رتبه  مقام  یک 
از  اما  است.  گرفته  صورت  واقعی  تالش های 
ایجاد  اختالف  رییس جمهور  مشروعیت،  لحاظ 
کرده است. مردم می گویند که این دولت فقط 

از سه والیت است.«
بازتاب دهنده ی  طالبان  با  امریکا  مذاکرات 
اصرار رییس جمهور ترمپ بر کاهش هزینه های 
انتخابات  از  پیش  افغانستان  در  جانی  و  مالی 
ترمپ  آقای  اپریل،  دوم  در  است.   2020 سال 
گفت که حضور امریکا در این کشور »مسخره« 
است و باید پایان یابد. اما آقای غنی مذاکرات را 
خیانت می بیند. در ماه مارچ در جریان سفری 
به واشنگتن، حمداهلل محب مشاور امنیت ملی 
آقای غنی گفت که امریکا با گفت وگو با طالبان 

به آن ها مشروعیت می بخشد.
پوچ  و  بیهوده  غنی  آقای  دولت  بدگمانی 
به  طالبان  و  امریکا  که  نظر می رسد  به  نیست. 
سمت معامله ای گام برمی دارند که براساس آن 
گروه  جز  -به  را  خود  نیروهای  بیش تر  امریکا 
افغانستان  از  تروریست ها-  برای شکار  کوچکی 
خارج می کند و طالبان اعالم آتش بس می کنند. 
افغانستان، ارتش  پیامد این معامله برای دولت 
و قانون اساسی  این کشور معلوم نیست. به نظر 
گرفته  این  بر  را  فرض  غنی  آقای  که  می رسد 
سقوط  او  نمی دهد  اجازه  واقعا  امریکا  که 
چندانی  اهمیت  شاید  ترمپ  آقای  اما  کند. 
را  افغانستان  کسی  چه  که  نمی دهد  این  به 
»الری«  موترهای  ایستگاه  در  می کند.  اداره 
بتوانند  که  زمانی  تا  رانندگان  نیز،  قندهار  در 
به  قطعا  کنند،  کار  مسلح  مردان  تهدید  بدون 
این که چه کسی فرمان کشور را در دست دارد، 

اهمیتی نمی دهند. 

روی  که  میان سال  رانندگان  از  گروهی 
فرش رنگ پریده ای کنار موترهای »الری «شان 
افغانستان،  بزرگ  شهر  دومین  قندهار،  در 
دولت  و  طالبان  میان  تفاوت  و  نشسته اند 
لباس  که  اکرم  محمد  می دهند.  توضیح  را 
گروه  دو  هر  می گوید  دارد،  تن  به  سیاه رنگی 
هم  و  دولت  هم  می کنند؛  اخاذی  رانندگان  از 
طالبان  وقتی  اما  هستند.  خشونت آمیز  طالبان 
او را در ایست بازرسی متوقف می کنند، پس از 
گرفتن پول برایش یک رسید می نویسند. محمد 
به دست دارد و در  اکرم که مشتی کاغذ سبز 
چگونه  که  می دهد  توضیح  می دهد،  تکان  هوا 
از  جنگ جویانش  که  می شود  مطمئین  طالبان 
این که  از  پس  نگیرند.  پول  بار  دو  راننده  یک 
او به گروه اول طالبان پول می دهد، می تواند با 
رسیدی که دریافت می کند، از ایست های بعدی 
عبور کند. سربازان دولتی برعکس، بارها و بارها 
او را غارت می کنند. آقای اکرم می گوید که در 
امتداد مسیرش از هرات )شهری در نزدیکی مرز 
پول  طالبان  به  بار  یک   او  قندهار  به  ایران(  با 
از  بار   30 حداقل  دولتی  سربازان  اما  می دهد، 

او پول می گیرند. 
در  که  می شود  سال   40 افغانستان حدود 
باتالق جنگ و درگیری فرو رفته است. نزدیک 
به 18 سال از زمانی که امریکا و سایر اعضای ناتو 
در پی حمالت 11 سپتامبر برای سرنگون کردن 
طالبان به افغانستان حمله کردند، گذشته است. 
دو طرف، طالبان و امریکایی ها، از ماه اکتبر سال 
2018 در حال مذاکره ی مستقیم بر سر خروج 
به  طالبان  تعهد  بدل  در  امریکایی  نیروهای 
بوده اند.  تروریست ها،  به  پناه  دادن  از  خودداری 
آخرین دور مذاکرات در قطر، جایی که طالبان 
با  ِمی  ماه  نُهم  در  دارند،  سیاسی  دفتر  آن  در 
»برخی  عنوان  به  را  آن  شبه نظامیان  که  آنچه 

پیش رفت« توصیف کردند، به پایان رسید.
می کنند،  چانه زنی  طرف  دو  حالی که  در 
سازمان  گفته ی  به  است.  یافته  شدت  جنگ 
سال  مرگ بارترین  گذشته  سال  متحد،  ملل 
بمب هایی  تعداد  است.  بوده  غیرنظامیان  برای 
در   2018 سال  در  امریکا  هوایی  نیروی  که 
از هر زمان  افغانستان پرتاب کرده است، بیش 
این  وجود  با  است.  بوده  این جنگ  در  دیگری 
حال  در  تدریج  به  افغانستان  دولت  پشتیبانی، 
از دست دادن قلمرو است و در حال حاضر به 
دو-سوم  که  ـ  را  کشور  خاک  از  نیمی  سختی 
تحت  ـ  داده  جا  خود  در  را  افغانستان  نفوس 
کنترل دارد. طالبان مرتب پُسته های پولیس و 
ارتش را مورد تاخت و تاز قرار می دهند. شهرها 
امان  در  طالبان  بی گاه  و  گاه  حمالت  از  نیز 
امن  کامال  افغانستان  از  نقطه ای  هیچ  نیستند. 
نیست. در محافل و مهمانی ها در کابل، پایتخت، 
افغان های ثروت مند و مایه دار جوک های تلخی 
به  جهادی ها  قریب الوقوع  رسیدن  درباره ی 

دم دروازه های شان رد و بدل می کنند. 
پولیس دزد است

برنده شدن هستند  در حال  طالبان  این که 
افرادی  نارضایتی  و  شکایت  نتیجه ی  حدی  تا 
است.  الری،  موتر  راننده  اکرم،  آقای  مانند 
حمایت  تحت  حکومت  ایجاد  از  سال  هجده 
این حکومت هنوز  اما  غرب در کابل می گذرد، 
ناتوان از ارائه ی خدمات اساسی به شهروندانش 
عظیم،  امنیتی  دستگاه  افغانستان  دولت  است. 
بروکراسی بزرگ و تعداد زیادی تکنوکرات های 
امریکایی  لهجه ی  با  غرب  تحصیل کرده ی 
وزارت  گفته ی  به  افغانستان  دولت  اما  دارد، 
غیرقانونی،  »غالبا  متحده  ایاالت  دادگستری 
نقاط  برخی  در  است.«  ناکارآمد  و  ضعیف 
اما معلمان اکثرا  مکتب و کلینیک وجود دارد، 
حاضر  کار  سر  به ندرت  و  نمی گیرند  معاش 
می شوند. از سایر خدمات دولتی خبری نیست. 
پولیس است که  چشم گیرترین بخش حکومت 
خود بیش ترین دزدی و غارت را انجام می دهد. 
موثر  و  کارا  دولت  یک  ساختن  دشواری 
قندهار  می شود.  دیده  وضوح  به  قندهار  در 
سبد  همسایگی اش  در  هلمند  والیت  با  همراه 
 18 قرن  در  و  می رود  شمار  به  افغانستان  نان 
افغانستان  پیش گام  درانی،  امپراتوری  مرکز 
مدرن بوده است. در حالی که بیش تر افغانستان 
کوهستانی و ناهموار است، در قندهار اما مزارع 
اکثر  می کنند.  تغذیه  آب یاری  کانال های  از 
والیت  است.  پشتون  قوم  از  قندهار  جمعیت 
قندهار جایی است که از آن جنبش طالبان در 
این والیت  دهه ی 1990 ظهور کرد. همچنین 
با  مبارزه  آغاز  و  طالبان  دوباره ی  مرکز خیزش 
حیات  حیات اهلل  چنان که  است.  ناتو  »اشغال« 
امن  قندهار  »اگر  می گوید:  والیت  این  والی 

باشد، افغانستان امن است.«
گذشته  امن بودن  از  قندهار  کار  امروزه 
مسیر  امتداد  در  ژاری  ولسوالی  در  است. 
پولیس  بریدمل  شمس اهلل،  هلمند،  به  منتهی 
طالبان«  »کشتن  او  کار  که  می گوید  محلی 
است.  گرفته  تفنگ  را  شمس اهلل  اطراف  است. 
 80 تیم  و  او  این که  از  پس  اوضاع  می گوید  او 
شده  آرام  رسیدند،  منطقه  این  به  نفری اش 
است. اما فقط چند کیلومتر دورتر، این طالبان 
هستند که اوضاع و قلمرو را تحت کنترل دارند. 
از آخرین حمله ی طالبان بر یک ایست بازرسی 
روز  هشت  فقط  جاده،  این  امتداد  در  پولیس 
گذشته است. طالبان بمب های کنار جاده ای را 

در حالی که دو طرف چانه زنی می کنند، جنگ شدت یافته است. به گفته ی سازمان ملل 
متحد، سال گذشته مرگ بارترین سال برای غیرنظامیان بوده است. تعداد بمب هایی که 
نیروی هوایی امریکا در سال 2018 در افغانستان پرتاب کرده است، بیش از هر زمان دیگری 
در این جنگ بوده است. با وجود این پشتیبانی، دولت افغانستان به تدریج در حال از دست 
دادن قلمرو است و در حال حاضر به سختی نیمی از خاک کشور را ـ که دو-سوم نفوس 

افغانستان را در خود جا دادهـ  تحت کنترل دارد

اکونومیست

مترجم: جلیل پژواک

چرا دولت افغانستان به طالبان می بازد؟
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عارف یعقوبی 

تـا بتوانـد از عهـده  ی کاری برآیـد. در جامعـه ی 
جایـی  در  می خواهـد  کسـی  وقتـی  مـدرن، 
وظیفـه بگیـرد و یـا احتـرام و منزلـت اجتماعی 
کسـب کند، بایـد خودش تالش کنـد. ِرزمی اش 
بایـد روی مهارت هـا و توان مندی هـای خـودش 
تمرکـز داشـته باشـد. فرقـی نمی کنـد بـا کدام 
حلقـه ی اجتماعـی و فـرد و گروهـی رابطـه ی 
اسـت؛  فـردی  هویـت  مهـم  دارد،  خانوادگـی 
 individualism فردبـاوری  یـا  فردگرایـی 
بیش تـر  چاشـنی  و  تصمیم گیری هـا  بنیـاد 
افـکار  اسـت.  اجتماعـی  تعامـالت  و  رفتارهـا 
مهارت هـای  و  رفتـار  اخـالق،  بـر  عمومـی، 
فـرد تاکیـد می کنـد. چنیـن وضعیتـی تشـویق 
می کنـد کـه افـراد بـه داشـتن هویـت مسـتقل 
و ظرفیت سـازی های شـخصی توجـه کننـد. بـا 
مهـارت و تـالش و قابلیت هـای خـود بتواننـد 
در جامعـه تاثیرگـذار شـوند. یکـی از بهتریـن 
نمونه هـای این گونـه جوامـع، ایـاالت متحـده ی 
امریـکا اسـت؛ جایـی کـه دختـر رییس جمهـور 

فعلـی افغانسـتان زندگـی می کنـد. 
ربیس جمهـور  دختـر  یگانـه  غنـی،  مریـم 
اسـت.  نیویـورک  بزرگ شـده ی  افغانسـتان، 
رشـته ی  در  و  دارد  عمـر  سـال  چهل و یـک 
دانشـگاه  در  فیلم سـازی  و  تطبیقـی  ادبیـات 
تجسـمی  هنرهـای  »مدرسـه ی  و  نیویـورک 
منهتـن« تحصیل کـرده اسـت. حرفـه  ی اصلـی 
گاه گاهـی  امـا  اسـت،  فیلم سـازی  مریـم غنـی 
فعالیت هـای  و  می نویسـد  می کنـد،  عکاسـی 
فکرکـرده  و  آرام  می دهـد.  انجـام  اجتماعـی 
گـپ می زنـد. اصطالحـات آکادمیـک انگلیسـی 
درگفت وگوهـای معمولـی اش زیادنـد. می گویـد 
امـا  می دانـد،  فارسـی  جملـه  از  زبـان،  هفـت 
مـن تـا هنـوز بـه اسـتثنایی یکـی-دو کلمـه ی 
فارسـی چیزی بیش تـر ازش نشـنیده ام. معموال 
انگلیسـی حـرف می زنـد. شـاید بـه خاطـر ایـن 
اسـت کـه انگلیسـی زبـان اولـش اسـت و با آن 
راحت تـر اسـت. آخریـن بـار کـه بـا او مصاحبه 
بـه  مصاحبـه  تمـام  داد  ترجیـح  نیـز  کـردم، 
انگلیسـی باشـد. مریـم غنـی کـه همزمـان یک 
و  ــامریکایی  هویتـی  چنـد  فرهنگـی  میـراث 
افغانـی و عربـی ـ را بـا خـود حمـل می کنـد، به 
شـوخی می گویـد: »مـن یـک کلیشـه ی اهـل 

