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صفحه ۶

بریتانیا از کشتی های خود خواست 
تا از تنگه  هرمز دور بمانند

صفحه ۶

هفته نامه ی لهستانی برچسب های 
»منطقه ی عاری از دگرباش« توزیع می کند

صفحه ۷

مدافع مکزیکی جایگزین 
دی لیخت در آژاکس شد

صفحه ۷

مارسلو: 
نیمار از هازارد فوتبالیست بهتری است

صفحه ۳

رسانه ها  در  را  چشم دیدهای شان  قطر  نشست  شرکت کنند گان  از  برخی 
انعکاس داده اند که برای ایجاد بحث عمومی در مورد نشست، مفید و روشنگر 

بوده است. این نوشته حاوی برداشت ها از این نشست،...

با جنرال فرانک مکنزی، رییس ستاد  اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی کشور در دیدار 
فرماندهی مرکزی ارتش امریکا )سنتکام( از همکاران و متحدان بین المللی افغانستان خواسته است که به 

موضوع پناه گاه های امن دهشت افگنان در جنگ افغانستان رسیدگی کنند.

در این دیدار که قبل از ظهر دیروز )شنبه، 29 سرطان( در ریاست اجراییه انجام شده، دو طرف در 
حضور جان بس، سفیر امریکا در کابل و جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان در مورد 

موضوعاتی چون مذاکرات صلح، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مسایل منطقه ای بحث و...

برداشت ها از نشست قطر و سناریوهای 
احتمالی پس از موافقت نامه

عبدهللا: 
متحدان بین المللی افغانستان به پناه گاه های امن تروریستان رسیدگی کنند

صفحه ۴

ایاالت  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  وقتی  سرطان(   31 جوالی،   22( فردا 
احتماال  کند،  دیدار  واشنگتن  در  پاکستان  نخست وزیر  خان،  عمران  با  متحده 

بیش تر وقت را صرف گفت وگو درباره ی جنگ کشور سومی می کنند...

آیا دو رهبر پوپولیست می توانند 
جنگ افغانستان را پایان دهند؟

صفحه ۵

در پی ضدحمله ی گروه طالبان به نیروهای کوماندو در ولسوالی آبکمری 
این  باختند و مهمات  ارتش جان  بادغیس در هفته ی گذشته 36 سرباز  والیت 

نیروها نیز به دست گروه طالبان افتاد. شماری از ساکنان بادغیس و...

کشتار کوماندوها در بادغیس؛ عملیات 
حساب شده ی نظامی یا اشتباه تاکتیکی؟

صفحه ۲

صفحه ۲

نگرانیهایبهجا
برگزاری  تا  روز  هفتاد  حدود 
انتخابات و یک هفته تا آغاز پیکارهای 
باقی  زمان  ریاست جمهوری  انتخاباتی 
است. با نزدیک شدن انتخابات نگرانی  ها 
نیز بیش تر می شود. چند نگرانی بزرگ 
تهدید  را  ریاست جمهوری  انتخابات 
درست  مدیریت  از  نگرانی  می کند: 
انتخابات؛  کمیسیون  توسط  انتخابات 
شرایطی  در  انتخابات  امنیت  تأمین 
دخالت  است؛  روزافزون  ناامنی ها  که 
چندین  و  انتخابات  در  حکومت 
دیگر.  بزرگ  و  کوچک  نگرانی 
دخالت  از  ترس  اما  نگرانی  بیش ترین 
روند  در  حکومت  سوءاستفاده ی  و 
تازه ترین  در  است.  انتخابات  برگزاری 
از  انتخابات  از  حمایت  گروه  مورد، 
خواسته  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
کمیسیون های  در  دخالت  از  که  است 
فعلی  رهبران  کنند.  خودداری  انتخاتی 
برای  که  بدهند  اطمینان  باید  حکومت 
کمیسیون  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی 
مستقالنه  صالحیت های  و  اختیارات 
روند  کمیسیون ها  این  تا  می شود  داده 
انتخابات را مدیریت کند. نهادهای ناظر 
انتخابات نیز بیش تر نگران همین مسأله 

است.
هیچ  می آید؟  کجا  از  این  نگرانی ها 
بدون  افغانستان  در  هنوز  انتخاباتی 
تقلب،  است.  نشده  برگزار  مشکل 
دخالت حکومت و ناتوانی در مدیریت 
انتخابات برای مردم یک تجربه ی تلخ و 
ریاست جهموری  انتخابات  است.  آشنا 
سال  پارلمانی  انتخابات  و   2014 سال 
گذشته، دو انتخابات که هنوز پرونده ی 
زندگی  بر  آن  مشکالت  و  بوده  باز  آن 

مردم سایه افکنده است...
صفحه ۲

رییس جمهور غنی: 

از طالبان خط تسلیمی نه، بلکه مذاکره ی 
آبرومندانه خواسته ایم



نتوانست  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کند.  برگزار  سالم  را  انتخابات  دو  این 
که  دارد  وجود  نگرانی  این  نتیجه  در 
دوباره افغانستان در دام یک بحران بدتر 
انتخاباتی گرفتار شود. به  همین دلیل، این 
 نگرانی ها به جا است. کمیسیون کارهای 
تا  باید  که  دارد  دست  روی  بسیاری 
حاال بخش زیادی از آن  را پیش می برد. 
ناکامی کمیسیون در سروسامان بخشیدن 
تقویم  براساس  نهاد  این   کارهای  به 
انتخابات، آن  را آسیب پذیر کرده است. 

هرازگاهی خبرساز  که  دوم  نگرانی 
منابع  از  سوءاستفاده  امکان  می شود، 
مشخص  تکت  یک  خدمت  در  دولتی 
فراگیرتر  نگرانی  این  است.  انتخاباتی 
انتخابات  از  حمایت  گروه  است. 
تأکید کرده است که زمینه ی  افغانستان 
نامزدان  دیگر  برای  یکسان  رقابت 
وجود  باید  ریاست جمهوری  انتخابات 
داشته باشد. هفته ی پیش سفیر آمریکا در 
کابل نیز گفت نامزدان ریاست جمهوری 
کارزارهای  در  دولتی  امکانات  از 
است  روشن  نکنند.  استفاده  انتخاباتی 
که این  خواست متوجه رهبران حکومت 
تشریک  شورای  است.  ملی  وحدت 
که  ریاست جمهوری  نامزدان  مساعی 
انتخاباتی  تکت  چندین  از  متشکل 
وحدت  حکومت  رهبران  بارها  است، 
ملی، به ویژه تیم انتخاباتی دولت ساز را 
دولتی  امکانات  از  به سوءاستفاده  متهم 
از  پیش  کمپاین  و  انتخابات  مسیر  در 
وقت کرده اند. عزل و نصب های دولتی، 
برگزاری  و  والیتی  نمایشی  سفرهای 
این  عمده ترین  نمایشی  نشست های 
را  حکومت  سران  که  است  انتقادهایی 

نشانه می گیرد.
وقت  از  پیش  کمپاین  موضوع 
بسیار روشن است. متاسفانه تکت های 
توان شان  وسع  در  هرکدام  انتخاباتی 
انتخاباتی  هنجارشکنی  و  قانون شکنی 
کرده اند. البته دست تکت هایی که در رأس 
حکومت هستند، در این هنجارشکنی ها 
مستقل  کمیسیون  است.  بوده  بازتر 
هم  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی 
در  شکایت هایی  که  است  کرده  اعالم 
انتخاباتی قبل  مورد راه اندازی مبارزات 
این  است.  کرده  دریافت  را  وقت  از 
انتخابات  نامزدان  از  کمیسیون همچنان 
که  است  خواسته  ریاست جمهوری 
وقت  از  پیش  مبارزات  راه اندازی  از 

خودداری کنند.
مدیریت گام به گام انتخابات خواست 
جدی مردم است؛ هم در زمینه ی حفظ 
هم  و  انتخابات  کمیسیون  استقالل 
درست  و  سالم  برگزاری  جهت  در 
انتخابات. البته فراموش نکنیم برگزاری 
کمیسیون  وظیفه ی  تنها  سالم  انتخابات 
نامزدان  نیست.  انتخابات  مستقل 
نهادهای  و  ریاست جمهوری، حکومت 
بی طرف داخلی و بین المللی نیز وظیفه 
دریغ  کمکی  هیچ  از  راه  این   در  دارند 

نکنند. 
افغانستان یک بار در سال 2014 در 
انتخابات ریاست جمهوری تا مرز بحران 
احتمالی  بحران  رفت.  پیش  داخلی 
اما  یافت؛  پایان  امریکا  پادرمیانی  با 
مردم  سر  از  آن  منفی  تأثیر  هیچ گاهی 
پارلمانی  انتخابات  برنداشت.  دست 
ناکام  تجربه ی  یک  نیز  گذشته  سال 
بنابراین،  بود.  انتخابات  عرصه ی  در 
و  هشدارها  این   دست کم گرفتن 
نگرانی ها، امکان یک شکست دیگر را 