هسـتم«.  بروکلیـن 
اخیـراً فیلم مسـتند خانم غنی »گذشـته ی 

ناتمـام« در امریـکا بـه نمایـش درآمد. مـن با او 
در ایـن بـاره برای صدای امریـکا مصاحبه کردم. 
ایـن فرصتـی بود کـه بیش تر بدانـم دغدغه های 
فکـری و مسـائل مـورد توجـه او چه ها هسـتند. 
رییس جمهـور  غنـی،  محمد اشـرف  پـدرش، 
افغانسـتان اسـت. کسـی که یکی از سـنتی ترین 
رهبـری  حسـاس  شـرایط  یـک  در  را  جوامـع 
می کنـد. در تاریـخ سیاسـی افغانسـتان داشـتن 
پیوندهـای خانوادگی با رهبران سیاسـی همواره 
مهـم بـوده اسـت. بنابراین، بـرای من بـه عنوان 
یـک خبرنـگار مهـم بـود بدانـم رییس جمهـور 
بـودن اشـرف غنـی چـه تاثیـری روی هویـت 
اسـت.  داشـته  هویتـی دختـرش  و چشـم انداز 
او برداشـت کـردم  بـا  از گفت  وگـو  آنچـه مـن 
ایـن اسـت: مریـم غنـی نـگاه متفـاوت نسـبت 
بـه موقعیـت سیاسـی پـدرش دارد. می خواهـد 
هویـت فـردی خـودش را داشـته باشـد؛ مـردم 
او را به خاطـر »شایسـتگی« و کار و حرفـه اش 
بشناسـند، نـه به خاطر کـه دختـر رییس جمهور 
اسـت. در جریـان گفت و گوهای که با او داشـتم، 
چندبـار تکـرار کـرد کـه »بیـش از پانزده سـال 
اسـت به صـورت حرفـه ای فیلم سـازی می کنـم؛ 
بـودن دختـر رییس جمهـور یـک بخـش موقت 
از هویتـم اسـت.« وقتـی از او به صـورت واضـح 
پرسـیدم، دوسـت دارد مردم او را به عنوان دختر 
رییس جمهـور بشناسـد یـا هنرمنـد؟ بـا خنـده 
رییس جمهـور  پـدرم  این کـه  از  »قبـل  گفـت: 
دوهـزار  سـال  از  بـودم.  هنرمنـد  مـن  شـود، 
میـالدی بـه این طـرف یـک هنرمنـد حرفـه ای 
بـوده ام. ایـن مـدت کمی نیسـت. همچنـان من 
کار را بـا آرشـیف افغان فیلـم پیـش از این کـه 
پـدرم رییس جمهـور شـود، شـروع کـرده بودم. 
و  افغان فیلـم  آرشـیف  بـا  مـن  رابطـه ی  و  کار 
کارمنـدان آن هـا و گروهـی کـه در آن جـا کار 
می کننـد، سـابقه ی دارتر از رییس جمهورشـدن 
بـودن،  اسـت. دختـر رییس جمهـور  پـدر مـن 
یـک هویـت موقتـی من اسـت. مـن می دانم که 

نیسـت.« دائمی 
آنچـه مریم غنـی می گوید، شـاید محصول 
امریـکا،  در  امریکاسـت.  جامعـه  در  زندگـی 
شایسـتگی و مهـارت فـردی مهـم اسـت. فرقی 
نمی کنـد آدم بـا کـی پیونـد خونـی دارد؛ بایـد 
کنـد  تقویـت  را  خـود  فـردی  توانمندی هـای 
تـا صاحـب آب و نـان شـود و دیگـران ببینـد ش. 

امریـکا جامعه ی مـدرن دارد، آدم ها مشـروعیت 
توانایـی خـود را از کار و تـالش و دسـت آوردهای 
شـخصی خـود می گیـرد، نـه وابسـتگی قومی و 
قبیلـه ای بـا فـالن و بهمـان شـخص و صاحـب 
قـدرت و نفـوذ سیاسـی. حتـا اگـر مریـم غنـی 
بخواهـد هویـت دختـر ربیس جمهـور بـودن را 
برجسـته کنـد، این مسـأله بـه تنهایی خـود در 
افـکار عمومی امریـکا خریدار نـدارد. مریم غنی، 
از نظـر حرفـه  با پـدر و مادرش نیز تفـاوت دارد. 
ایـن امـر نیـز اهمیـت خواسـت های فـردی در 
جامعـه ی امریـکا را نشـان می دهـد. در امریـکا 
احسـاس شـخصی و خواسـت و عالیـق فـردی 
آدم هـا اولویـت دارنـد. این خواسـت ها از سـوی 
جامعـه، مکتـب، دانشـگاه و خانواده به رسـمیت 
مریـم  کـه خـود  آن گونـه  می شـوند.  شـناخته 
غنـی می گویـد، او دنبـال احسـاس شـخصی و 
نیازمنـدی فکـری خـودش رفـت و راه هنر را در 
پیـش گرفـت: »مـن فکـر می کنـم کـه کار یک 
هنرمنـد واقعـا دامنـه ی وسـیع از فعالیت هـا را 
شـامل می شـود. به عنـوان یـک هنرمنـد، مـن 
آزادی فوق العـاده دارم بـرای این کـه هـر چیزی 
کنـم،  تحقیـق  می توانـم  می خواهـم  کـه  را 
می توانـم  می خـوام  کـه  چیـزی  هـر  درمـورد 
می خواسـتم  کـه  را  چیزهـای  و  کنـم  فکـر 
نوشـته  کتـاب  می توانـم  بسـازم.  می توانـم 
کنـم، فیلـم بسـازم، آرشـیف درسـت کنـم و یا 
هرچیـز  کنـم.  درسـت  عکاسـی  مجموعه هـای 
کـه به نظرم درسـت می آیـد، می توانـم انجامش 
دهـم و دربـاره اش بیامـوزم. این بـرای من اجازه 
می دهـد کـه دوامـدار چیزهای جدیـد بیاموزیم. 
آزادی  ایـن  کـه  هسـتند  زیـادی  حرفه هـای 
از  نمی دهنـد.  آدم  بـرای  را  انعطاف پذیـری  و 
همـه مهم تـر، هنـر آزادی هـای روشـن فکرانه را 
کـه بـرای مـن بسـیار نفیـس و گران بهـا اسـت، 

می دهـد.« 
دختـر رییس جمهـور افغانسـتان می خواهد 
دیجیتـال  را  افغان فیلـم  آرشـیف  فیلم هـای 
بسـازد تـا هـم برای همـه قابل دسـترس باشـد 
و هـم از احتمـال نابـودی نجـات پیـدا کنـد. او 
می گویـد هرگـز قصد کار در دولت افغانسـتان را 
نـدارد. می خواهـد بـه کارهـای هنـری اش ادامه 

 . دهد
کـه  کنـم  تاکیـد  می خواهـم  پایـان  در 
منظـور از نوشـتن ایـن متـن بـه هیـچ صـورت 
ارزش گـذاری و خـوب و بـد کـردن نیسـت. این 
نوشـته بیـان یـک وضعیـت اسـت. وضعیتی که 
عینـی اسـت و هـر کـدام مـا می توانیـم ببینـم . 
افغانسـتان  جهـادی  رهبـران  فرزنـدان  تمـام 
قبیله ای شـان  وابسـتگی های  به خاطـر  تنهـا 
نشـده اند.  اجتماعـی  جایـگاه  و  کار  صاحـب 
از  کـه  هسـتند  کسـانی  میان شـان  در  قطعـاً 
نظـر شـخصی توانمنـدی دارنـد، درس خوانـده 
بسـیار  خـود  فـردی  ظرفیت هـای  روی  و 
شـهروندان  به عنـوان  کرده انـد.  سـرمایه گذاری 
داشـته  فعالیـت  و  کار  دارنـد  افغانسـتان حـق 
باشـند و در پسـت های مهـم دولتـی کار کننـد. 
امـا مسـاله اصلـی تصویـر کالن تـر اسـت. نسـل 
جدیـد افغانسـتان بایـد به هویت فـردی اهمیت 
دهـد و ِرزمـی فـردی را بـه جـای ِرزمـی قومی 
و خویشـاوندی به رسـمیت بشناسـد. تغییر این 
ذهنیـت کمـک می کنـد تـا ارزش فـرد بیش تـر 
شـود و همـه به عنـوان شـهروندان جامعـه قابل 
احتـرام باشـند، نـه عنـوان طبقـه بـاال و پایین. 
کمـک  فـردی  هویت هـای  بـه  دادن  اهمیـت 
نظرداشـت  در  بـدون  کـس،  هـر  تـا  می کنـد 
وابسـتگی های خانوادگـی خـود، زحمت بکشـد 
و تـالش کنـد و دسـتاوردهای قابـل مالحظـه 
داشـته باشـد. یکـی از نمونه هـای بـارز چنیـن 
جامعـه در جهـان امـروز، امریکاسـت. داشـتن 
جهـان  تکنالـوژی  شـرکت های  بزرگ تریـن 
مثـل گـوگل و فیس بـوک و اپل و مایکروسـافت 
محصـول ارج گـذاری بـه توانمندی هـای فـردی 
در جامعـه ی امریکاسـت. آدم هـای کـه بـه خود 
و ظرفیـت فـردی خـود بـاور داشـتند، زحمـت 
کشـیدند و جامعـه از آن هـا اسـتقبال کردنـد. 
ایـن مسـیر، مسـیر پیش رفـت و ترقـی و تغییـر 
در جهـان معاصـر اسـت. جامعه باید برای اسـم 
و تخلـص و هویـت هـر فـرد احتـرام قائل شـود 
تـا هیـچ کسـی ضرورتی احسـاس نکنـد تا خود 
فرمانـده   را پسـرکاکای فـالن وزیـر، وکیـل، و 
جهـادی معرفـی کنـد، بلکـه بـه هویـت فـردی 

خـود اعتمـاد داشـته باشـد.

چند سـال پیـش در کابـل، بـرای مصاحبه 
وابسـته  خصوصـی  تلویزیون  هـای  از  یکـی  در 
بـه یکـی از رهبـران جهـادی رفتـه بـودم. زنگ 
دروازه ی بیـرون را فشـار دادم  و داخـل کوچـه 
کسـی  گذشـت،  دقیقـه  چنـد  مانـدم.  منتظـر 
از  باالخـره صدایـی  زدم.  زنـگ  دوبـاره  نیامـد. 
بـا  داخـل حویلـی آمـد. مـردی درشـت هیکل 
ریـش تراشـیده و پیراهن-تنبـان خامـک دوزی 
اخـالق  و  ادب  رعایـت  بـدون  شـد.  بیـرون 
»توکـی  کـرد:  سـوال  احوال پرسـی،  متعـارِف 
هسـتی؟« خـود را معرفـی کـردم. گفتم »اسـم 
من عـارف یعقوبی اسـت. خبرنگار بی بی سـی ام. 
بـرای مصاحبـه  با کسـی در ایـن تلویزیـون قرار 
کـه  خواسـتم  او  از  مـن  بعـدش  گذاشـته ام«. 
خـود را معرفی کنـد. بـا غـرور و تّکبـر خـاص 
گفـت، »مـن پسـرکاکای آقـای فالنـی )یکی از 
فرماندهـان جهادی( هسـتم.« از اسـم و تخلص 