رقم خواهد زد. 
تمام  مردم  که  است  این  ما  نظر 
رفتارهای نامزدان و کمیسیون انتخابات 
کسی  بگیرند.  نظر  زیر  دقت  به  را 
نمی توانند مردم را دور بزنند. خواست 
شفاف  و  سالم  انتخابات  یک  مردم 
است. زیر سوال بردن استقالل کمیسیون 
دولتی  منابع  از  سوءاستفاده  انتخابات، 
انتخاباتی  تکت  و  جناح  یک  سود  به 
هشدارهای  نادیده گرفتن  و  مشخص 
نهادهای بی طرف، نگرانی اصلی مردم و 

خط قرمزشان است.
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رییس جمهور غنی: 
از طالبان خط تسلیمی نه، بلکه مذاکره ی آبرومندانه خواسته ایم

که  می گوید  غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
بلکه  نه،  تسلیمی  خط  طالبان  گروه  از  افغانستان  حکومت 

مذاکره ی آبرومندانه برای تأمین صلح پایدار خواسته است.
سمپوزیم  در  سرطان(   29 )شنبه،  دیروز  که  غنی  آقای 
بین المللی شهری در کابل صحبت می کرد، همچنان گفت که 
گروه طالبان باید بپذیرند که با »افغان ها«ی بااراده طرف است 

که هرگز با زور و جبر به کسی تسلیم نمی شوند.
او خطاب به طالبان گفت: »صلح هدف ما است، هیچ کس 
نسبت به ما اراده ی محکم تر برای صلح ندارد، اما خشونت، راه 
ایجاد هم پذیری نیست. وقتی مذاکره روز بعد یا چند هفته بعد 

شروع می شود، چرا بر افراد بی گناه حمله می کنید.«
از سویی هم سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 
جنگ  عمده ی  طرف  که  گفت  دیگر  نشست  یک  در  کشور 

مردم افغانستان است و در مورد صلح نیز باید مردم تصمیم 
بگیرند.

روند  نمی تواند  طالبان  گروه  که  کرد  تأکید  دانش  آقای 
صلح را تنها از راه مذاکره با ایاالت متحده  امریکا به پیروزی 

برساند.
برقراری  برای  که  اخیر  تالش های  از  استقبال  او ضمن 
صلح در افغانستان صورت گرفته، همچنان گفت که صلح نباید 
به معنای نادیده گرفتن دست آوردهای 18 سال گذشته ی مردم 

افغانستان تلقی شود.
او، گروه طالبان در دوران حاکمیت خود در  به گفته ی 
دهه ی هفتاد، افغانستان را به یک قبرستان خاموش تبدیل کرده 
و از خود یک سرزمین سوخته و ویران را به میراث گذاشت 
و در کنار آن یک نوع نظام »استبدادی و دیکتاتوری« را حاکم 

کرده بود که هیچ کسی از هیچ حقی برخوردار نبود.
معاون دوم ریاست جمهوری گفت که »چنین گروهی با 
اصرار  تداوم جنگ و خشونت  بر  هنوز هم  پیشینه ای  چنین 
دارند و هنوز هم هر روز مردم ملکی و حتا علما، زنان، اطفال، 
محصلین و متعلمین این کشور را به خاک و خون می کشاند.«

تغییر  به  طالبان  گروه  که  زمانی  تا  افزود  دانش  آقای 
و  آتش بس  پذیرش  خشونت،  کاهش  جنگی،  استراتژی 
مذاکره ی بین االفغانی به رهبری حکومت افغانستان تن ندهد، 
سخن گفتن از صلح یک شعار بی محتوا و فریب دادن افکار 

عمومی جهان است.
تا  طالبان  که گروه  می شود  مطرح  در حالی  گفته ها  این 
کنون حاضر به مذاکره ی مستقیم با حکومت افغانستان نشده 

است.

رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
فرانک  جنرال  با  دیدار  در  کشور  اجرایی 
مکنزی، رییس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش 
متحدان  و  همکاران  از  )سنتکام(  امریکا 
به  که  است  خواسته  افغانستان  بین المللی 
در  دهشت افگنان  امن  پناه گاه های  موضوع 

جنگ افغانستان رسیدگی کنند.
دیروز  ظهر  از  قبل  که  دیدار  این  در 
اجراییه  ریاست  در  سرطان(   29 )شنبه، 
انجام شده، دو طرف در حضور جان بس، 
سفیر امریکا در کابل و جنرال اسکات میلر، 

فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان در مورد 
برگزاری  صلح،  مذاکرات  چون  موضوعاتی 
انتخابات ریاست جمهوری و مسایل منطقه ای 

بحث و گفت وگو کرده اند.
در اعالمیه ی ریاست اجراییه آمده است 
که آقای عبداهلل از همکاری ها و قربانی های 
ایاالت متحده ی امریکا در راستای مبارزه با 
افغانستان قدردانی کرده و  دهشت افگنی در 
امنیتی افغانستان در  گفته است که نیروهای 
و  افغانستان  از  دفاع  مسئولیت  حاضر  حال 
دارند.  عهده  بر  را  دهشت افگنان  با  مبارزه 

او همچنان گفته است که نیروهای حمایت 
قاطع از نیروهای امنیتی افغانستان در صورت 

ضرورت، حمایت می کنند.
به نقل از اعالمیه، رییس اجرایی کشور 
همچنان گفته است: »طالبان و دهشت افگنان 
برنامه های  و  طرح ها  عملی ساختن  در 
خویش برای تصرف اراضی بیش تر و مراکز 
متحمل  بلکه  شدند،  ناکام  نه تنها  والیت ها 

تلفات و خسارات جدی نیز شده اند.«
رییس  مکنزی،  جنرال  حال،  همین  در 
امریکا  ارتش  مرکزی  فرماندهی  ستاد 

)سنتکام( در این دیدار از پیشرفت و ارتقای 
ظرفیت و توانایی های رزمی نیروهای امنیتی 
است  گفته  و  کرده  رضایت  ابراز  افغانستان 
با  خود  همکاری های  به  امریکا  ارتش  که 

نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهد.
رییس اجرایی کشور در حالی از متحدان 
به  رسیدگی  خواستار  افغانستان  بین المللی 
موضوع پناه گاه های امن تروریستان شده که 
متهم  را  پاکستان  بارها  افغانستان  حکومت 
امن  پناه گاه های  تروریستان  برای  که  کرده 

فراهم کرده است.

عبدهللا: 
متحدان بین المللی افغانستان به پناه گاه های امن تروریستان رسیدگی کنند

انتحاری  انفجار  به دنبال  روز:  اطالعات 
وزارت  کابل،  دانشگاه  ورودی  مقابل  در 
این  محکوم کردن  ضمن  عالی  تحصیالت 
خواسته  درگیر  طرف های  تمامی  از  حمله 
مراکز  بی طرفی،  اصل  رعایت  با  که  است 
و  جنگ  میدان های  را  دانش  و  علوم 

سیاست شان نسازند.
است:  آمده  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
تمام گروه های  از  »وزارت تحصیالت عالی 
مسلح می خواهد تا با رعایت اصل بی طرفی 
مقدس  دین  در  که  دانش  و  علوم  مراکز  به 

واالیی  جایگاه  بشری  قوانین  تمام  و  اسالم 
را  مراکز  این  و  گذاشته  احترام  دارد، 
میدان های جنگ و سیاست خویش نسازند.«
عبدالتواب  از  نقل  به  اعالمیه  در 
تحصیالت  وزارت  سرپرست  باالکرزی، 
علمی  مراکز  به  حمله  که  است  آمده  عالی 
و اکادمیک، به ویژه دانشجویان که هیچ نوع 
کشور  نظامی  و  سیاسی  مسایل  با  ارتباط 
خالف  و  غیرانسانی  عمل  یک  ندارند، 

نورم های بشری است.
ارگان های  از  عالی  تحصیالت  وزارت 

شناسایی  در  که  است  خواسته  نیز  امنیتی 
 28 )جمعه،  قبل  روز  دو  رویداد  عامالن 
سرطان( در برابر ورودی دانشگاه کابل با این 

وزارت همکاری کنند.
ورودی  مقابل  در  انتحاری  انفجار 
صبح   7:10 ساعت  حوالی  کابل  دانشگاه 
از  شماری  که  داد  رخ  هنگامی  جمعه  روز 
ستاژ  امتحان  در  اشتراک  برای  دانشجویان 
داخل شدن  حال  در  طبی  شورای  و  قضایی 

به دانشگاه بودند.
اعالم  کشور  عامه ی  صحت  وزارت 

کرده است که در این رویداد هشت نفر کشته 
و 33 نفر زخمی شده اند. 

گفته  اعالمیه ای  در  نیز  داخله  وزارت 
است که در این رویداد هشت نفر به شمول 
یک سرباز پولیس ترافیک و هفت غیرنظامی 

کشته و 34 غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
این  مسئولیت  کنون  تا  گروهی  یا  فرد 

انفجار انتحاری را بر عهده نگرفته است.
گروه  انفجار،  وقوع  از  پس  ساعاتی 
رویداد  این  در  دست داشتن  هرگونه  طالبان 

را رد کرد.