و وظیفـه خـود اصـال یـادی نکـرد. 
ایـن قصـه همیشـه مرا یـاد غیبـت »هویت 
در  اجتماعـی  تعامـالت  و  رفتـار  در  فـردی« 
قـوم،  افغانسـتان،  در  می انـدازد.  افغانسـتان 
بـزرگ  و  خـرد  کتله هـای  و  قبیلـه  خانـواده، 
اجتماعـی، نقـش تعیین کننـده در هویـت افراد 
دارنـد، نـه اصـوالً مهـارت و تخصـص و کاردانی 
خـوِد فـرد. بـه عبـارت دیگـر، »جمع گرایـی« یا 
collectivism بـا ریخـت و قـواره ی بسـیار 
قبیلـه ای در تمـام رفتارهـای مـردم افغانسـتان 
تصمیم گیری هـای  در  دارد.  زمینـه  و  ریشـه 
سیاسـی، در کنش هـای فرهنگـی، در تعامـالت 
اجتماعـی و در دادوسـتد های اقتصـادی، مهـم 
اسـت بـه کـی و کجـا تعلـق داریـم، نـه این کـه 
خـود مـا کـی هسـتیم، چـه کرده ایـم و ظرفیت 
و توانایی هـای مـا به عنـوان یـک فـرد چیسـت. 
افـراد  کاردانـی  و  لیاقـت  شایسـتگی،  یعنـی 
روابـط  از  را  خـود  »مشـروعیت«  به نحـوی 
خانوادگـی و تعلقـات قومی-قبیلـه ای می گیرند. 
صـورت عینی تـری ایـن فرهنـگ و ذهنیـت در 
برخـورد و تعامالت معمولی آدم ها در افغانسـتان 
دیـده می شـود. برای شـان مهـم اسـت بگوینـد 
برادران شـان کیسـتند، پدران شـان در کجـا کار 
می کننـد و بـه کـدام قـوم و حلقـه ی اجتماعـی 
تعلـق دارنـد. در واقـع، داشـتن پیونـد ِ بیش تر با 
یـک خانـدان قدرتمنـد و قـوِم بـر سـر قـدرت، 
برابر اسـت با داشـتن شایسـتگی و درایت کاری 
بهتـر در پیش بـرد وظایـف مهـم دولتـی. معنی 
دیگـر این سـخن این اسـت کـه در افغانسـتان، 
قـوم و قبیلـه به عنـوان خلـص سـوانح )ِرزمـی 
résumé( کار می کننـد. کسـانی کـه در رزمی 
دارنـد  را  آدم هـای  از  لیسـت طوالنی تـر  خـود 
بـوده و هسـتند و  کـه دارای قـدرت سیاسـی 
در سـاختار اجتماعـی ـ فرهنگـی تاثیرگـذاری 
پسـت های  احـراز  بـرای  شانس شـان   دارنـد، 
از کسـانی  باالتـر  به مراتـب  کلیـدی در دولـت 
آدم هـای  و  دارنـد  ضعیفـی  ِرزمـی  کـه   اسـت 
کم تـری را می شناسـند. هویـت شـخصی افـراد 
مهـم نیسـت. بـرای همین اسـت کسـانی که در 
حلقـه ی خانـواده، افـرادی دارنـد دارایی شـأن و 
منزلـت سیاسـی و اجتماعـی، انتظـار دارنـد که 
داشـتن آن پیونـد به شـکل خـودکار احتـرام و 
وظیفـه در پُسـت های مهـم دولتـی و جایـگاه 
سیاسـی را بـرای آن ها نیز در پی داشـته باشـد. 
رهبـران  فرزنـدان  بـه  مثـال،  به عنـوان 
از  زیـادی  شـماری  کنیـد!  توجـه  مجاهدیـن 
رهبـران تاثیرگـذار جهـادی، پیـر و سـال خورده 
رفته انـد.  دنیـا  از  برخی های شـان  شـده اند. 
حـاال مـردم افغانسـتان  مخصوصـاً نسـل جوان- 
بـا جمعـی از فرزنـدان رهبـران جهـادی طـرف 
هسـتند کـه توقـع دارنـد در همیـن چارچوب ـ  
برجسـتگی هویـت جمعـی ـ  در جامعـه جایگاه 
و پایـگاه داشـته باشـند. بسیاری شـان از این کـه 
بـا رهبـران جهـادی و سیاسـت مداران و افـراد 
افغانسـتان  سیاسـت   صحنـه ی  در  تاثیرگـذار 
رابطـه ی خانوادگـی، قومـی و قبیلـه ای دارنـد، 
تصـور می کننـد کـه به شـکل اتوماتیـک دارای 
یـک سلسـله مهارت هـا و توانمندی هـای اسـت 
کـه دیگـران ندارنـد. خیلی های شـان در همیـن 
چارچـوب بـه پسـت های مهـم دولتـی، از جمله 

شـده اند.  گماشـته  خارجـه،  وزارت 
یـک بخـش قابـل توجه ایـن نـوع فرهنگ 
و ذهنیـت، محصـول سـاختار سـنتی جامعـه ی 
افغانسـتان اسـت. نـگاه عمومـی در ایـن کشـور 
به عنـوان  همـه  سلسله مراتبی  سـت.  هنـوز 

و  رفتـار  نمی شـوند.  دیـده  برابـر  شـهرونداِن 
تعامـالت اجتماعـی در میـان مردم افغانسـتان، 
افراد را به »باالدسـت« و »پایین دسـت« تقسیم 
 status یـا  وضعیـت  بـه  بسـتگی  می کننـد. 
افـراد دارد. کسـانی کـه بـا منابـع اقتصـادی و 
افـراد و گروه هـای اجتماعـی قدرتمنـد روابـط 
خویشـاوندی  و  خونـی  پیوندهـای  و  نزدیـک  
دارنـد، در جامعـه بیش تـر مـورد احتـرام قـرار 
می گیرنـد و سخن شـان شـنونده  دارد. ممکـن 
اسـت خیلی هـا در ظاهـر این امـر را نپذیرند، اما 
واقعیـت این اسـت کـه الیه های زیریـن ذهنیت 
مـردم در افغانسـتان، متاثـر از یک سـوگیری یا 
bias عمیـق در قبـال جایگاه و اهمیت انسـانی 
افـراد در جامعـه اسـت. گاهـی فقـط بـه چشـم 
دیـده نمی شـود، امـا در ناخـودآگاه بسـیاری ها، 
افـراد جامعـه به بـاال و پایین تقسـیم می شـوند 
و همـه ی شـهروندان برابر نیسـتند. یک نمونه ی 
بـارز ایـن نـگاه سلسـله مراتبی، موقعیت شـغلی 
آدم هاسـت. نشـانه های زیـادی وجـود دارنـد که 
نشـان می دهنـد در افغانسـتان، جایگاه انسـانی 
کسـی کـه در شـهرداری به عنـوان »خدمه« کار 
می کنـد، با کسـی کـه مثـاًل در وزارت خارجه یا 
یـک نهـاد بین المللـی کار می کند، برابر نیسـت. 
وزارت  در  کـه  کسـی  بـرای  جامعـه  ذهنیـت 
خارجـه کار می کنـد، به صـورت خـودکار ارزش 
بیش تـری قائـل می شـود. بـه بیـان دیگـر، برای 
افـرادی کـه با »رزمـی« قومی و قبیلـه ای دنبال 
موقعیـت اجتماعـی و کسـب و کار می گردنـد، در 
جامعـه ی افغانسـتان مارکیت وجـود دارد. وقتی 
مارکیـت بـود، همیشـه کسـانی پیـدا می شـوند 
کـه جنس مطلـوب را عرضـه کنند و از شـرایط 
ایـن  ملمـوس  نمونـه ی  ببرنـد.  بهـره  موجـود 
جهـادی  رهبـران  فرزنـدان  جایـگاه  وضعیـت، 
افغانسـتان اسـت. چنیـن وضعیتـی ـ کـه قطعـاً 
یـک نمونـه ی بـارز جامعـه ی سـنتی و قبیله ای 
به جـای  تـا  می کنـد  تشـویق  را  افـراد  اسـت ـ 
و  درس  ماننـد  شـخصی،  ظرفیت سـازی های 
یادگیـری مهارت هـای الزم، دنبال شبکه سـازی 

و ایجـاد پیونـد بـا زمامـداران قـدرت بروند. 
جهـان مـدرن و ذهنیـت مـدرن این گونـه 
نیسـتند. جهـان مـدرن بـه هویت هـای فـردی 
اهمیـت می دهـد. هرکـس بایـد تـالش کند که 
درس بخوانـد و مهـارت و قابلیـت کسـب کند و 
بـه انـدازه ی کافی تیز و قـوی و تاثیرگذار شـود 

این قصه همیشه مرا یاد غیبت »هویت فردی« در رفتار و تعامالت اجتماعی در افغانستان 
می اندازد. در افغانستان، قوم، خانواده، قبیله و کتله های خرد و بزرگ اجتماعی، نقش 

تعیین کننده در هویت افراد دارند، نه اصواًل مهارت و تخصص و کاردانی خوِد فرد. به عبارت 
دیگر، »جمع گرایی« یا collectivism با ریخت و قواره ی بسیار قبیله ای در تمام رفتارهای 
مردم افغانستان ریشه و زمینه دارد. در تصمیم گیری های سیاسی، در کنش های فرهنگی، 
در تعامالت اجتماعی و در دادوستد های اقتصادی، مهم است به کی و کجا تعلق داریم، نه 
این که خود ما کی هستیم، چه کرده ایم و ظرفیت و توانایی های ما به عنوان یک فرد چیست.

مریم غنی و فعالیت های مستقل او؛ خودمان باشیم!
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قیوم سروش، پژوهش گر 
امپراطــوری را بــر هویــت واحــد قومــی و 
ــن سیاســت  ــد. ای ــا نه ــر بن ــوام دیگ حــذف اق
ــرای  ــدی ب ــای ج ــا و درگیری ه ــع تنش ه منب

ــد.  ــوری گردی ــن امپراط ای
ابراهیمــی توضیــح می دهــد کــه هرچنــد 
بــه  منحصــر  تنهــا  قومیــت  سیاسی شــدن 
افغانســتان نیســت، بلکــه در منازعــات متعــدد 
ــت.  ــوان رد آن را گرف ــان می ت ــر جه در سراس
اصلــی  منبــع  دولــت  افغانســتان،  در  امــا 
ــی  ــت سیاس ــدن هوی ــدن و چیره ش برجسته ش
در قالــب قومیــت بــر تمــام مرزبندی هــای 
ابراهیمــی  می باشــد.  دیگــر  اجتماعــی 
ــکل گیری  ــدو ش ــه از ب ــد ک ــتدالل می کن اس
دولــت مــدرن )1947( هویت هــای قومــی 
پروســه ی  بــرای  را  برجســته ای  نقــش 
شــکل گیری نخبــگان طرفــدار دولــت متمرکــز 

و گروه هــای مخالــف آن داشــته اســت. 
ایجــاد  بــدو  در  هزاره هــا  هرچنــد 
امپراطــوری ابدالــی نقــش بســیار مهــم را 
ایفــا کردنــد و به طــور مثــال در گســترش 
کابــل  و  هــرات  بــه  امپراطــوری  قلمــروی 
نقــش برجســته ای داشــتند )ص. 41(، امــا 
ایــن رابطــه دیــر دوام نکــرد و امپرطــور ابدالــی 
ــل  ــردن و ســپس قت ــا زندانی ک ــرد ب ــالش ک ت
بــا  آن هــا  جای گزینــی  و  هزاره هــا  ســران 
ــا  ــت هزاره ه ــود، دس ــتون خ ــان پش هم پیمان
را از قــدرت کوتــاه کنــد. نمونــه ی روشــن 
برخــورد  را می تــوان در  برخــورد  این گونــه 
ــد  ــا درویش علــی خــان دی ــی ب احمدشــاه ابدال
کــه کتــاب آن را بــه تفصیــل شــرح داده اســت 

.)44  –  42 )ص. 
افغــان«  دولــت  و  »هزاره هــا  کتــاب 
همچنــان نشــان می دهــد کــه مســأله ی مهــم 
دیگــر کــه باعــث شــد دولــت افغــان بــر پایــه ی 
ــت  ــی دول ــدم توانای ــرد، ع ــکل بگی ــت ش قومی
مرکــزی در کســب عایــدات داخلــی بــرای 
بــه گــردش درآوردن دســتگاه دولــت بــود. بــه 
ایــن صــورت، دولــت مرکــزی همیشــه وابســته 
بــه کمک هــای قدرت هــای خارجــی باقــی 
مانــد و تبدیــل بــه دولــت ضعیــف، رانت خــوار 
ــا  ــد. ام ــود ش ــی خ ــرل اراض ــوان از کنت و نات
وابســتگی بــه قــدرت خارجــی باعــث نشــد کــه 
دولــت افغــان توانایــی کاربــرد خشــونت علیــه 
شــهروندان خــود را از دســت بدهــد؛ برعکــس 
ایــن وابســتگی تمایــل دولــت را بــرای کاربــرد 
بی حدوحصــر خشــونت علیــه شــهروندانش، 
ــل  ــول و تحمی ــزاف و نامعق ــات گ ــع مالی وض
دولــت به شــدت متمرکــز افزایــش داد )ص. 

 .)11
ــا  ــذف هزاره ه ــت و ح ــتحکام دول 2. اس

از مشــارکت سیاســی
ــان  ــی نش ــاب، ابراهیم ــل دوم کت در فص
می دهــد کــه چگونــه عبدالرحمــان بــا اتــکا بــه 
ــازی  ــا و داخلی س ــی بریتانی ــاعدت های مال مس
جنــگ بــرای فتوحــات و اقتصــاد چپاول گــری، 
گســترش  را  دولــت  نفــوذ  می شــود  قــادر 
ــود را  ــان خ ــر عبدالرحم ــالوه، امی ــد. برع بده
نماینــده ی خــدا در روی زمیــن می دانســت 
ــد.  ــت از وی بودن ــه اطاع ــزم ب ــا مل ــه رعای ک
گرفتــن  خدمــت  بــه  بــا  همچنــان  امیــر 

حلقه  هــای دینــی از آن هــا به عنــوان ابــزار 
بــرای صــدور فتــوا در برابــر مخالفــان دولت اش 
ــوص در  ــر به خص ــت )ص. 61(. امی ــود جس س
ــا کافــر خوانــدن و  جنــگ در برابــر هزاره هــا، ب
ــن وســیع ضدشــیعه، نه تنهــا  ــدازی کمپای راه ان
پایــگاه خــود را به عنــوان امیــر جهــاد در برابــر 
کفــر اســتحکام بخشــید، بلکــه قبایــل پشــتون 
را ملــزم بــه پیوســتن بــه ایــن جهــاد کــرد )ص. 
ــه  ــوا ب ــن فت ــه ای ــه این ک ــر از هم 76(. مهم ت
لشــکریان امیــر فرمــان داد کــه تمــام امــوال و 
ــن  ــد. ای ــارت ببرن ــه غ ــزاره را ب ــای ه دارایی ه
اقتصــاد چپاول گــری نه تنهــا بُعــد داخلــی 
ــالمی  ــرعی و اس ــه ش ــه توجی ــود، بلک ــه ب یافت
هــم داشــت و غارت گــر، غــازی هــم شــد )ص. 

.)77
کــه  می کنــد  اســتدالل  ابراهیمــی 
ــت  ــرا دول ــه چ ــرای درک این ک ــم ب ــل مه دلی
افغــان در طــول عمــرش بــا شــورش ها و 
چالش هــای جــدی مواجــه بــوده اســت، مــدل 
ــی  ــت. مدل ــی اس ــز عبدالرحمان ــت متمرک دول
کــه بــا »پشــتبانی بریتانیــا، خشــونت ظالمانــه 
و  فرهنگــی  تفاوت هــای  از  سوءاســتفاده  و 
ــیاری از  ــراج بس ــث اخ ــا باع ــی« نه تنه اجتماع
ــت و  ــه امنی ــد ک ــی ش ــدرت سیاس ــوام از ق اق
ــه  ــر جــدی مواج ــا خط ــز ب ــا را نی ــای آن ه بق
ــی  ــدل عبدالرحمان ــد م ــرد )ص. 10(. هرچن ک
-بــه  تمرکزگــرا  نخبــگان  بــرای  دولــت 
ــده ال  ــت آی ــوز دول ــی- هن ــرف غن ــمول اش ش
ــه دولــت متمرکــز  اســت، امــا اســتبداد ظالمان
ــث  ــت، باع ــا یاف ــر آن بن ــه ب ــی ک عبدالرحمان
ــد  ــا حام ــد از او ت ــم بع ــچ حاک ــه هی ــد ک ش

ــند.  ــته باش ــوش نداش ــان خ ــرزی پای ک
3. مبارزه برای احیای هویت

فصــل ســوم کتــاب بــه دوران پــس از 
ــا آغــاز جنگ هــای داخلــی  امیرعبدالرحمــان ت
در 1978 می پــردازد و نشــان می دهــد کــه 
ــود،  ــاده ب ــاد نه ــر بنی ــه امی ــه ســتمی ک چگون
ــر و  ــه جانیشــنان امی ــت و چگون گســترش یاف
کوچی هــا بــا مالیــات گــزاف و بهره کشــی 
زمین هــای  و  دارایی هــا  تمــام  ظالمانــه 
هزاره هــا را به تدریــج تصاحــب کردنــد )ص. 
100-105(. نویســنده در ایــن فصــل همچنــان 
توضیــح می دهــد کــه چــرا کوچــی مشــتاق تر 
از همــه بــه لشــکر عبدالرحمــان پیوســتند 
و بعــد چــه ســود هنگفــت اقتصــادی را از 
ــل و  ــن فص ــد. ای ــا بردن ــا هزاره ه ــتد ب دادوس
بخشــی از فصــل نخســت بــرای درک منازعــات 
فعلــی کوچی هــا بســیار راه گشاســت. ابراهیمــی 
در ایــن فصــل همچنــان در مــورد توضیــح 

ــه تقســیمات واحــد اداری  ــه چگون ــد ک می ده
جدیــد باعــث شــد هزاره هــا از نظــر اداری نیــز 

ــده شــوند. ــه حاشــیه ران ــال ب کام
تحــوالت  بــه  کتــاب  بعــدی  فصــول 
سیاســی هزاره هــا بعــد از آغــاز جنگ هــای 
داخلــی می پــردازد و آن هــا را بــا دقــت تحلیــل 
ــن  ــرای طوالنی نشــدن ای ــد. ب و بررســی می کن
نوشــته، مــن از بررســی مفصل تــر ایــن فصــول 
می گــذرم و این جــا صــرف بــه ســرفصل ها 
به خصــوص  فصــول  ایــن  می کنــم.  اشــاره 
جهــادی  احــزاب  رقابت هــای  درک  بــرای 
ــای  ــان جنگ ه ــا در جری ــش آن ه ــزاره و نق ه
ــا کار  ــم اســت. نویســنده ب ــی بســیار مه داخل
میدانــی فــراوان و مصاحبــه با مســئولین ارشــد 
ــرا  ــه چ ــد ک ــح می ده ــا توضی ــن جریان ه ای
شــورای اتفــاق بــه رهبــری بهشــتی نتوانســت 
نفــوذ خــود را در سراســر هزارســتان گســترش 
دهــد. ابراهیمــی همچنــان رقابت هــای داخلــی 
ــد و  ــی می کن ــی بررس ــزاب را به خوب ــن اح ای
ــدت  ــزب وح ــاد ح ــه ایج ــد ک ــان می ده نش
مرهــون چــه شــرایط سیاســی بــود و مخالفــان 
اصلــی آن چــه کســانی بودنــد. کتــاب همچنان 
ــی  ــان و نسل کش ــا طالب ــا ب ــه ی هزاره ه رابط
افشــار،  مــزار،  در  طالبــان  توســط  آن هــا 
ــد.  ــی می کن ــگ را بررس ــت و یکاولن کندی پش
ــزاره و  ــه ی ه ــه رابط ــاب ب ــل کت ــن فص آخری
ــت بعــد از 2001 اختصــاص یافتــه اســت.  دول
ابراهیمــی در ایــن فصــل نشــان می دهــد کــه 
چگونــه هــزاره هنــوز هــم از امتیــازات قــدرت 
ــد  ــر تهدی ــتند و در براب ــروم هس ــی مح سیاس
ــیب پذیر  ــان آس ــش و طالب ــی داع ــراط دین اف

می باشــند.
ــت  ــا و دول ــاب »هزاره ه ــک کت ــدون ش ب
معتبرتریــن  و  بهتریــن  از  یکــی  افغــان« 
تاریــخ  مــورد  در  کــه  روایت هایی ســت 
اســت.  شــده  نوشــته  هزاره هــا  سیاســی 
رویکــرد آکادمیــک کتــاب، شــیوه ی نوشــتاری 
ابراهیمــی و تلخیص هــای  روان و خواندنــی 
ــیار  ــه و بس ــد جانان ــر فصــل او، نق ــژه ی آخ وی
مرکــزی  حکومــت  آیــده ی  بــر  او  جــدی 
و  غارت گــری  اقتصــاد  توضیــح  متمرکــز، 
شــاهان  فتوحــات  داخلی ســازی  و  چپــاول 
و امیــران افغانســتان و شــرح اختالفــات و 
ــار احــزاب سیاســی هزاره هــا  رقابت هــای خونب
ــی  ــن ویژگ ــوان مهم تری ــوان به عن ــاید بت را ش
ــی  ــه ابراهیم ــد ب ــرد. بای ــاد ک ــی ی کار ابراهیم
بــرای انجــام ایــن اثــر بــزرگ تبریــک گفــت و 
ــی  ــه فارس ــه ی آن ب ــر ترجم ــه منتظ بی صبران

ــد. مان

مورخــان و نویســندگان مــا وقتــی در 
ــند،  ــر می نویس ــتان معاص ــخ افغانس ــورد تاری م
معمــوال تاریــِخ شــکوه مند بــرای کشــور ترســیم 
ــی های  ــات« و لشکرکش ــد و از »فتوح می کنن
ــا  ــالل دوره ای ب ــکوه و ج ــا از ش ــاهان و ی ش
حســرت یــاد می کننــد. از همیــن  روســت کــه 
ــا  ــا« همیشــه ب ــته و »اوغایت ــتالوژی گذش نوس
ــا اســت. و عجیــب نیســت کــه مثــال بحــث  م
ــر  ــر از ه ــی ژوپ« محبوب ت ــای »مین و عکس ه
ــک  ــن مل ــخ ای ــری در تاری ــدی دیگ ــث ج بح
اســت. کنــکاش جــدی و نقادانــه در تاریــخ، در 
ــت  ــوب نیس ــا محب ــا نه تنه ــان م ــان مورخ می

ــود. ــته می ش ــم پنداش ــرانه ه ــه خیره س ک
ــک در  ــن مل ــر ای ــخ معاص ــی تاری بازخوان
بهتریــن حالــت، آزاردهنــده اســت. آزاردهنــده 
اســت، زیــرا فراتــر از ظاهــِر آراســته ی قشــری 
ــی  ــی و نسل کش ــاهی، برادرکش ــات ش و فتوح
ــت  ــر اکثری ــه ب و ســتم بی حدوحصــر اســت ک
ســاکنان ایــن کشــور رفتــه اســت. کتــاب 
ــدود  ــی از مع ــان« یک ــت افغ ــا و دول »هزاره ه
ــه بخــِش  پژوهش هــای اکادمیــک اســت کــه ب
ــخ کشــور  ــده« ی تاری ــوب« و »آزاردهن »نامحب
رایــج،  حب و بغض هــای  بــدون  و  پرداختــه 
رنج هــا و تالش هــای هزاره هــا را در تاریــخ 

ــرده اســت. معاصــر کشــور بررســی ک
ایــن کتــاب توســط دکتــر »نعمــت اهلل 
ابراهیمــی« نوشــته شــده و انتشــارات دانشــگاه 
ــه  ــدن ب اکســفورد در ســال 2017 آن را در لن
نشــر رســانده اســت. ایــن کتــاب شــامل یــک 
ــری اســت و  ــت فصــل و نتیجه گی ــه، هف مقدم
چنان کــه دکتــر ابراهیمــی در مقدمــه ی کتــاب 
ــق اکادمیــک  ــد، حاصــل ســال ها تحقی می گوی
ــیدن  ــا رس ــت و ت ــنده اس ــی نویس و کار میدان
ــرای  ــی ب ــه ی نشــر، ســال های طوالن ــه مرحل ب
ــژه  ــوع را به وی ــن موض ــت. ای ــده اس آن کار ش
می تــوان از تســلط و اشــراف نویســنده بــر 
متعــدد  فصل هــای  در  کتــاب  موضوعــات 

ــت.  ــاب دریاف کت
برابــر  در  دولت محــور  مطالعــات 

جنگ محــور مطالعــات 
کلــی  صورت بنــدی  بــرای  ابراهیمــی 
در  کــه  را  پژوهشــی  کتاب هــای  مباحــث، 
مــورد افغانســتان نوشــته  شــده اند، بــه دو 
می کنــد:  تقســیم بندی  کلــی  دســته ی 
نخســت، مطالعــات جنگ محــور: ایــن رویکــرد، 
هویــت سیاســی در قالــب قومیــت و منازعــه ی 
برخاســته از آن را مســأله ی سیاســِی زاده ی 
جنگ هــای  و  می دانــد   1978 جنگ هــای 
چهــار دهــه ی اخیــر را نیــز دلیــل اصلــی 
قومــی می دانــد.  سیاسی شــدن هویت هــای 
ــات  ــل منازع ــرای ح ــرد ب ــن رویک ــل ای راه ح
قومــی نیــز بازســازی دولــت متمرکــز مرکــزی 
اســت کــه قبــل از آغــاز جنگ هــا وجــود 
ایــن  دولت محــور:  مطالعــات  دوم،  داشــت؛ 
رویکــرد، قومیــت را مســأله ی سیاســی قبــل از 
ــه  ــد و در نتیج ــای 1978 می دان ــاز جنگ ه آغ
راه حــل را نیــز بررســی دقیق تــر تاریــخ قبــل از 
جنگ هــا می دانــد تــا روشــن شــود کــه اساســاً 
چــه چیــز باعــث آغــاز جنــگ گردیــد )ص.12(. 
کتــاب ابراهیمــی بــا رویکــرد دوم نوشــته شــده 
اســت و ابراهیمــی بــه تفصیــل نشــان می دهــد 
کــه چگونــه دولت هــا در افغانســتان قومیــت را 
ــرده و  ــی ک ــای 1978 سیاس ــش از جنگ ه پی