وزارت تحصیالت عالی: 
طرف های درگیر مراکز علمی را میدان جنگ و سیاست شان نسازند

کمیسیون  روز:  اطالعات 
شکایت های  به  رسیدگی  مستقل 
که  است  کرده  اعالم  انتخاباتی 
راه اندازی  مورد  در  شکایت هایی 
مبارزات انتخاباتی قبل از وقت را 
دریافت کرده است. این کمیسیون 
انتخابات  نامزدان  از  همچنان 
است  خواسته  ریاست جمهوری 
از  پیش  مبارزات  راه اندازی  از  که 

وقت خودداری کنند.
کمیسیون  اعالمیه ی  در 
شکایت های  به  رسیدگی  مستقل 
 29 )شنبه،  دیروز  که  انتخاباتی 
است  آمده  شده،  منتشر  سرطان( 
این کمیسیون در حال بررسی  که 

راه اندازی  مورد  در  شکایت ها 
وقت  از  قبل  انتخاباتی  مبارزات 
است که از سوی مردم و رسانه ها 

دریافت کرده است.
مدت زمان  اعالمیه،  براساس 
نامزدان  برای  انتخاباتی  مبارزات 
در  ریاست جمهوری  انتخابات 
نظر  در  روز   60 انتخابات  قانون 
گرفته شده و مطابق بند دهم فقره ی 
قانون،  این  نودوهشتم  ماده  اول 
قبل  انتخاباتی  مبارزات  راه اندازی 
یا بعد از وقت تعیین شده، تخلف 

انتخاباتی محسوب می شود.
رسیدگی  مستقل  کمیسیون 
از  انتخاباتی  شکایت های  به 

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
راه اندازی  »از  که  است  خواسته 
تبلیغات  گردهمایی ها،  نوع  هر 
و  منفی  رقابت های  وقت،  از  قبل 
تبلیغاتی  ماهیت  که  فعالیت هایی 
دارند«، جهت کمپین های انتخاباتی 

خودداری کنند.
از  همچنان  کمیسیون  این 
مردم خواسته است تا در صورت 
از  مشاهده ی هر نوع کمپین پیش 
انتخابات  نامزدان  سوی  از  وقت 
با  را  موضوع  ریاست جمهوری، 
کمیسیون رسیدگی به شکایت های 

انتخاباتی شریک کنند.
کمیسیون  این  اعالمیه ی  در 

تبلیغات  که  است  شده  گفته 
نامزدان  وقت  از  پیش  انتخاباتی 
تخلفات،  میزان  نظرداشت  در  با 
بخش  از  محروم شدن  اخطاریه، 
انتخاباتی،  کمپین  میعاد  تمام  یا 
در  شرکت  از  محروم شدن 
را  نقدی  جریمه ی  یا  و  انتخابات 

در پی خواهد داشت.
که  است  حالی  در  این 
انتخابات  نامزدان  از  شماری 
جمله  از  ریاست جمهوری 
محمداشرف غنی و عبداهلل عبداهلل 
در  قدرت  از  سوءاستفاده  به 
انتخاباتی  کمپین های  راه اندازی 

پیش از وقت متهم شده اند.

)جمعه،  پیش  روز  دو 
از  حمایت  گروه  سرطان(   28
اعالم  نیز  افغانستان  انتخابات 
در  که  را  ادعاهایی  بود  کرده 
قدرت  از  سوءاستفاده  به  پیوند 
مطرح  انتخاباتی  کمپین های  در 
به  و  می گیرند  جدی  می شوند، 
این باور هستند که چنین اتهامات 
یا  و  باشد  داشته  واقعیت  چه 
مطرح  نگرانی  ابراز  برای  صرف 
انتخابات  نامزدان  باید  شود، 
ریاست جمهوری، مردم و شرکای 
مطمیین  را  افغانستان  بین المللی 
و  سالم  رقابت  اصول  که  سازد 

عادالنه رعایت می شود.

کمیسیون شکایات به نامزدان: 
از کمپین پیش از وقت خودداری کنید

هرات:   - روز  اطالعات 
هوایی  حمله ی  دو  نتیجه ی  در 
کشور  هوایی  نیروهای  جداگانه ی 
غیرنظامی  ده  بادغیس،  والیت  در 

به شمول دو زن کشته شده اند.
نماینده ی  اکازی،  ضیاءالدین 
مردم بادغیس در مجلس نمایندگان 
گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
دو  افغان  هوایی  نیروهای  که 
سرطان(   28 )جمعه،  پیش  شب 
گروه  جنگ جویان  بر  حمله  قصد 
»اکازی«  روستای  در  طالبان 

ولسوالی باالمرغاب این والیت را 
داشته اند که در نتیجه ی دو حمله ی 
جداگانه ی این نیروها ده غیرنظامی 
به شمول دو زن و هشت مرد کشته 

شده اند.
این  اکازی گفت که در  آقای 
این  دیگر  باشنده ی  دو  حمله  دو 
برای  که  شده  زخمی  ولسوالی 
منتقل  هرات  والیت  به  درمان 
از  نفر  پنج  او،  گفته ی  به  شده اند. 
یک  اعضای  حمله  این  قربانیان 

خانواده بوده اند.

به  را  هوایی  نیروهای  او 
می گوید  و  کرده  متهم  ناهماهنگی 
نیست  باری  نخستین  این  که 
حمالت  قربانی  غیرنظامیان  که 
هوایی  نیروهای  »بی هدف« 
می شوند. به گفته ی او، در گذشته 
به گونه ی  غیرنظامیان  بارها  نیز 
هوایی  نیروهای  از سوی  اشتباهی 

کشته و زخمی شده اند.
عبدالغفور  حال،  همین  در 
ضمن  بادغیس  والی  ملک زی، 
تأیید این خبر به روزنامه اطالعات 

کشفی  نهادهای  که  گفت  روز 
مورد  در  را  بررسی های شان 
چگونگی این رویداد آغاز کرده اند.
آقای ملک زی افزود: »آمارهای 
منابع محلی از ولسوالی باالمرغاب 
نشان می دهد که شش غیرنظامی در 
اما  باخته اند،  جان  هوایی  حمالت 
تا هنوز بررسی ها به پایان نرسیده 

است.«
عارف،  زبیر  هم  سویی  از 
دفاع  وزارت  سخن گوی  معاون 
می گوید که این موضوع را بررسی 

می کند.
این در حالی است که در یک 
با تشدید خشونت ها  اخیر  هفته ی 
کشور،  مختلف  والیات  در 
غیرنظامیان  به  تلفات  بیش ترین 

وارد شده است.
در حمله ی طالبان به فرماندهی 
انتحاری  انفجار  و  قندهار  پولیس 
کابل  دانشگاه  ورودی  مقابل  در 
نزدیک به 20 نفر کشته و نزدیک 
به 120 نفر دیگر زخمی شدند که 

بیش ترشان غیرنظامیان بودند.

ده غیر نظامی در حمالت هوایی نیروهای افغان در بادغیس کشته شدند
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که امریکایی ها و گروه طالبان صلح را به تقسیم 
داده اند.  تقلیل  سیاسی  نخبگان  بین  قدرت 
 2001 در  بن  کنفرانس  تجربه ی  که  همان گونه 
و همچنان تجربه ی کشورهای دیگر نشان داده، 
به  نخبگان  میان  توافق سیاسی  به  کاستن صلح 
صلح پایدار نمی انجامد و حتا می تواند منجر به 
جنگ داخلی شود. نخست به این دلیل که این 
نوع توافق ارزش محور نبوده و فرد و گروه محور 
در  نمی پردازد.  منازعه  ریشه های  به  و  است 
و  است  پیچیده  منازعه  ریشه های  افغانستان 
منطقه،  کشورهای  رقابت  چون  مسایلی  شامل 
شبکه های  سیاسی،  ساختار  همه شمول نبودن 
جنایی محلی و بین المللی، رقابت ها بر سر منابع 
)معدن، مواد مخدر و قاچاق سالح( است. طبعا 
نمی توان در مدت کوتاه و یا حتا در چندین سال 
رسیدگی  ولی  پرداخت،  مسایل  همه ی  این  به 
روند  دورنمای  از  بخشی  باید  مسایل  این  به 
سطوح  در  باید  صلح  این که  دوم  باشد.  صلح 
بیفتد و  اتفاق  محلی  در سطح  به ویژه  مختلف، 
میکانیزم های واضح برای رسیدگی به عقده های 

درازمدت ناشی از جنگ ایجاد شود. 
همه ی  میان  الزم  همبستگی  هنوز  پنجم: 
نیروهای زیر چتر قانون اساسی در مورد صلح 
به وجود نیامده است. خواست های عمومی چون 
از  محافظت  و  اسالمی  جمهوری  نظام  حفظ 
دست آوردهای عمده روشن و مشترک اند، ولی 
قبل از شروع مذاکرات نیاز به شکل گیری اجماع 