ــرده اســت. ــود ب از آن س
ایــن اســت کــه هویت هــای  واقعیــت 
سیاســی در قالــب قومیــت یکــی از منابــع مهــم 
ــا  ــن تنش ه ــوده اســت. ای ــات ب تنــش و منازع
ــش  ــا نق ــود ت ــروع می ش ــوام ش ــد اق از درص
ــور  ــخ کش ــت و تاری ــا در سیاس ــهم آن ه و س
راه بــاز می کنــد. برعــالوه، در نبــود ارقــام 
رســمی و معتبــر داخلــی در مــورد درصــد 
اقــوام در افغانســتان )کــه تعمــدی هــم در آن 
ــورد درصــد  ــی در م ــع غرب ــوده(، مناب در کار ب
اقــوام افغانســتان اســتفاده شــده اســت. جالــب 
ــورت  ــه به ص ــع ک ــن مناب ــی از ای ــه یک این ک
گســترده مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه، کتــاب 
ــوک« ســازمان اســتخبارات مرکــزی  »فکــت  ب
امریــکا )ســیا( اســت. براســاس ایــن کتــاب، از 

ــه  ــت و ب ــوام ثاب ــد اق ــا 2001  فیص 1996 ت
ــک  ــتون 38%، تاجی ــت: پش ــل اس ــب ذی ترتی
ســایر  و   %6 ازبیــک   ،%19 هزاره هــا   ،%25
ــی  ــاق و ... 12% م ــن، ایم ــامل ترکم ــوام ش اق
ــا 2014، درصــد  باشــند. امــا از ســال 2004 ت
ــرات  ــت خوش تغیی ــی دس ــه یک بارگ ــوام ب اق
می شــود.  کتــاب  ایــن  در  توجــه  قابــل 
بــه ایــن صــورت کــه پشــتون ها بــه %42 
ــه %27  ــا ب ــد، تاجیک ه ــدا می کن ــش پی افزای
و ازبیک هــا بــه 9%، امــا هزاره هــا بــه %9 
ــی  ــو گوی ــد )ص. 6(. )ت ــدا می کن ــش پی کاه
ــرن  ــود ق ــه ی ن ــه در ده ــا ن ــام هزاره ه قتل ع
ــال های 2001 و 2004  ــن س ــه بی ــم ک نوزده
ــت »ســیا« در  ــه اســت!( در نهای صــورت گرفت
ســال 2016 بــه دلیــل »نبــود منابــع معتبــر« 
ــف  ــتان را متوق ــوام افغانس ــد اق ــه ی درص ارائ
ســاخت، امــا ایــن نمونــه به خوبــی نشــان 
ــه  ــز ب ــی نی ــا نهادهــای جهان می دهــد کــه حت
ــی  ــد سیاس ــتان دی ــوام در افغانس ــدی اق فیص
ــه نفــع سیاســت های  ــد و هــر آ ن چــه را ب دارن

ــد. ــه می کنن ــد، ارائ ــان باش کالن ش
ــه  ــان« ب ــت افغ ــا و دول ــاب »هزاره ه کت
یــک معنــا، تاریــخ سیاســی مــدرن هزاره هــای 
افغانســتان هــم اســت و بــه دو جنبــه ی مهــم 
ــر  ــک، تاثی ــردازد: ی ــخ سیاســی می پ ــن تاری ای
ــا در 1747  ــاد آن ه ــان از ایج ــای افغ دولت ه
رقابت هــای  دو،  هزاره هــا؛  بــر  اکنــون  تــا 
داخلــی و گاه خشــونت بار نخبــگان هــزاره 
ــرای کســب رهبریــت سیاســی و اســتراتیژی  ب
ایــن نخبــگان در مواجهــه بــا حاکمیــت دولــت 
ــت  ــا و دول ــه ی هزاره ه ــی رابط ــان. ابراهیم افغ
ــاب  ــش کت ــن پرس ــه محوری تری ــان را ک افغ
بررســی  تاریخــی  دوره ی  ســه  در  اســت، 
و  دولت ســازی  دوره ی  نخســت:  می کنــد: 
اســتحکام  دوره ی  دوم:  هزاره هــا؛  شــورش 
دولــت و حــذف هزاره هــا از مشــارکت سیاســی 
و توزیــع منافــع دولــت مــدرن؛ ســوم: بحــران 
و از هم پاشــی دولــت همزمــان بــا تــالش 
هزاره هــا بــرای بازشناســی هویــت و نقــش 
ــود در سیاســت افغانســتان )ص.2(. ــت خ هوی

1. دولت سازی و شورش هزاره ها
ایجــاد  بارفلیــد،  تومــاس  تعبیــر  بــه 
ــی  ــد »ُکت ــار مانن ــی در قنده امپراطــوری ابدال
بــود کــه ســرچپه پوشــیده شــود«. ایــن 
ــوری  ــت امپراط ــه پایتخ ــت ک ــا اس ــدان معن ب
ــر  ــب فقیرت ــل« به مرات ــار و کاب ــی »قنده ابدال
و کم جمعیت تــر از شــهرهای دیگــر بودنــد 
ــهد و  ــند، مش ــاب، س ــد پنج ــهرهای مانن و ش
ترکســتان کــه قــرار بــود در ســیطره ی قندهــار 
ــر  ــب ثروت مندت ــد، به مرات ــل باش ــر کاب و بعدت
و پرجمعیت تــر بودنــد. در نتیجــه حکومــت 
مرکــزی نمی توانســت مالیــات را به صــورت 
منظــم گــردآوری کنــد و بــرای اتحــاد داخلــی 
قبایــل پشــتون، چــاره ای جــز لشکرکشــی 
)ص.  نداشــت  وجــود  هنــد  شــبه قاره  بــه 
هــم  دیگــر  چالــش  امپراطــور  ایــن   .)39
داشــت: در قلمرویــی کــه ســرزمین اقــوام 
دوپــری،  لویــس  )چنان چــه  بــود  متعــدد 
ــتان، از 21  ــخ افغانس ــروف تاری ــر مع پژوهش گ
ــرد  ــالش می ک ــرده(، ت ــام ب ــروه متشــخص ن گ

بازخوانی تاریخ معاصر این ملک در بهترین 
حالت، آزاردهنده است. آزاردهنده است، زیرا 

فراتر از ظاهِر آراسته ی قشری و فتوحات شاهی، 
برادرکشی و نسل کشی و ستم بی حدوحصر 
است که بر اکثریت ساکنان این کشور رفته 

است. کتاب »هزاره ها و دولت افغان« یکی از 
معدود پژوهش های اکادمیک است که به بخِش 

»نامحبوب« و »آزاردهنده« ی تاریخ کشور 
پرداخته و بدون حب و بغض های رایج، رنج ها 

و تالش های هزاره ها را در تاریخ معاصر کشور 
بررسی کرده است.

کتاب »هزاره ها و دولت افغان«؛ 
روایتی از جنبه های ناخوشایند تاریخ افغانستان
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سوریه حمله ی اسرائیل به اهدافی در حومه ی دمشق را تائید کرد
از  خبـری  رسـانه های  روز:  اطالعـات 
در  اهدافـی  بـه  اسـرائیل  هوایـی  حملـه ی 
خبـر  سـوریه  پایتخـت  دمشـق،  حومـه ی 

داده انـد.
بـه گزارش بی بی سـی فارسـی، سـاکنان 
پایتخـت سـوریه صـدای چندیـن انفجـار را 
تائیـد کرده انـد و خبرگزاری رسـمی سـوریه، 
سـوریه  هوایـی  پدافنـد  اسـت  گفتـه  سـانا 
توانسـته »حمـالت دشـمن از سـمت اراضی 

اشـغالی را کشـف کرده و تعـدادی از آن ها را 
کند.« سـرنگون 

خبرگـزاری سـوریه گفته اسـت حمالت 
در  قنیطـره  ناحیـه ی  از  صورت گرفتـه 

اسـت. بـوده  جـوالن  بلندی هـای 
مرکـز نظـارت بـر حقـوق بشـر سـوریه 
کـه در بریتانیا مسـتقر اسـت، بـه خبرگزاری 
حمله شـده،  اهـداف  اسـت  گفتـه  فرانسـه 
و  ایـران  بـه  »انبارهـای تسـلیحاتی متعلـق 

حـزب اهلل لبنـان بودنـد.«
روزنامـه جروزالـم پسـت اسـرائیل، بـه 
نقـل از مخالفـان بشـار اسـد گفته اسـت که 
اسـرائیل به مقر لشـکر یکم ارتش سـوریه در 
الکسـوه حملـه کـرده اسـت. ایـن روزنامه به 
نقـل از منابعـی گفتـه اسـت، بـه »انبارهـای 
ایران« در حومه ی دمشـق حمله شـده است.

از  تلویزیـون دولتـی سـوریه تصاویـری 
تبـادل آتـش در آسـمان دمشـق را پخـش 

ایـن  نیسـت  مشـخص  هنـوز  اسـت.  کـرده 
نـه. یـا  آورده  به بـار  حمـالت خسـاراتی 

اسـرائیل تـا کنـون دربـاره ی ایـن حمله 
اظهارنظـری نکـرده اسـت. در ماه هـای اخیر 
برخـالف روال معمـول، دولـت اسـرائیل علنا 
حملـه بـه اهدافـی در خـاک سـوریه را تائید 
کـرده و گفتـه اسـت، مراکزی که هـدف قرار 
گرفتـه، متعلـق بـه ایران یـا حـزب اهلل لبنان 

بوده انـد.

بنیامین نتانیاهو، نخسـت وزیر اسـرائیل، 
چندیـن بار تـا کنون دربـاره ی حضور نظامی 

ایران در سـوریه هشـدار داده است.
اسـرائیل خواهـان خروج کامـل نظامیان 
کشـور  ایـن  اسـت.  شـده  سـوریه  از  ایـران 
تائیـد کـرده کـه در سـال های اخیـر صدهـا 
ماموریـت علیـه اهـداف نظامـی متعلـق بـه 
ایـران در سـوریه انجـام داده و خسـاراتی بـه 

آن هـا وارد کـرده اسـت.

عربستان: 
کم بود نفتی احساس نمی شود؛ کمبود باشد جبران می کنیم

اطالعـات روز: وزیـر نفـت عربسـتان می گوید سـازمان 
نفـت  جهانـی  تقاضـای  بـه  پاسـخ گویی  بـه  قـادر  اوپـک 
اسـت، امـا در حال حاضـر ظاهرا نشـانی از کمبـود نفت در 

بازارهـای جهانـی دیـده نمی شـود.
بـه نقـل از رادیـو فـردا، خالـد الفالـح روز شـنبه، 28 
ثـور، در آسـتانه ی نشسـت کمیتـه ی نظارتـی اوپـک بـه 
خبرگـزاری رویتـرز گفـت کـه خصوصـا آهنگ رشـد تولید 
و میـزان ذخایـر اسـتراتژیک نفـت امریـکا در سـطح باالیی 

. ست ا
نفـت  تولیـد  توافـق کاهـش  وی همچنیـن دربـاره ی 
اوپـک و کشـورهای هم پیمـان بـه رهبـری روسـیه گفت تا 
پایـان ماه آینـده، ژوئن، فعـال اوپک تصمیمـی در این مورد 

گرفت. نخواهـد 
اوپـک و کشـورهای هم پیمـان در اواخـر سـال 2018 
متعهـد شـدند کـه تولیـد خـود را بـرای نیمـه ی اول سـال 
جـاری 1.2 میلیـون بشـکه در روز کاهـش دهنـد. ایـران، 

لیبـی و ونزوئـال از ایـن توافـق مسـتثنی هسـتند.
دلیـل تحریم هـای  بـه   ونزوئـال  و  ایـران  نفـت  تولیـد 
نشـان  رویتـرز  تحقیقـات  و  کـرده  افـت  به شـدت  امریـکا 
می دهـد کـه کشـورهای عضـو توافـق کاهـش تولیـد نفـت 
نیـز مـاه گذشـته 68 درصد بیش تـر از آن چه متعهد شـده 

بودنـد، کاهـش تولیـد داشـته اند.
در همیـن زمینـه خبرگـزاری بلومبـرگ نیـز گزارشـی 
منتشـر کـرده که نشـان می دهـد عربسـتان در مـاه آپریل، 

یـک مـاه پیـش، 2.7 برابـر آنچـه متعهـد شـده بـود، تولید 
دیگـر  برخـی  پایبنـدی  میـزان  و  داده  کاهـش  را  خـود 
از اعضـای متعهـد اوپـک ماننـد آنگـوال، کویـت، امـارات و 
الجزایـر نیـز بسـیار باالتـر از میـزان تعهد آن ها بوده اسـت.

در میـان کشـورهای غیراوپـک اگرچـه روسـیه تنها به 
80 درصـد از تعهـد خـود عمل کـرده، اما میـزان افت تولید 
آذربایجـان، قزاقسـتان، سـودان و مکزیـک چندیـن برابـر 

میـزان تعهـد کاهـش تولیـد آن ها بوده اسـت.
بـر اسـاس ارزیابـی بلومبـرگ نیـز، در مجمـوع، اوپـک 
و کشـورهای هم پیمـان بـاالی 50 درصـد بیش تـر از آنچـه 

متعهـد شـده بودنـد، کاهـش تولید داشـته اند.
بـرای  نفتـی  معافیـت  ثـور  مـاه   12 روز  از  امریـکا 
مشـتریان نفتـی ایـران را متوقف کـرد و برخـالف انتظارها، 
قیمـت نفـت چنـدان تغییری نکـرد و در محـدوده 70 دالر 

در حـال نوسـان اسـت.
ایـران قبـل از تحریم هـای امریـکا روزانـه 2.5 میلیـون 
بشـکه صـادرات نفـت و میعانات گازی داشـت کـه از نوامبر 
پارسـال تـا پایـان ماه گذشـته کـه امریکا به هشـت کشـور 
بـرای خریـد نفـت ایـران معافیـت داده بـود، ایـن رقـم بـه 

حـدود یـک میلیون بشـکه رسـید.
منابـع  قـول  از  رویتـرز  خبرگـزاری  میـان  ایـن  در 
مشـاوره ی  شـرکت های  و  نفت کش هـا  ردیابـی  صنعتـی، 
انـرژی گـزارش داده کـه بارگیـری نفـت ایـران برخـالف 
انتظـار متوقـف نشـده اسـت و در ماه جاری میـالدی روزانه 
حدود 500 هزار بشـکه نفت ایران راهی آسـیا شـده اسـت.

هنـوز معلوم نیسـت ایـن محموله هـا مشـتری دارند یا 
بـرای ذخیره در انبارهای چین ارسـال شـده اسـت.

ایـران تـا پایـان مـاه آپریـل حـدود 20 میلیون بشـکه 
نفـت خـود را در انبارهـای »دالیـان« چیـن ذخیـره کـرده 

اصلـی  پاالیشـگاه های  کـه  اسـت  گزارش هـا حاکـی  بـود. 
و  »سـینوپک«  شـامل  چیـن  در  ایـران  نفـت  مشـتری 
هنـد،  پاالیشـگاه های  کل  همچنیـن  »سی ان چی سـی«، 
کوریـای جنوبـی و جاپـان کال خریـد نفـت ایـران در مـاه 
جـاری را متوقـف کرده اند. ترکیـه نیز واردات نفـت ایران را 
متوقـف کـرده و در میـان نفت کش هایـی که ایـران را ترک 

کرده انـد، هیـچ یـک راهـی ترکیـه نشـده اند.
معمـوال یـک هفتـه طـول می کشـد کـه نفت کش های 
ایـران بـه هنـد برسـند. ایـن زمان بـرای رسـیدن بـه بنادر 
چیـن حـدود سـه هفته اسـت و هنوز بـا قطعیـت نمی توان 
گفـت آیـا هنـد و چیـن در ماه هـای آینـده نیـز زیـر بـار 

تحریم هـای نفتـی امریـکا خواهنـد رفـت یـا نه.
ایـران می گویـد توقف کامـل فروش نفت ایـران »توهم 

امریکاسـت و هرگز عملی نخواهد شـد«.
یـک منبـع ایرانـی نیز بـه رویتـرز گفته اسـت، احتماال 
500 تـا 700 هـزار بشـکه صادرات نفـت ایران ادامـه یابد.

به نوشـته ی رویتـرز، تانکرهای ایرانی سیسـتم ارسـال 
سـیگنال خـود را خامـوش کرده انـد و ردیابـی آن ها بسـیار 
مشـکل اسـت، امـا ظاهـرا مقصـد ایـن محموله هـا هنـد و 
چیـن هسـتند. محمدجـواد ظریـف وزیر خارجـه ایران طی 
چند روز گذشـته سـفرهایی به هند، جاپان و چین داشـت.

و  اسـت  انعطاف پذیـر  اوپـک  می گویـد  فالـح  آقـای 
وظیفـه ذاتـی ایـن سـازمان تنظیـم نیازهـای بـازار اسـت: 
»اگـر کمبودی وجود داشـته باشـد، بی تردیـد اوپک تامین 
خواهـد کـرد، امـا ظاهـرا آمارهـا نشـان می دهـد کـه نیـاز 

فـوری بـه افزایـش تولیـد نفـت نیسـت«.
قـرار اسـت روز یک شـنبه، 29 ثـور، کمیتـه نظارتـی 
اوپـک و کشـورهای هم پیمـان طـی نشسـتی بـه بررسـی 

وضعیـت بـازار بپردازنـد.

سفیر ایران در لندن: بعد از پایان مهلت ۶۰ روزه، از برجام خارج نمی شویم

نخواهـد گرفـت.
آقـای ظریف با اشـاره به سـخنان 
دونالـد ترمـپ رییس جمهـوری امریکا 
گفـت کـه او بـه دنبال جنگ نیسـت، 
اما برخـی از اطرافیانش در تالشـند تا 
او را »به سـمت جنگ سـوق بدهند.«

بـا  اخیـرا  ایـران  خارجـه  وزیـر 
تبلیغاتـی  عنـوان  یـک  از  اسـتفاده 
بـه نـام »تیـم بـی« گفـت کـه جـان 
بولتـون، مشـاور امنیت ملـی امریکا به 

اطالعـات روز: حمیـد بعیدی نژاد، 
سـفیر ایـران در لنـدن در مصاحبه ای 
بـا بی بی سـی گفتـه اسـت که بعـد از 
پایـان مهلـت 60 روزه بـه قدرت هـای 
اروپایـی، گام بعدی ایـران همچنان در 

چارچـوب توافـق برجام خواهـد بود.
فارسـی،  بی بی سـی  از  نقـل  بـه 
به رغـم  گفـت،  بعیدی نـژاد  آقـای 
این کـه »خـروج از برجـام« به عنـوان 
یـک گزینـه برای ایـران مطرح اسـت، 
چنیـن  ایـران  حاضـر  حـال  در  امـا 
تصمیمـی نـدارد و به دنبـال خـروج از 

ایـن توافـق نیسـت.
برجـام یـا توافـق هسـته ای ایران 
بـا کشـورهای امریـکا، چین، روسـیه، 
آلمـان، در سـال  و  فرانسـه  بریتانیـا، 
2015 بـه امضـا رسـید، امـا از یـک 
سـال پیـش و در پـی خـروج امریـکا 
از ایـن توافـق، اجـرای آن بـا ابهاماتی 

روبـه رو شـد.
بعیدی نـژاد،  آقـای  گفتـه ی  بـه 
ایـران در ایـن یـک سـال بـه تمامـی 
بـوده،  پایبنـد  برجـام  در  تعهداتـش 
امـا از منافـع اقتصـادی و وعده هـای 
تجـاری کـه قـرار بـود در پـی پذیرش 
برجـام نصیـب کشـور شـود، محـروم 

معاون صدراعظم اتریش استعفا کرد
معاون  و  آزادی  حزب  رهبر  اشتراخه،  کریستیان  هاینتس  روز:  اطالعات 

صدراعظم اتریش از مقامش استعفا کرده است.
پیش تر رسانه های اتریش از احتمال فروپاشی دولت ائتالفی این کشور خبر 

داده بودند.
انتشار  از  اتریش پس  از بی بی سی فارسی، احتمال فروپاشی دولت  به نقل 
معاون  و  اتریش  آزادی  حزب  رهبر  اشتراخه،  کریستیان  هاینتس  از  ویدیویی 
قراردادهای  اعطای  وعده  ظاهرا  آن  در  او  که  شد  مطرح  کشور  این  صدراعظم 

دولتی در ازای کسب حمایت سیاسی را می دهد.
از  پس  که  است  اتریش  مردم  محافظه کار  حزب  رهبر  کورتس،  سباستین 
انتخابات سال 2017 و به دنبال ائتالف با راست افراطی، صدراعظم کشورش شد.

قرار است سباستین کورتس، صدراعظم اتریش با آقای اشتراخه دیدار کند. 
دست  حزب  با  همکاری  به  او  است  گفته  کورتس  آقای  گفته اند  منابع  برخی 

راستی پایان خواهد داد.
منتشر  تسایتونگ  زوددویچه  روزنامه  و  اشپیگل  نشریه  توسط  ویدیو  این 

فیلم برداری  اتریش   2017 انتخابات  از  پیش  کوتاه مدتی  در  مخفیانه  و  شده 
شده است.

این ویدیو، هاینتس کریستیان اشتراخه را با یوهان گودنوس یک نماینده ی 
در حال صحبت  زنی  با  که  نشان می دهد  را  آزادی  افراطی  راست  دیگر حزب 

هستند که ادعا می کند سرمایه گذار روسی است.
را  نشستی  چنین  برپایی  گودنوس  یوهان  و  اشتراخه  کریستیان  هاینتس 

تائید کرده اند، اما می گویند مرتکب کار اشتباهی نشده اند.

بـرای حاکمـان منطقـه »تهدیدهـای 
هـر  مـی    آورد.  وجـود  بـه  امنیتـی« 
دوی ایـن کشـورها بـه شـکل رسـمی 
در حـال نبـرد بـا شورشـیان حوثـی 
یمـن هسـتند کـه از حمایـت ایـران 

برخوردارنـد.
همزمـان بیـن ایران و عربسـتان، 
در  نفـوذ  افزایـش  بـرای  رقابتـی 
کشـورهای عـراق، لبنان و سـوریه نیز 

اسـت. جریـان 

همـراه بنیامیـن نتانیاهو، نخسـت وزیر 
اسـرائیل، محمد بن سـلمان، ولی عهد 
عربسـتان و محمـد بن زایـد، ولی عهد 
امـارات، در تالشـند تـا به ایـران ضربه 

. نند بز
از  ایـران،  منطقـه ای  منتقدیـن 
جملـه عربسـتان و امـارات می گوینـد 
کـه تهـران در امور داخلی کشـورهای 
عربـی دخالـت می کنـد و بـا حمایـت 
خاورمیانـه،  در  شـیعه  مخالفـان  از 

مانـده اسـت.
ایـن دیپلمـات عالی رتبـه گفـت 
فرصـت  همـه  بـه  سـال  یـک  ایـران 
کننـد،  حـل  را  مشـکل  ایـن  تـا  داد 
امـا همچنـان ایـن وضعیـت بی نتیجه 

ادامـه یافتـه اسـت.
کـه  افـزود  بعیدی نـژاد  حمیـد 
اگـر اقدامـی بـرای حفـظ ایـن توافـق 
احتمـال »فروپاشـی  نگیـرد،  صـورت 
توضیـح  او  دارد.  وجـود  برجـام« 
بیشـتری درباره ی چگونگی فروپاشـی 
ایـن توافـق یا گام های بعـدی ایران در 

ایـن زمینـه نـداد.
سـفیر ایـران در لنـدن، در بخش 
تنـش   بـه  ایـن مصاحبـه  از  دیگـری 
اخیـر ایـران و امریـکا اشـاره کـرد و 
»تحریک آمیـز«  را  واشـنگتن  رفتـار 
نـام  اضافه شـدن  وی  کـرد.  توصیـف 
سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی بـه 
از  را  تروریسـتی  گروه هـای  فهرسـت 
جملـه همیـن اقدامات ذکر کـرد و آن 
خوانـد. غیرضـروری«  »تحریـکات  را 

ظریـف،  محمدجـواد  همزمـان 
در  دیـروز  نیـز  ایـران  خارجـه  وزیـر 
پایـان سـفرش به پکن، بـه خبرگزاری 
ایرنـا گفت که معتقد اسـت جنگی در 

عربسـتان کـه در زمـان امضـای 
برجـام از ایـن توافـق اسـتقبال کـرده 
بـود، بعـد از پایـان کار دولـت بـاراک 
دونالـد  رسـیدن  قـدرت  بـه  و  اوبامـا 
ترمـپ، بـه گـروه منتقدان ایـن توافق 
بـا دولـت دونالـد  پیوسـت و همسـو 
ترمـپ، علیـه برجـام موضـع گرفـت.