نوع  صلح،  به  جنگ  از  گذار  شیوه ی  مورد  در 
فضای  غیرنظامی سازی  حکومت داری،  ساختار 
ملکی، عدالت انتقالی و موارد مهم دیگر وجود 
دارد. در نبود این اجماع و همبستگی، خطر آن 
هیأت  مشترک  موقف  برابر  در  که  دارد  وجود 
طالبان، هیأت افغانستان پراکنده عمل کرده و از 

قوت الزم برخوردار نباشد. 
سه سناریوی احتمالی

امریکایی ها  با  طالبان  گروه  اگر  نخست: 
مذاکرات  و  برسد  توافق  به  صلح  مورد  در 
پیش  به  مطلوب  و  درست  به طور  بین االفغانی 
این  در  شوند،  نظام  جز و  نیز  طالبان  برود، 
داده  طالبان  برای  امتیازات  سری  یک  صورت، 
نفع  به  آن ها  از  ضمانت ها  سری  یک  و  شده 
و  تطبیقی  واضح  میکانیزم  و  شود  گرفته  نظام 
داشته  وجود  صلح  توافق نامه ی  برای  نظارتی 
باشد. این مطلوب ترین سناریو است که نیاز به 
معتبر  تضمین کننده ی  یک  و  طوالنی  آتش بس 
ابعاد  همه ی  تطبیق  از  نظارت  برای  بی طرف  و 
توافق نامه ی صلح دارد. زیرا در کشورهای مثل 
و  بوسنیه  و  جنوبی،  سودان  بروندی،  رواندا، 
هرزه گوئین عدم حضور درازمدت نیروی های 
تضمین کننده ی صلح منجر به از سرگیری منازعه 

و جنگ داخلی شد.
کند،  امریکایی ها صلح  با  طالبان  اگر  دوم: 
شود  مشخص  خارجی  نیروهای  خروج  زمان 
و توافق بین االفغانی نیز صورت گیرد و طالبان 

در درون نظام جابه جا شود، احتمال این وجود 
دارد که طالبان به عنوان یک گروه منسجم بتوانند 
در بین سیاسیون افغانی یارگیری کنند و پس از 
بهانه  قراردادن کوچک ترین نقض در توافق نامه 
تالش کنند که قدرت را تصاحب و حکومت را 
به دست گیرد. این سناریو باید جدی گرفته شده 
بین المللی  شرکای  ضمانت  خواستار  باید  ما  و 
سناریویی  چنین  از  جلوگیری  برای  خویش 

شویم. 
سیاسی  رهبران  که  کنیم  فرض  اگر  سوم: 
جمهوری  حکومت  و  امریکایی ها  با  طالب 
اسالمی افغانستان صلح کنند، احتمال آن وجود 
جنگی  نیروهای  و  نظامی  شوراهای  که  دارد 
طالبان به بهانه ی نقض قرارداد یا عدم پیروی از 
رهبران سیاسی شان به جنگ ادامه دهند. تجربه ی 
سال های 1992 تا 1996 بیان گر این سناریو است 
که رهبران سیاسی مجاهدین در ژنف، اسالم آباد، 
پشاور و مکه صلح کردند، اما قومندانان جهادی 
با یکدیگر  افغانستان  و نظامی شان در شهرهای 
به جنگ ادامه دادند که سرانجام منجر به جنگ 
داخلی و آمدن طالبان در این کشور شد. احتمال 
پیش آمدن این سناریو به دلیلی باالست که کنترل 
مخدر  مواد  قاچاق  چون  مالی  درآمد  منابع 
طالبان  نظامی  شوراهای  اختیار  در  اسلحه  و 
بر  مبنی  اکنون هم گزارش های  می باشد. همین 
اختالفات میان رهبری سیاسی و نظامی طالبان 

در مورد روند صلح شنیده می شود. 
دو پیشنهاد برای تقویت موقف حامیان نظام 

جمهوری اسالمی در روند صلح: 
افغانستان  آنچه واضح است دولت   -
امر  این  قرار گیرد که  باید در موقف قوی تری 
و  نفوذ  طریق  از  یکی  است.  ممکن  راه  سه  از 
و  منطقه ای  و  بین المللی  سطح  در  دادخواهی 
انعکاس دادن اهمیت و برجستگی دست آوردهای 
دست دادن  از  خطر  همچنین  و  اخیر  سال   18
نمایندگی های  و  مورد سفارت ها  این  در  آن ها. 
دیپلماتیک ما می توانند بهتر از اکنون عمل کنند. 
ما نیازمند اجماع بین المللی و منطقه ای در مورد 
ایجاد  طریق  از  دوم  هستیم.  افغانستان  صلح 
اجماع سیاسی در داخل نظام و آوردن سیاسیون 
و حلقات ذیدخل زیر یک چتر واحد؛ البته این 
نمایش  به  دوحه  نشست  در  حدی  تا  ظرفیت 
و  نظام  از  شرکت کنندگان  همه ی  چون  درآمد، 
کردند.  حمایت  اخیر  سال   18 دست آورد های 
سوم آگاهی دهی و بسیج مردم در راستای دفاع 
موضع های  در  طالبان  تا  اساسی شان  حقوق  از 

افراطی شان تجدید نظر کنند. 
مشورتی  لویه جرگه ی  قطع نامه ی   -
صلح چهارچوب بزرگ تر و نقشه ی راه را برای 
مذاکرات صلح ایجاد کرده است؛ چون برخاسته 
از دیدگاه نمایندگان زن و مرد،  از اقشار مختلف 
جامعه،  از همه ی والیات افغانستان است. هیأت 
مذاکره کننده باید با آگاهی از خطوط سرخی که 
در قطع نامه ی لویه جرگه ی مشورتی ذکر شده و 
با مأموریت حفظ حقوق اساسی شهروندان  در 

گفت وگو ها شرکت کنند.

قطر  نشست  شرکت کنند گان  از  برخی 
چشم دیدهای شان را در رسانه ها انعکاس داده اند 
که برای ایجاد بحث عمومی در مورد نشست، 
حاوی  نوشته  این  است.  بوده  روشنگر  و  مفید 
برداشت ها از این نشست، سناریوهای احتمالی 
پس از موافقت نامه و پیشنهادات جهت تحکیم 

پروسه ی صلح می باشد.
برداشت ها

نخست: چشم دیدهای دو روز نشست قطر 
حاکی از این است که در باورهای طالبان تغییر 
گروه  یک  به عنوان  طالبان  است.  نیامده  جدی 
می خواهند  هنوز  و  کردند  حکومت  افراطی 
تحمیل  افغانستان  همه ی  بر  را  دیدگاه  همان 
بارها  کنند. در بحث های نشست دوهه، طالبان 
به »پیروزی«شان در مقابل امریکایی ها و خروج 
به عنوان  بین المللی  و  خارجی  نیروهای  کامل 
نشانه ی آشکار کامیابی خویش اشاره می کردند. 
طالبان به اتکا به مسأله خروج، برخورد متکبرانه 
آن ها  باور  به  چون  دارند؛  پیروزمندانه  رفتار  و 
خروج،  خصوص  در  امریکایی ها  موافقت  با 
همکاران بین المللی أفغانستان »شکست« خود را 
پذیرفته اند و نیرویی که این کشورها را وادار به 
مذاکره و خروج کند، نیازی به سازش با دولت 
از دید من،  نیز  أفغانستان ندارد. به همین دلیل 
مخاطب اصلی طالبان در نشست قطر جامعه ی 
بین المللی بود. طالبان در پی آن بودند تا از این 
استفاده  تبلیغاتی  فرصت  یک  به عنوان  نشست 
کرده و نشان دهند که آن ها آماده ی صلح هستند 
دید  دارای  انعطاف پذیرتر،  گذشته  به  نسبت  و 

بازتر و مترقی می باشند.
لحن  و  خروج  به  طالبان  دیدگاه 
خلق  را  جدی  پرسش های  پیروزمندانه شان، 
گفت وگوها  در  طالبان  شرکت  آیا  می کند: 
برای  وسیله ای  و  تاکتیک  فقط  مذاکرات  و 
نیروهای  خروج  تضمین  تا  است  وقت کشی  
آن ها  این که  یا  و  بیاورند  به دست  را  بین المللی 
نظام  در  سهم گیری  برای  راسخ  نیت  و  اراده 
قصد  آیا  دارند؟  بین االفغانی  صلح  و  سیاسی 
طالبان برگشت به دوره ی انحصار قدرت است یا 
سهم گیری در نظام سیاسی در کنار دیگر نیروها؟
دوم: نکته ی قابل توجه  این بود که طالبان 
در مباحث شان صلح را به ختم جنگ و خشونت 
تقلیل می دادند و این که آن ها با قبول شرکت در 
گفت وگوها گویا منت و یا دینی را بر سیاسیون 
افغانستان  ملت  و  بین المللی  جامعه ی  افغان، 
به دلیلی  صلح  از  آن ها  محدود  فهم  می گذارند. 
نگران کننده است که فراتر از ختم جنگ، برنامه و 
دیدگاهی برای ایجاد و ازدیاد فرصت ها در تمام 
عرصه های نظامی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی ندارند. این فهم محدود مانعی در برابر 