اسـرائیل اما پیـش از برجـام حتا 
بـا هرگونـه توافـق هسـته ای بـا ایران 

بود. مخالـف 
برنامـه ی  بـرای  برجـام  توافـق 
هسـته ای ایـران محدودیت هایی ایجاد 
جهانـی  سـازمان  نظـر  از  کـه  کـرده 
انـرژی هسـته ای، موجـب می شـود تا 
ایـران نتوانـد سـالح هسـته ای تولیـد 
کنـد. بر اسـاس پیمان منع گسـترش 
)ان پی تـی(،  هسـته ای  سـالح های 
سـاخت ایـن نوع از سـالح در سراسـر 
اعضـای  تنهـا  و  اسـت  ممنـوع  دنیـا 
دائمـی شـورای امنیـت اجـازه دارنـد 
کـه سـالح  هسـته ای داشـته باشـند. 
و  هنـد  کوریـای شـمالی،  کنـون  تـا 
پاکسـتان بـه شـکل علنی ایـن پیمان 
را نقـض کرده انـد. ضمـن این کـه این 
نیـز  اسـرائیل  کـه  دارد  وجـود  بـاور 

اختیـار دارد. سـالح هسـته ای در 
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آمریکا،  فوتبال  فدراسیون  انضباطی  کمیته 
زالتان ایبراهیموویچ را دو جلسه از همراهی تیمش 

محروم کرد.
به نقل از فاکس اسپورت، زالتان ایبراهیموویچ 
دو  سیتی  نیویورک  دروازه بان  با  درگیری  دلیل  به 

جلسه از همراهی تیمش محروم شد.
ایبراهیموویچ که بعد از کارلوس وال در رده دوم 
دارد،  قرار  آمریکا  لیگ  فصل  گلزنان  برترین  جدول 
در این بازی با دروازه بان حریف دچار درگیری شد و 
در نهایت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آمریکا 
MLS، تصمیم گرفت تا مهاجم سوئدی را دو جلسه 

از همراهی تیمش محروم کند.
این مهاجم سوئدی که در 10 دیدار موفق شده 
در  را  تیمش  نمی تواند  برساند،  ثمر  به  است 9 گل 

بازی برابر کلورادو و اورالندو سیتی همراهی کند.

خبرهای کوتاه

زالتان 2 جلسه از همراهی 
تیمش محروم شد

تیــم فوتبــال بایــرن مونیــخ بــا برتــری مقابــل 
اینتراخــت فرانکفــورت قهرمــان بوندســلیگا شــد.

ــدار برگــزار  ــی بوندســلیگا 9 دی ــه پایان در هفت
ــا  ــخ ب ــرن مونی ــا بای ــی از بازی ه ــه در یک ــد ک ش
نتیجــه 5 بــر یــک برابــر اینتراخــت فرانکفــورت بــه 

ــری رســید. برت
آریــن روبــن، فرانــک ریبــری، رناتــو ســانچس، 
ــرای  ــا ب ــد آالب ــان فرانســوی و داوی ــی کوم کینگزل

ــد. بایــرن مونیــخ گلزنــی کردن
ــا دو گل  ــیادورتموند ب ــدار بوروس ــر دی در دیگ
مونشــن گالدبــاخ را شکســت داد. ســانچو انگلیســی 
ــد  ــی کردن ــرای زردپوشــان گلزن و مارکــو رویــس ب

تــا دورتمونــد نایــب قهرمــان شــود.
شــالکه در خانــه برابــر اشــتوتگارت بــه تســاوی 
بــدون گل رســید و ولفســبورگ بــا نتیجــه پــرگل 8 

بریــک آگســبورگ را شکســت داد.
بــه ایــن ترتیــب بایــرن مونیــخ بــرای هفتمیــن 
ــت  ــه دس ــلیگا را ب ــی در بوندس ــی قهرمان ــار پیاپ ب

آورد.

بایرن مونیخ دوباره 
قهرمان بوندسلیگا شد

مدافـع پاری  سـن  ژرمـن بازوبنـد کاپیتانی تیم  
 ملـی فوتبـال برزیـل را در رقابت های کوپـا آمه ریکا 

بـر بازو خواهد بسـت.
 بـه نقـل از اسـکای اسـپورت، رقابت هـای کوپـا 
آمـه ریـکا 2019 بـه میزبانـی برزیل برگـزار خواهد 

. شد
بازیکنـان  فهرسـت  سلسـائو  سـرمربی  تیتـه، 
تیمـش بـرای حضـور در ایـن رقابت بـزرگ را اعالم 

. د کر
طبـق ایـن فهرسـت نیمـار و تیاگو سـیلوا برای 
حضـور در کوپـا آمه ریکا دعوت شـدند امـا خبری از 
مـورا، سـتاره تاتنهـام در فصل جاری و وینیسـیوس 
جونیـور پدیده رئـال مادرید در فصل جاری نیسـت.

تیتـه هم چنیـن اعـالم کـرد کـه تیاگـو سـیلوا، 
کاپیتـان پاری  سـن  ژرمـن بازوبنـد کاپیتانـی را هم 

در کوپـا آمـه ریـکا بـر بـازو خواهد بسـت.

سیلوا کاپیتان سلسائو 
در کوپا آمه ریکا

دی بروین: 
لیورپول عالی بود ولی خوشحالم قهرمان نشد

هافبک  دی بروین،  کوین 
منچسترسیتی  بلجیکی 
تیم  را  امسال  لیورپول  می گوید 
فوق العاده ای می داند ولی از اینکه 
برتر  لیگ  قهرمان  نتوانستند  آنها 

شوند متاسف نیست.

ستاره  دی بروین،  کوین 
می گوید  منچسترسیتی  بلجیکی 
در  آوریل  ماه  در  که  زمانی 
شد  مصدوم  تاتنهام  مقابل 
برای  دیگر  فصل  می کرد  گمان 
حاال  ولی  رسیده  پایان  به  او 

خود  سالمت  که  است  خوشحال 
فینال  در  می تواند  و  بازیافته  را 
به  سیتی  برای  حذفی  جام 
همچنین  دی بروین  برود.  میدان 
برتر  لیگ  در  سیتی  قهرمانی  از 
می گوید  و  کرده  خوشحالی  ابزار 

تیمی  را  امسال  لیورپول  اینکه  با 
فوق العاده می دانسته ولی از اینکه 
نتوانسته اند  کلوپ  شاگردان 
متاسف  شوند  لیگ  قهرمان 

نیست.
حضور  آستانه  در  دی بروین 
حذفی  جام  فینال  در  سیتی 
اینکه  از  من  گفت:"  انگلیس 
نتوانم  و  بنشینم  نیمکت  روی 
متنفرم.  کنم  بازی  تیمم  برای 
اواخر فصل وقتی  به خصوص در 
که بازی ها خیلی مهم بود و پای 

قهرمانی تیم در میان بود".
ادامه  در  دی بروین 
صحبت هایش در پاسخ به سوالی 
اینکه  خاطر  به  آیا  اینکه  درباره 
لیگ  قهرمان  نتوانسته  لیورپول 
کلوپ  شاگردان  برای  شود  برتر 

نه.  گفت:"  نه،  یا  است  متاسف 
فوق العاده ای  تالش  لیورپولی ها 
در  زمان  گذشت  ولی  داشتند 
آنها  از  ما  که  داد  نشان  نهایت 
بهتر بودیم. من برای لیورپولی ها 
نکنم  فکر  چون  نیستم  متاسف 
بودند و ما  آنها قهرمان شده  اگر 
ما  برای  امروز  آنها  نایب قهرمان، 

متاسف می شدند".
گفت:"  ادامه  در  دی بروین 
را  چمپیونزلیگ  از  ما  حذف  اگر 
هیچکس  موقع  آن  باشد،  یادتان 
متاسف  ما  تلخ  حذف  خاطر  به 
از  آنها  که  می دانیم  ما  بله  نشد. 
خیلی  نشده اند  قهرمان  اینکه 
ناراحتند. این طبیعی است چون 
اگر این اتفاق برای ما افتاده بود، 

فعال ما واقعا ناراحت بودیم".

تساوی اتلتیکو مادرید در روز خداحافظی گریزمان
اتلتیکـو مادریـد در آخریـن 
فرانسـوی اش  سـتاره  بـازی 
توانسـت از شکسـت برابـر لوانتـه 
فـرار کنـد و بـا تسـاوی اللیـگا را 

برسـاند. پایـان  بـه 
اتلتیکـو مادریـد در آخریـن 
اللیـگا  فصـل  ایـن  در  بـازی اش 
دیـروز بعـد از ظهـر بـه مصـاف 
لوانتـه رفـت کـه ایـن دیـدار بـا 
تسـاوی 2 بـر 2 بـه پایان رسـید.

اتلتیکـو  دروازه  زود  خیلـی 
بـاز شـد و اریک کاباکـو در دقیقه 
6 بـازی را یـک بـر صفـر بـه نفع 
دیگـو  شـاگردان  کـرد.  میزبـان 
ضعیفـی  بـازی  سـیمئونه  پابلـو 
لوانتـه  و  گذاشـتند  نمایـش  بـه 
بهـره  فرصـت  ایـن  از  توانسـت 
ببـرد تـا نتیجـه را 2 بـر صفـر به 
نفـع خـود کنـد. راجـر ایـن گل 
را در دقیقـه 36 بـه ثمـر رسـاند. 

خـوب  فرصـت  یـک  اتلتیکـو 
داشـت کـه ضربـه بازیکـن ایـن 

تیـم بـه تیـرک برخـورد کـرد.
در شـروع نیمه دوم سـرخیو 
کامیـو به جای تومـاس به میدان 
رفـت. در دقیقـه 50 آنخـل کورئا 
بـه بازیکـن حریف از قصـد ضربه 
زد و داور بـه کمـک VAR بـه او 
کارت قرمز مسـتقیم نشـان داد تا 
شـرایط بـرای اتلتیکو بدتر شـود. 
سـپس ویتولـو بـه جـای لمـار به 
میدان رفت. شـاگردان سـیمئونه 
نیمـه  بـه  نسـبت  بهتـری  بـازی 
در  گذاشـتند.  نمایـش  بـه  اول 
دقیقـه 69 باالخره روخـی بالنکو 
توانسـت یکـی از گل هـا را جبران 
کنـد. رودری بـا یـک شـوت زیبا 
ایـن گل را بـه ثمر رسـاند. لوانته 
بـرای  تـا  داشـت  فرصـت  چنـد 
را  اتلتیکـو  دروازه  بـار  سـومین 

از آن هـا اسـتفاده  امـا  بـاز کنـد 
نبـود  البتـه آدان هـم در  نکـرد. 
یـان اوبـالک آسـیب دیـده چنـد 
دقیقـه  در  کـرد.  مهـار  را  ضربـه 
80 کامیـو گل مسـاوی را بـه ثمر 
رسـاند. دو تیـم در ادامه موقعیت 
گلزنـی داشـتند اما توپـی از خط 

دروازه هـا رد نشـد.
آخریـن  گریزمـان  آنتـوان 
اتلتیکـو  بـا پیراهـن  را  بـازی اش 
انجـام داد. او پـس از پنـج فصـل 
تصمیـم گرفـت از ایـن تیـم جدا 
شـود. عالوه بر مهاجم فرانسـوی، 
دیگـو گودین هم پـس از 9 فصل 

از تیـم مادریدی جدا شـد. مدافع 
اروگوئـه ای هـم ماننـد گریزمـان 

90 دقیقـه بـازی کـرد.
اتلتیکـو بـا 76 امتیـاز بـرای 
عنـوان  بـا  پیاپـی  دومیـن سـال 
نایـب قهرمـان اللیگا، فصـل را به 

پایـان رسـاند.

رئال در آستانه ثبت یک رکورد منفی در اللیگا
مادریــد  رئــال  برنابئــو  در  امــروز 
آخریــن بــازی فصــل خــود را برابــر بتیــس 

پیــش رو دارد.
بــه نقــل از آاس، فصــل رئــال بــا 
ــا ســانتی  ــن لوپتگــی شــروع شــد و ب جول
ســوالری ادامــه یافــت و اکنــون بــا زیــدان 

ــید. ــد رس ــام خواه ــه اتم ب
ــون 68  ــی تاکن ــه مرب ــن س ــالش ای ت

ــته و  ــراه داش ــه هم ــال ب ــرای رئ ــاز ب امتی
ــا  ــل ب ــس، فص ــر بتی ــری ب ــورت برت در ص
ــن  ــد. ای ــی رس ــان م ــه پای ــاز ب 71 امتی
ــال در 16  ــل رئ ــن فص ــد بدتری ــی توان م
ــد  ــال نتوان ــر رئ ــد، اگ ــته باش ــال گذش س
ســه امتیــاز بــازی بــا بتیــس را بــه دســت 
ــا  ــل 02-2001 تنه ــال در فص ــاورد. رئ بی

ــت آورد. ــه دس ــاز ب 66 امتی

ــود  ــل 06-2005 ب ــار فص ــن ب آخری
ــا کســب 70  ــال در پایــان اللیــگا ب کــه رئ
امتیــاز بــه کار خــود پایــان داد و در فصــول 
بعــد همــواره بیشــتر از 70 امتیــاز کســب 
ــا  ــال کار را ب کــرده اســت. در آن فصــل رئ
لوکزامبورگــو شــروع کــرد و بــا لوپــس کارو 
بــه اتمــام رســاند. یــک فصــل بعــد یعنــی 
فصــل 07-2006، رئــال بــا مربیگــری 

فابیــو کاپلــو و بــا 76 امتیــاز، عنــوان 
ــرد. ــب ک ــی را کس قهرمان

ــاز  ــال بیشــترین امتی ــرن 21، رئ در ق
ــت  ــا هدای ــن را فصــل 12-2011 و ب ممک
ژوزه مورینیــو کســب کــرد. کهکشــانی هــا 
بــا 100 امتیــاز توانســتند قهرمــان شــوند. 
ــری  ــا مربیگ ــال ب ــز رئ ــته نی ــل گذش فص
زیــدان، کار را بــا 76 امتیــاز بــه پایــان بــرد.