صلح پایدار خواهد بود. 
قطر  دوروزه ی  نشست  البالی  از  سوم: 
نشست  طرفین  بین  که  کرد  استنباط  می توان 
گروه  و  اساسی  قانون  و  نظام  )طرفداران 
نظر  اختالف  اساسی  موضوعات  طالبان(، روی 
این  در  دارد.  وجود  ملموس  و  جدی  بسیار 

تفاوت  تحلیل گران  از  بعضی  اخیر  ماه  چند 
نظر بین طالبان و حکومت افغانستان را در حد 
اما  می دادند؛  تقلیل  روستا  و  بین شهر  اختالف 
آنچه از محتوای بحث ها برای هیأت افغانستان 
- گروه های سیاسی، جامعه ی مدنی، روشنفکران، 
مذهبی  و  دینی  مختلف  اقشار  و  خبرنگاران 
به شمول زنان و مردان- واضح شد، این بود که 
بین  ارزشی  و  فکری  بزرگ  بسیار  تفاوت های 
به عنوان  هم  هنوز  طالبان  دارد.  وجود  طرفین 
باورند  این  به  افراطی  و  مطلق گرا  یک حرکت 
که تعبیر آن ها از دین یگانه تعبیر معتبر و درست 
است. آن ها بحث های حقوق بشری، آزادی بیان، 
آزادی رسانه، مشارکت سیاسی زنان و گروه های 
عنوان  وارداتی  بحث های  را  جامعه  آسیب پذیر 
کرده و حامیان این ارزش ها را مقلد »بیگانگان« 
می دانند. بنابراین، این تفاوت دیدگاه و مغایرت 
امری در حد اختالف بین شهر و روستا نبوده، 
با  مغایر  و  بنیادی  و  ارزشی  تفاوت های  بلکه 
نادیده گرفتن  که  افغان هاست  بیش تر  دیدگاه 
در  صادقانه  گفت وگوی  مانع  تفاوت ها  این 
مورد سازش و صلح می شود. چنانچه تحقیق و 
سروی بنیاد آسیاد در سال 2018 نشان می دهد 
که 82.2 فیصد مردم با ارزش ها و عملکردهای 
است  واضح  بنابراین،  ندارند؛  هم سویی  طالبان 
افغانستان  با  طالبان  مطلق گرایی  و  افراطیت  که 

امروزی در مغایرت قرار دارد.
چهارم: آنچه جای نگرانی است این است 

برداشت ها از نشست قطر و سناریوهای احتمالی پس از موافقت نامه

دیدگاه طالبان به خروج و لحن پیروزمندانه شان، پرسش های جدی را خلق می کند: آیا شرکت طالبان در گفت وگوها و 
مذاکرات فقط تاکتیک و وسیله ای برای وقت کشی  است تا تضمین خروج نیروهای بین المللی را به دست بیاورند و یا 
این که آن ها اراده و نیت راسخ برای سهم گیری در نظام سیاسی و صلح بین االفغانی دارند؟ آیا قصد طالبان برگشت 

به دوره ی انحصار قدرت است یا سهم گیری در نظام سیاسی در کنار دیگر نیروها؟

اطالعات روز: پس از آن که ریاست عمومی امنیت ملی 
کشور اعالم کرد که حمله ی طالبان به فرماندهی پولیس قندهار 
خارجه ی  وزارت  اکنون  بود،  شده  سازمان دهی  پاکستان  در 
پاکستان این اتهامات را بی اساس خوانده و آن را رد کرده است.
پاکستان در  محمد فیصل، سخن گوی وزارت خارجه ی 
اتهامات  »پاکستان  است:  نوشته  خود  تویتر  رسمی  صفحه ی 
بی اساس در رابطه به رویدادهای تروریستی اخیر در افغانستان 

با روحیه ی  را مقصردانستن در تضاد  را رد می کند. یکدیگر 
توافق بین رهبری دو کشور برای رسیدگی به مسایل از طریق 

هماهنگی نزدیک بین مراجع مربوطه می باشد.«
آقای فیصل همچنان نوشته است که پاکستان تمامی اعمال 
تروریستی در افغانستان را محکوم می کند و امیدوار است که 
دو طرف همکاری سازنده را برای صلح پایدار در افغانستان و 

منطقه ادامه دهند.

از  گروهی  سرطان(   27( پنج شنبه  روز  که  است  گفتنی 
مهاجمان مسلح به مرکز فرماندهی پولیس والیت قندهار در 
حوزه ی پنجم شهر قندهار حمله کردند. در این حمله که گروه 
طالبان مسئولیت آن  را بر عهده گرفت، 11 نفر کشته و 86 نفر 
دیگر زخمی شدند. بیش تر قربانیان این حمله را غیرنظامیان 

تشکیل می دهند.
به دنبال این حمله، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 

اعالم کرد که حمله ی طالبان به فرماندهی پولیس قندهار در 
پاکستان سازمان دهی شده بود.

این ریاست در یک پیام تویتری گفته است: »امنیت ملی به 
اسنادی دست یافته است که نشان می دهد حمله ی تروریستی 
قندهار از منطقه ی چمن پاکستان رهبری می شد.« گروه طالبان 
اما این موضوع را رد کرده و گفته بود که تمامی حمالت این 

گروه در داخل افغانستان طرح و عملی می شود.

پاکستان: 
حمله  ی طالبان در قندهار از چمن سازمان دهی نشده است

اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت قندهار می گویند که در نتیجه ی یک 
حمله ی هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی شوراوک این والیت 27 جنگ جوی 

گروه طالبان کشته شده اند.
جمال ناصر بارکزی، سخن گوی فرماندهی پولیس قندهار به روزنامه اطالعات 
روز گفت که این حمله شام دو روز قبل )جمعه، 28 سرطان( در روستای »دره ی 
دو  حمله  این  در  او،  گفته ی  به  است.  شده  انجام  شوراوک  ولسوالی  گلستان« 

قرارگاه و دو عراده موتر نوع »الندکروزر« طالبان هدف قرار گرفته است.
آقای بارکزی همچنان گفت که در جریان این حمله ی هوایی 18 جنگ جوی 
دیگر گروه طالبان زخمی شده اند و یک ذخیره گاه سالح آنان نیز از بین برده شده 
است. سخن گوی فرماندهی پولیس قندهار همچنان تأکید کرد که در نتیجه ی این 

حمله به غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.
گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.

والیت قندهار در جنوب کشور از والیت های ناامن می باشد که گروه طالبان 
در آن فعالیت گسترده ی تروریستی دارد.

به مرکز  این گروه در آخرین مورد، سه روز پیش )پنج شنبه، 27 سرطان( 
فرماندهی پولیس این والیت حمله کردند که در نتیجه ی آن 11 نفر به شمول دو 
سرباز پولیس و 9 غیرنظامی کشته و 83 نفر دیگر به شمول سه سرباز پولیس و 

80 غیرنظامی زخمی شدند.

در حمله ی هوایی نیروهای خارجی در قندهار ۲۷ جنگ جوی گروه طالبان کشته شدند
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سرطان(   31 جوالی،   22( فردا 
رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  وقتی 
خان،  عمران  با  متحده  ایاالت 
واشنگتن  در  پاکستان  نخست وزیر 
را  وقت  بیش تر  احتماال  کند،  دیدار 
صرف گفت وگو درباره ی جنگ کشور 
صدر  در  افغانستان  می کنند.  سومی 
قرار  اسالم آباد  و  واشنگتن  آجندای 
که  ببینند  مشتاقند  کارشناسان  و  دارد 
آیا این دو رهبر پوپولیست می توانند با 
تغییری در رویکرد و رابطه، به یکی از 
مهارناشدنی ترین جنگ های جهان پایان 

دهند یا خیر. 
امیدهای  و  از 18 سال جنگ  پس 
بعید  انتظار ممکن است  این  بربادرفته، 
اسالم آباد  این حال  با  برسد.  به نظر 
امیدوار است که اولویت ترمپ و خان 
ایجاد رابطه ی شخصی باشد که منجر به 
کشور  دو  بین  همکاری ها  سرگیری  از 
شود. در عمل، این به معنی دادن نقش 
پاکستان  قدرت مند  ارتش  به  مرکزی 
 25 ماشین جنگی  میان برداشتن  از  برای 
ساله ی طالبان است که خود در ایجاد و 