یــاپ اســتام معتقــد اســت بارســلونا بایــد بــرای 
ــود را  ــاع خ ــط دف ــا خ ــان اروپ ــگ قهرمان ــی در لی قهرمان
ترمیــم کنــد و ماتیــس دی لیخــت بهتریــن گزینــه در ایــن 

ــت. راه اس
ــر  ــت براب ــدار برگش ــلونا در دی ــل از آس، بارس ــه نق ب
ــاز  ــار دروازه خــودی را ب ــان 4 ب ــول در لیــگ قهرمان لیورپ
ــاپ  ــت. ی ــار رف ــا کن ــان اروپ ــگ قهرمان ــد و از لی شــده دی
ــط  ــت خ ــرورت تقوی ــاره ض ــدی درب ــع هالن ــتام، مداف اس
ــد  ــردم بع ــم همــه م ــی بارســلونا گفــت: فکــر می کن دفاع
ــاع  ــط دف ــه خ ــد ک ــول فهمیدن ــلونا و لیورپ ــازی بارس از ب
بارســا بایــد تقویــت شــود. مــن شــنیده ام کــه ماتیــس دی 
لیخــت مدنظــر بارســلونا اســت و ایــن خیلــی هیجان انگیــز 

اســت کــه بازیکنــی بــا ایــن کیفیــت بــه اللیــگا بــرود و در 
ــازی کنــد. وقــت آن اســت کــه  ســطح باالتــری فوتبــال ب
دی لیخــت تصمیــم بــه حضــور در بارســلونا بگیــرد. بارســا 

در صورتــی می توانــد بــار دیگــر مدعــی قهرمانــی در لیــگ 
ــاع خــود را تقویــت کنــد و  ــان باشــد کــه خــط دف قهرمان
ــه نظــرم بهتریــن گزینــه دی لیخــت اســت کــه اکنــون  ب

ــرار دارد. ــت آژاکــس ق در عضوی
او در ادامــه صحبت هایــش گفــت: شــاید پیشــنهادهای 
مالــی بهتــری نســبت بــه بارســلونا بــرای دی لیخت ارســال 
شــود ولــی او و دوســتانی کــه کنــار ایــن بازیکــن هســتند 
فکــر می کنــم اینقــدر باهــوش هســتند کــه بهتریــن گزینــه 
را انتخــاب کننــد و پــول را در اولویــت قــرار ندهنــد و بــه 
همیــن خاطــر مــن بارســلونا را بهتریــن مقصــد بــرای دی 
ــودش را  ــای خ ــد توانمندی ه ــه بتوان ــم ک ــت می دان لیخ

بــه خوبــی نشــان دهــد.

بارسلونا برای قهرمانی در اروپا چه چیزی کم دارد؟
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لطف علی سلطانی

نامزدان معترض؛ 
»عدالت خواهانی« که از پولیس هم شاکی اند

تحصن کرده اند زنان هستند. اکنون که پولیس 
جاده،  کنار  در  است  کرده  جمع  را  آنان  چادر 
روی فرشی در فضای باز نسشته اند و می گویند 
تا به خواسته های شان رسیدگی نشود، همان جا 

می مانند. 
که  بود  نادری می گوید: »یک خیمه  خانم 
از دید پنهان بودیم و در واقع حیثیت حجاب را 
داشت، اما روز پنج شنبه، قطعه ی خاص در تبانی 
با حوزه ی دهم پولیس، خیمه ما را جمع کردند. 
ما در بین خیمه بودیم که آنان خیمه را جمع 
کردند. همراه با کاندیدان معترض درگیر شدند.« 
برای  می گوید  کابل  پولیس  فرماندهی 
از  بود، شماری  ازدحام شده  باعث  این که چادر 
باشندگان محل به پولیس کابل شکایت کردند و 

آنان چادر را برچیدند.

کابل  پولیس  سخن گوی  مجاهد،  بصیر 
محل  باشندگان  برای  چادر  این  که  می گوید 
و  بود  کرده  خلق  ترافیکی  ازدحام  و  مشکالت 
به  برچید.  را  چادر  آنان  شکایت  بنابر  پولیس 
گفته ی او در کابل جاهای مشخصی مثل پارک 
برای  دست  این  از  دیگری  جاهای  و  شهرنو 

اعتراض تعیین شده است. 
از 11  دیگر  معترض  نادری 14  بانو  شبیه 
والیت از تصمیم کمیسیون های انتخاباتی شاکی  

و خواهان برگزاری دادگاه ویژه اند. 
دوره ی  در  پارلمانی  انتخابات  دور  یک  در 
اتفاقی  نیز چنین  ریاست جمهوری حامد کرزی 
افتاده بود. حدود 60 نامزد اعتراض داشتند که 
به  بودند،  کرده  تقلب  که  افرادی  آنان  به جای 
پارلمان راه یافته اند. دادگاه ویژه پس از بررسی 

در حالی 51 نفر را از مجلس نمایندگان اخراج 
کرد که حدود هشت ماه از کار آنان در مجلس 
نمایندگان گذشته بود. آن دادگاه ویژه به دستور 
برگزار  پیشین  جمهوری  رییس  کرزی،  حامد 

شده بود. 
دیوه نیازی یکی دیگر از معترضان است که 
از والیت ننگرهار آمده است. او مدعی است که 
در فهرست ابتدایی و نهایی در هردو برنده بوده 
است، اما نامزد وکیل رقیبش با تبانی کمیسیون 
انتخابات، در حالی که رأی اش از او کم تر بوده، با 
ساختن رأی های جعلی از او پیشی گرفته است و 
به پارلمان راه یافته است. او حدود یک ماه است 
کسی  »هیچ  است:  کرده  تحصن  این جا  در  که 
حاضر نشد که ما را قناعت بدهد. بیایند ادعاها 
و اسناد ما را بررسی کنند، اگر ما ادعای ناحق 
را  ما  داشتیم، حق داشتند که خیمه ی تحصن 

برچینند.«
فهرست  در  خودش  گفته ی  به  نیازی  بانو 
ابتدایی، برنده اعالم شده بود، اما در نتایج نهایی 
به جای او خانم دیگری به مجلس راه یافته است: 
اعالم  را 1709 رأی  تفتیش، رأی من  از  »پس 
کردند. از خانمی دیگری که پس از تفتیش 205 
رأی اش باطل شده بود را 1717 رأی اعالم کرد 
و او برنده شد و من ناکام. برای تمامی این ادعاها 

اسناد دارم.«
به گفته ی بانو نیازی، پولیس با آنان خشونت 
برچیده  به زور  را  آنان  تحصن  خیمه ی  و  کرده 
است: »در حالی که ما داخل خیمه نشسته بودیم، 
خیمه را به زور جمع کردند. تیرهای خیمه بر سر 
ما فرود آمد. آنان تصور می کنند که با برچیدن 
ولی  می کشیم،  دست  اعتراض مان  از  ما  خیمه 
اشتباه می کنند. تا تأمین عدالت به اعتراض مان 

ادامه می دهیم.«
یکی  هفدهم  دوره ی  پارلمانی  انتخابات 
 18 در  پارلمانی  انتخابات های  جنجالی ترین  از 
پارلمانی  انتخابات  است.  بوده  گذشته  سال 
1397 به رغم تهدیدات بلند امنیتی با اشتراک 
گسترده ی مردم، اما با مشکالت بسیار و ضعف 
مدیریتی جدی برگزار شد، اما نزدیک به هفت 
ماه طول کشید تا نتایج نهایی آن اعالم و مجلس 

نمایندگان افتتاح شود. 
به  انتخابات  کمیسیون  قبلی  کمیشنران 
انتخابات متهم  کم کاری و دست کاری در نتایج 
بودند. سرانجام تمامی کمیشنران کمیسیون های 
انتخاباتی برکنار و به دادستانی کل معرفی شدند. 
انتخابات  که  می گویند  معترضان  این 
پارلمانی 1397 پر از تقلب بود و اکنون حکومت 
و  با خاموش کردن صدای معترضان  می خواهد 
تحصن کنندگان هر طور شده این غایله را مختوم 

اعالم کند.

پارلمان  جدید  نمایندگان  که  حالی  در 
مجلس  رییس  انتخاب  برای  رأی گیری  سرگرم 
بودند، شماری از نامزدان معترضی که در فهرست 
ابتدایی به پارلمان راه یافته بودند، اما در نتایج 
نهایی بازنده اعالم شده اند در چهارراهی زنبق در 
قسمت ورودی جاده ی منتهی به ریاست جمهوری 
نشسته اند  فرش سرخی  روی  اجرایی  ریاست   و 
عدالت  تأمین  خواهان  خودشان  گفته ی  به  و 
دادگاه  برگزاری  آنان  اصلی  خواست  هستند. 
ویژه برای بررسی اسناد دست داشته ی شان است 
که معتقدند، نشان دهنده ی تقلب در کمیسیون 

انتخابات است.
با  که  است  شبانه روز   24 معترضان  این 
به  مربوط  زنبق،  چهارارهی  در  چادری  برپایی 
کرده اند.  تحصن  پولیس  امنیتی  دهم  حوزه ی 
گذشته  هفته ی  پنج شنبه  روز  پولیس  سرانجام 
در  اکنون  آنان  برچید.  را  آنان  چادر  زور«  »به  
اعتراض شان  ادامه ی  بر  و  نشسته اند  باز  فضای 

تأکید می کنند. 
از والیت هرات  نامزد معترض  نادری،  مینا 
می گوید که این جا معترضانی هستند و اسنادی 
آنان  در حق  نشان می دهد  که  دارند  در دست 
بی عدالتی شده است. به گفته ی خانم نادری، او 
و دیگر نامزدانی که در این محل تحصن کرده اند، 
پیش از تحصن به تمامی مراجع مسئول مراجعه 
کرده اند، اما به اعتراض شان توجهی نشده است: 
»تحصن آخرین گزینه ی ما بود. تا عدالت تأمین 
چیز  ما  برنمی داریم.  اعتراض  از  دست  نشده، 
و  اسناد  بررسی  برای  نمی خواهیم.  فراقانونی 
مدارک، می خواهیم محکمه ی اختصاصی برگزار 

شود.«
براساس  روز  اطالعات  روزنامه  پیش تر 
بود که نشان می داد  اسنادی گزارش کار کرده 
باطله ی  آرای  درصد   50 انتخابات  کمیسیون 
سوی  از  که  را  هرات  والیت  وکیل  نامزد  دو 
باطل  انتخاباتی  شکایت های  مستقل  کمیسیون 

اعالم شده بود، دوباره معتبر دانسته بود.
پنج  بررسی  از  پس  اسناد،  آن  اساس  بر 
شکایت های  کمیسیون  توسط  رأی دهی  محل 
شهناز  رأی  صد  مختلف  دالیل  به  انتخاباتی، 
غوثی، یکی از وکالی که اکنون در پارلمان راه 

باطل اعالم شده است. در فهرست  یافته است، 
نتایج ابتدایی، شهناز غوثی یک هزار و 715  رأی 
باطل شدن  از  این حساب پس  با  است.  داشته 
صد رأی، آرای بانو غوثی می بایست به یک هزار 
و  615  رأی کاهش می یافت. اما پس از اعالم 
انتخابات  نهایی روشن شد که کمیسیون  نتایج 
دوباره  او  باطله ی  آرای  درصد   50 به  مرکز  در 
و  هزار  یک  با کسب  او  و  است  بخشیده  اعتبار 
662 رأی یکی از نامزدان برنده ی انتخابات اعالم 
شد. در حالی که اگر 50 درصد آرای باطل شده ی 
شهناز غوثی و ماریا بشیر که از سوی کمیسیون  
شکایت های انتخاباتی باطل اعالم شده بود اعتبار 
نمی یافت، مینا نادری با کسب یک هزار و 630 

رأی به مجلس نمایندگان راه می یافت.
اکثر این معترضانی که در چهار راهی زنبق 