حفظ آن کمک کرده است.
که  است  خوش بین  اسالم آباد 
نفوذ  به  متحده  ایاالت  کنونی  دولت 
بار  و  می کند  باور  طالبان  بر  پاکستان 
دوجانبه ای  تجاری  روابط  به  دیگر 
نوپای  اقتصاد  به  که  می شود  متعهد 
بین المللی  فشار  و  کمک  اسالم آباد 
از  را  تروریستی  نگرانی های  به خاطر 
این کشور رفع خواهد کرد. شاه محمود 
پاکستان  خارجه ی  امور  وزیر  قریشی، 
این هفته  در نشستی در اسالم آباد گفت: 
آینده نگرانه ی  تصمیم  از  »پاکستان 
رییس جمهور ترمپ برای پی گیری یک 
استقبال  افغانستان  برای  راه حل سیاسی 
کرده است؛ تصمیمی که در واقع تأیید 
موضعی است که ما مدت ها قبل اتخاذ 
سیاست های  همگرایی  بودیم.  کرده 
مورد  در  پاکستان  و  متحده  ایاالت 
به حل و فصل  را  امیدواری  افغانستان 
فقط  که  افغانستان  دیرینه ی  منازعه ی 
باعث بدبختی و ناامیدی در منطقه شده 

است، بازگردانده است.«
می رسد  به نظر  واشنگتن،  در 
است  معامله ای  به دنبال  ترمپ  دولت 
موفقیت  به عنوان  را  آن  بتواند  که 
پایان دادن  برای  خارجی اش  سیاست 
پیش  امریکا  جنگ  طوالنی ترین  به 
 2020 ریاست جمهوری  انتخابات  از 
ایاالت متحده عنوان کند. در ماه جون، 
ایاالت  خارجه  امور  وزیر  پمپئو  مایک 
امریکا  هدف  که  کرد  اعالم  متحده 
رسیدن به یک توافق قبل از ماه سپتامبر 
گذشته،  سال  یک  از  کم تر  در  است. 
ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی 
ایاالت متحده برای صلح در افغانستان 
با  را  صلح  گفت وگوهای  دور  هفت 
طالبان که حاال گفت وگوها را به عنوان 
یک »فرصت تاریخی« می دانند، برگزار 
این  اخیر  اعالمیه  یک  در  است.  کرده 
ما  به  »تاریخ  که  است  آمده  گروه 
بیش تر  درگیری  با  جنگ  که  می گوید 
پایان  توافق  و  گفت وگو  با  بلکه  نه 

می یابد.«
بگوییم  دقیق تر  اگر  یا  اسالم آباد 
در  احتماال  پاکستان  همه کاره ی   ارتش 
نقش  مرحله  این  به  طالبان  رساندن 
ایاالت  خارجه ی  وزارت  است.  داشته 
مسکو  و  بیجینگ  به  پیوستن  با  متحده 
در اذعان به نفوذ اسالم آباد، اخیرا گفت 
را  مهمی  نقشی  می تواند  »پاکستان  که 
در تسهیل صلح در افغانستان ایفا کند.« 
در این اعالمیه که در 12 جوالی منتشر 
متحده،  ایاالت  که  است  آمده  شد، 

است، برای »آوردن صلح، ثبات و رفاه 
اقتصادی به منطقه ای منازعات فراوانی 

را شاهد بوده« همکاری کنند.
واشنگتن می تواند به ارتش پاکستان 
فشار بیاورد تا کمک کند طالبان به یک 
راه  نقشه ی  بدل  در  پایدار  آتش بس 
ایاالت  نظامیان  خروج  برای  واضح 
کنند.  موافقت  افغانستان،  از  متحده 
خود  نوبه ی  به  خشونت  وجود  عدم 
اعتماد و شرایطی را ایجاد خواهد کرد 
سیاسی  نظام  سر  بر  بتوانند  افغان ها  تا 
چانه زنی  بحث،  کشورشان  آینده ی 
تمایل  کابل  کنند.  توافق  احتماال  و 
در  اسالم آباد  به  نقش  دادن  به  چندانی 
تا حال  اما  روند صلح نخواهد داشت، 
اسالم آباد  همکاری  جلب  تالش  در 
در  است.  بوده  خشونت  کاهش  برای 
روند  اصلی  مانع  این  حاضر،  حال 
مبنی  مبهم  تضمین های  و  است  صلح 
نتیجه ی  نهایت  در  خشونت  کاهش  بر 
به دو  نزدیک  برای  داد.  عکس خواهد 
شورشیان  و  ارشد  رهبران  اکثر  دهه، 
طالبان به پناه گاه هایی در خاک پاکستان 
وابسته  بوده اند. اسالم آباد برای اولین بار 
می تواند از نفوذش بر شورشیان طالب 
خشونت  شعله ی  خاموش کردن  برای 

در کابل استفاده کند.
به  می توان  را  حرکت  این 
»گروه   به  پاکستان  نوامبر  ماه  تعهدات 
از  جلوگیری  برای  مالی«  اقدام  ویژه ی 
تصمیم  و  سیاه  فهرست  در  قرارگرفتن 
برنامه  تطبیق  برای  کشور  این  جدید 

پاکستان، چین و روسیه »همه طرف ها 
برای  را  اقداماتی  تا  کرده اند  تشویق  را 
بگیرند  دست  روی  خشونت  کاهش 
دایمی  و  فراگیر  آتش بس  به  منجر  که 
آغاز  بین االفغانی  مذاکرات  با  که  شود 

می شود.«
در  دیرزمانی ست  طالبان  این که  با 
برابر این نوع فشار دیپلماتیک مقاومت 
برای  راه های جدید  یافتن   اما  کرده اند، 
پایدار،  آتش بس  یک  به  دست یابی 
دایمی  آتش بس  یک  است.  کلیدی 
می تواند شرایطی را رقم زند که در آن 
افغانستان  مسأله ی  به  طرف ها  همه ی 
نگاه  برد-برد  وضعیت  یک  به عنوان 
این  مستلزم  آن جا  به  رسیدن  اما  کنند. 
معامله ی  ترمپ  دولت  ابتدا  که  است 
هوش مندانه ای را سامان دهد که فراتر از 
منافع سیاسی محدود و کوته فکرانه اش 
را  توافقی  چنین  ترمپ  دولت  باشد. 
بلکه  یک بارمصرف،  توافق  به عنوان  نه 
پایدار  صلح  به سوی  روندی  به عنوان 
پیچیدگی های  و  عوارض  به  که  ببیند 
رسیدگی  افغانستان  داخلی  سیاسی 
به  را  همسایگانش  دخالت  می کند، 
تبدیل  صلح  و  تجارت  در  همکاری 
منافع  که  شود  حاصل  اطمینان  و  کند 
کشور  این  دیگر  بار  بزرگ  قدرت های 

را به میدان جنگ تبدیل نمی کند.
این  اما  است،  سنگینی  بار  این 
بجوه،  جاوید  قمر  جنرال  که  واقعیت 
پاکستان،  ارتش  ستاد  قدرت مند  رییس 
همراهی  واشنگتن  در  را  خان  عمران 
ارتش  که  است  معنا  این  به  می کند 
ایاالت  با  روابط  بهبود  به دنبال  سخت 
روابط  آن که  از  پس  است.  متحده 
اسالم آباد و واشنگتن در پی هشدار ماه 
آگست سال 2017 ترمپ مبنی بر این که 
»ما دیگر نمی توانیم در مورد پناه گاه های 
امن پاکستان سکوت کنیم« و اسالم آباد 
تروریست ها  به  پناه دادن   ادامه ی  »با 
گرایید،  تیرگی  به  می کند«،  زیان  خیلی 
زیادی  مالی  کمک های  پاکستان  ارتش 
جنوری  ماه  شکایت  داد.  دست  از  را 
پاکستان  این که  بر  مبنی  ترمپ   2018
نداده  ما  به  فریب  »چیزی جز دروغ و 
صریح ترین  و  آشکار  احتماال  است« 
بیان سرخوردگی رهبری ایاالت متحده 

از یازدهم سپتامبر 2001 به بعد بود.
بیجینگ  روابط  که  نیست  تصادفی 

و  پاکستان  بین  پایدار  توافق   تنظیم 
افغانستان است تا حمایت از گروه هایی 
می جنگند،  همسایه  کشور  در  که  را 
از  را  آن ها  امن  النه های  و  متوقف 
اشرف  حکومت  برچینند.  خاک شان 
می کند  استدالل  مدت هاست  غنی 
کابل  بین  اعالم نشده«  »خصومت  که 
در  جنگ  جزء  مهم ترین  اسالم آباد  و 

افغانستان بوده است.
امنیتی  و  دیپلماتیک  میکانیزم های 
بسیاری، از جمله برگزاری نشست هایی 
کرده اند  تالش   کشور،  سه  رهبری  بین 
اما  بخشند،  بهبود  را  همکاری  این  تا 
مزایای  پای  زیرا  خوردند؛  شکست 
حاال  نبود.  میان  در  مشترک  اقتصادی 
پاکستان،  اقتصادی  بحران  به  توجه  با 
قانع کننده ای  دلیل  می تواند  واشنگتن 
و  اقتصادی  همکاری  افزایش  برای 
تجاری بیاورد که باعث شود اسالم  آباد 
با  همکاری  گرو  در  را  منافعش 
به  متقابل  دسترسی  برای  افغانستان 
آسیای  و  مرکزی  آسیای  بازارهای 
دسترسی  اجازه ی  دادن  ببیند.  جنوبی 
خاک  طریق   از  هند  به  افغانستان 
امیدوارکننده ای  آغاز  می تواند  پاکستان 
زمینه، دو همسایه طی  این  باشد و در 
به  به اسالم آباد  سفر ماه گذشته ی غنی 

پیشرفت های دست  یافته اند.
به  افغانستان  اقتصاد  وصل کردن 
نهایت  در  همسایه  و کشورهای  منطقه 
دولتی  تا  می سازد  قادر  را  کشور  این 
داشته باشد که قادر به حفاظت از مردم 
و قلمروش باشد. این امر به تدریج نیاز 
غربی  مالیات دهندگان  به  را  کشور  این 
افغانستان  دولت  سرپا نگهداشتن  برای 
پایان می دهد. واشنگتن احتماال می تواند 
ارتش  به  نظامی اش  تجهیزات  فروش 
پاکستان را اجازه دهد، اما خودداری از 
کمک نقدی و »بازپرداخت« هزینه های 
تا  شد  خواهد  باعث  نظامی  حمالت 
جدیدی  اقتصادی  آینده ی  اسالم آباد 
آینده ای  کند؛  تعریف  پاکستان  برای  را 
متحد  پاکستان  نیست  نیاز  آن  در  که 
از  تازه ای  دور  در  واشنگتن  خط مقدم 

جنگ افغانستان باشد.
توافق تازه ی واشنگتن با اسالم آباد 
پاکستان را مجبور کند عادت های  باید 
مخرب گذشته اش را کنار بگذارد. این 
افغانستان به این معنا  امر در خصوص 
دولت  داشتن  فکر  پاکستان  که  است 
از  افغانستان  در  را  خودش  به  وابسته 
از  تندرو،  گروه های  از  حمایت  طریق 
سر دور کند. رهبری نظامی و غیرنظامی 
که  توهماتی  از  دست  اگر  پاکستان 
چسبیده اند،  آن  به  دیرزمانی ست 
بردارند، در موقعیت بهتری قرار خواهند 
عادت های  چنین  تغییردادن  گرفت. 
پاکستان  بروکراسی  در  ریشه دار  فکری 

با  مبارزه  برای  پاکستان  ملی  عمل 
قرار گرفتن  داد.  ربط  داخلی  تروریسم 
در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی 
پاکستان را فلج می کند.  متزلزل  اقتصاد 
پاکستان  اعتباری«  »رتبه  سیاه  فهرست 
کشور  این  شانس  و  می آورد  پایین  را 
را برای دسترسی به وام های بین المللی 
و کمک های توسعه ای محدود می کند؛ 
ایران و کوریای شمالی  با  کاری را که 

کرده است.
قرارگرفتن  از  ترس  این حال،  با 
برای  است  ممکن  سیاه  فهرست  در 
حسن  با  شود  مجبور  پاکستان  این که 
تروریست ها  جدی  به صورت  و  نیت 
حال  تا  نباشد.  کافی  کند،  سرکوب  را 
اسالم آباد  که  می رسد  به نظر  حاضر، 
از  استفاده  ـ  قدیمی اش  ترفندهای  از 
مسأله ی تروریسم برای گرفتن امتیازات 

از واشنگتن ـ دست نکشیده است.
ایالت  مقامات  جوالی،   17 در 
حافظ  پاکستان،  شرق  در  پنجاب 
رهبر  او  کردند.  دست گیر  را  سعید 
طر ح ریزی  به  که  است  اسالم گرایی 
حمالت ماه نوامبر سال 2008 در بمبئی 
متهم شده است؛ حمالتی که جان 166 
نفر را گرفت. واشنگتن حافظ سعید را 
تروریست معرفی کرده و یک سال پیش 
10 میلیون دالر جایزه برای دست گیری 
از  پس  ساعتی  ترمپ  کرد.  تعیین  وی 
تویتی  در  سعید  حافظ  دست گیری 
 10 جست وجوی  از  »پس  که  نوشت 
حمالت  متفکر  اصطالح  به  مغز  ساله، 
تروریستی بمبئی در پاکستان دست گیر 
فشار  گذشته  سال  دو  در  است.  شده 
شد.«  اعمال  او  پیداکردن  برای  زیادی 
ساعت  چند  عرض  در  تویت  این  اما 
که  شد  روبرو  انتقاداتی  از  موجی  با 
سعید  که  می کردند  یادآوری  ترمپ  به 
سال هاست ]در پاکستان[ آزادانه زندگی 
می کند، حتا در گردهمایی های عمومی 
سخنرانی می کند و او پیش از این هشت 
بار توسط مقامات پاکستانی دست گیر و 

آزاد شده است.
چنین  فریب  نباید  واشنگتن 
اطمینان  باید  بخورد.  را  نمایش هایی 
حاصل کند که اسالم آباد هیچ دلگرمی 
مخفیانه  در حمایت  را  یا سیاسی  مالی 
پیدا  خشونت آمیز  افراطی  گروه های  از 
مستلزم  قرار  این  از  بخشی  نمی کند. 

روی کارآمدن  زمان  از  اسالم آباد  و 
دولت  است.  شده  سرد  خان  عمران 
»دهلیز  تا  است  کرده  تالش  خان 
اقتصادی چین-پاکستان« را که پروژه ی 
راه«  و  »کمربند  استراتژی  برجسته ی 
است،  جین پینگ  شی   رییس جمهور 
است  امیدوار  بیجینگ  کند.  بازتعریف 
دالری  میلیارد  که سرمایه گذاری صدها 
به  را  چین  انرژی،  و  زیرساخت  روی 
قطب دایمی تجارت و ثبات در اوراسیا 
تبدیل خواهد کرد. واشنگتن این طرح 
دام  »دیپلماسی  به عنوان  را  بلندپروازانه 
بدهی« می بیند که در نهایت هدفی جز 
تعیین سرنوشت کشورهای فقیر ندارد. 
شمالی  کوریای  برخالف  پاکستان 
تنها  به عنوان  را  چین  که  نمی خواهد 
متحد خود داشته باشد، بلکه می خواهد 
ماه  اوایل  بازگردد.  غرب«  »گله ی  به 
 6 وام  پول  بین المللی  صندوق  جاری 
میلیارد دالری سه ساله را برای حمایت 
تصویب  به  پاکستان  نوپای  اقتصاد  از 
رساند. در سال گذشته رژیم های عرب 
کمک  فارس  خلیج  در  غرب  طرف دار 

کردند تا اقتصاد پاکستان فرو نپاشد. 
رویکرد تازه ی پاکستان به واشنگتن 
روابط  تا  می کند  فراهم  را  فرصت  این 
تغییر  جهتی  در  اسالم آباد  با  را  خود 
پایان دادن  به  منجر  نهایت  در  که  دهد 
به جنگ افغانستان شود. حاال که روابط 
بهبود  به  رو  اسالم آباد  و  واشنگتن 
که  آن گونه  می توانند،  کشور  دو  است، 
در یک اعالمیه ی اخیر کاخ سفید آمده 

آیا دو رهبر پوپولیست می توانند جنگ افغانستان را پایان دهند؟

فردا )۲۲ جوالی، 31 سرطان( وقتی دونالد ترمپ، رییس جمهور 
ایاالت متحده با عمران خان، نخست وزیر پاکستان در واشنگتن 
دیدار کند، احتماال بیش تر وقت را صرف گفت وگو درباره ی جنگ 
کشور سومی می کنند. افغانستان در صدر آجندای واشنگتن و 
اسالم آباد قرار دارد و کارشناسان مشتاقند ببینند که آیا این دو 
رهبر پوپولیست می توانند با تغییری در رویکرد و رابطه، به یکی 

از مهارناشدنی ترین جنگ های جهان پایان دهند یا خیر. 
پس از 18 سال جنگ و امیدهای بربادرفته، این انتظار ممکن 
است بعید به نظر برسد. با این حال اسالم آباد امیدوار است که 
اولویت ترمپ و خان ایجاد رابطه ی شخصی باشد که منجر به 
از سرگیری همکاری ها بین دو کشور شود. در عمل، این به 
معنی دادن نقش مرکزی به ارتش قدرت مند پاکستان برای از 
میان برداشتن ماشین جنگی ۲5 ساله ی طالبان است که خود در 

ایجاد و حفظ آن کمک کرده است.

در 1۷ جوالی، مقامات ایالت پنجاب در شرق پاکستان، حافظ 
به  که  است  اسالم گرایی  رهبر  او  کردند.  را دست گیر  سعید 
طر ح ریزی حمالت ماه نوامبر سال ۲008 در بمبئی متهم شده 
حافظ  واشنگتن  گرفت.  را  نفر  جان 166  که  حمالتی  است؛ 
سعید را تروریست معرفی کرده و یک سال پیش 10 میلیون 
دالر جایزه برای دست گیری وی تعیین کرد. ترمپ ساعتی 
پس از دست گیری حافظ سعید در تویتی نوشت که »پس از 
جست وجوی 10 ساله، مغز به اصطالح متفکر حمالت تروریستی 
بمبئی در پاکستان دست گیر شده است. در دو سال گذشته 
فشار زیادی برای پیداکردن او اعمال شد.« اما این تویت در 
عرض چند ساعت با موجی از انتقاداتی روبرو شد که به ترمپ 
یادآوری می کردند که سعید سال هاست ]در پاکستان[ آزادانه 
زندگی می کند، حتا در گردهمایی های عمومی سخنرانی می کند 
و او پیش از این هشت بار توسط مقامات پاکستانی دست گیر 

و آزاد شده است.



یک شنبه  ۳۰ سرطان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۷۳گزارش www.etilaatroz.com
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مترجم: جلیل پژواک
حمید فرهادی

کشتار کوماندوها در بادغیس؛ عملیات 
حساب شده ی نظامی یا اشتباه تاکتیکی؟

امنیتی  ارگان های  که  می گوید  شود 
این عملیات دچار ضعف  اجرای  در 

استخباراتی و مدیریتی شده اند.
سه  بر  یکی  قاعده ی  نظام،  »در 
نفر  یک  دشمن  اگر  که  دارد  وجود 
برای  را  سرباز  سه  باید  شما  است، 
نمی دانم  اما  بفرستید،  وی  با  مقابله 
از چه  امنیتی  ارگان های  مسئوالن  که 
مقابل  در  که  گرفته اند  کار  قاعده ای 
500 نیروی دشمن، 46 سرباز کوماندو 

را فرستاده اند.«
که  می افزاید  ارتش  افسر  این 
ممکن است کسانی از سطح رهبری 
این  چگونگی  از  ملی  دفاع  وزارت 
داده  اطالع  طالبان  گروه  به  عملیات 
از  عملیات  از  قبل  »دشمن  باشند: 
جریان آگاهی داشته است، من مطمیین 
هستم که در وسط نیروهای کوماندو 
افراد نفوذی طالبان کم تر امکان دارد که 
وجود داشته باشد، اما گمان این است 
که افراد دشمن در سطح رهبری وجود 
افشا  را  این عملیات  باشند که  داشته 

کرده اند.«
جاوید کوهستانی آگاه نظامی نیز 
می گوید که برای طرح ریزی عملیات 
باید اطالعات کلی در مورد نیروهای 
به دست  نظر  مورد  ساحه ی  و  مقابل 
عملیات  این  وی  گفته ی  به  بیاید. 
استخباراتی  دقیق  اطالعات  براساس 
و کشفی انجام نشده است. »ساحه ی 
مورد عملیات، قرارگاه دشمن، تعداد 
جنگ جویان دشمن، این که با کدام نوع 
سالح و مهمات مجهز هستند، قدرت 
و  دارند  ساعت  چند  به  را  جنگیدن 
قطعات ما در چه مدتی می توانند این 
صورت  در  دهند،  انجام  را  عملیات 
طوالنی شدن جنگ چه راهکاری به 
در  که  است  مواردی  از  بسنجیم،  آن 
عملیات ها باید به صورت جدی مورد 
نظر قرار گیرد، اما در این عملیات هیچ 
یکی از این موارد در نظر گرفته نشده 

است«
نماینده ی  عثمانی  عبدالبصیر 
بادغیس در مجلس نمایندگان می گوید 
می خواستند  کوماندو  نیروهای  که 
شمار کسانی را که در اسارت طالبان 
اما  سازند،  رها  بند  از  داشتند،  قرار 
هوایی  به موقع حمایت  این که  به دلیل 
با  نرسیده،  نیروها  این  بر  زمینی  و 
در  »مشکل  شدند.  مواجه  شکست 

در پی ضدحمله ی گروه طالبان به 
نیروهای کوماندو در ولسوالی آبکمری 
والیت بادغیس در هفته ی گذشته 36 
مهمات  و  باختند  جان  ارتش  سرباز 
طالبان  گروه  به دست  نیز  نیروها  این 
و  بادغیس  ساکنان  از  شماری  افتاد. 
امنیتی  ارگان های  نظامی،  کارشناسان 
به ضعف مدیریتی و  سهل انگاری  را 
این زمینه متهم می کنند و رویداد  در 
آبکمری بادغیس را نمونه ای از اشتباه 

بزرگ عملیاتی و نظامی می دانند.
ادعا  دفاع  وزارت  مقام های 
می کنند که این عملیات در هماهنگی 
با ارگان های امنیتی و مقام های محلی 
به  سنگینی  تلفات  و  گرفته  صورت 
شده  وارد  دولت  مخالف  نیروهای 
است، اما منابع محلی به اطالعات روز 
گفته اند که این عملیات در ناهماهنگی 
با اداره ی محلی بادغیس صورت گرفته 
و تلفات سنگین نیروهای کوماندو در 
پی محاسبه ی اشتباه وزارت دفاع ملی 
از ساحه ی تحت نفوذ طالبان صورت 

گرفته است. 
این  هدف  ملی  دفاع  وزارت 
نورآقا«  »مال  دست گیری  را  عملیات 
در  طالبان  گروه  نظامی  ولسوال 
این  »پاک سازی«  و  بادغیس  آبکمری 
ولسوالی از وجود گروه طالبان اعالم 
این  به  را  کرده و 46 سرباز کوماندو 
محل اعزام کرده بود. به نقل از منابع 
محلی، اما شمار نیروهای تحت اداره ی 
مالنورآقا به بیش از 500 تن می رسد و 
گروه طالبان قبل از فرود چرخ بال های 
عملیات  این  از  کوماندو  نیروهای 

آگاهی داشند.
که  ارتش  فرماندهان  از  یکی 
نشود،  گرفته  نام  وی  از  می خواهد 
می گوید که گروه طالبان قبل از ورود 
نیروهای ارتش به ولسوالی آبکمری از 
به همین  این حمله آگاهی داشتند و 
منظور از قبل خرمن های گندم  را که 
قرار بود نیروهای ارتش از آن به عنوان 
پناه گاه استفاده کنند، به آتش کشیده و 
چرخ بال ها  فرود  ساحه ی  اطراف  در 

کمین گرفته بودند. 
چگونگی رویداد

 5 ساعت  کوماندو  نیروهای 
عصر روز دوشنبه )2 سرطان( جهت 
»میده قل«  ساحه ی  به  عملیات  انجام 
مربوط ولسوالی آبکمری فرود می آیند 
را  خود  می خواهند  که  هنگامی  و 
از  کنند،  آماده  عملیات  شروع  برای 
گروه  ضدحمله ی  با  سمت  چهار 
درگیری  به  و  شده  مواجه  طالبان 
نخست  ساعات  در  می پردازند. 
درگیری »ناصرعلی« فرمانده نیروهای 
کوماندو توسط طالبان کشته می شود و 
نیروها به دلیل ناآشنایی با محل، تحت 
محاصره ی گروه طالبان قرار می گیرند.

ساکن  احسانی،  غالم فاروق 
ساعات  در  که  می گوید  آبکمری 
طالبان  گروه  شمار  درگیری  نخست 
به محض  اما  بوده،  از 200 تن  کم تر 
آن که نیروهای کوماندو مقاومت نشان 
می دهند و بیش از 20 تن از نیروهای 
شمار  می آورند.  در  پا  از  را  طالب 
نیروهای طالبان بیش تر می شود و فشار 
افزایش  نیز  کوماندو  نیروهای  باالی 
تالش  نیز  کوماندو  نیروهای  می یابد. 
را  دفاع  وزارت  مسئوالن  که  می کنند 
به رغم  اما  آگاه سازند،  این رویداد  از 
دو  ساعت  تا  آنان،  مکرر  تماس های 
بامداد روز سه شنبه خبری از کمک های 
هوایی و زمینی نمی رسد و 28 تن از 
درگیری  این  در  کوماندو  نیروهای 

جان باخته و هفت تن دیگر آنان اسیر 
می شوند. به دنبال آن 11 سرباز کوماندو 
با استفاده از تاریکی شب خودشان را 
و  می رسانند  دوردست  تپه های  به 
از  هوایی  نیروهای  کمک  به  سپس 

محل حادثه نجات داده می شوند. 
تصرف  از  پس  طالبان  گروه 
نیروهای کوماندو مهمات و  ساحه ی 
دوربین های  جمله  از  آنان  تجهیزات 
شب بین را گرفته و به صورت تمامی 
و  می پاشند  تیزاب  جان  باختگان 
اسیرشدگان را نیز با خودشان می برند. 
این رویداد هنگامی  از  یک روز پس 
که نیروهای دولتی حمالت هوایی را 
آغاز  در ساحه ی تحت کنترل طالبان 
تالفی  برای  طالبان  گروه  می کنند، 
دولتی،  نیروهای  هوایی  حمله ی 
اسیرشدگان را نیز سر می برند و اجساد 

آن ها را به بزرگان محل می سپارند.
مالنورآقا کیست و میده قل کجاست؟
گروه  نظامی  ولسوال  مالنورآقا 
ولسوالی  محلی  فرماندهان  از  طالبان 
در  قبال  که  می شود  شناخته  آبکمری 
است.  بوده  امنیتی  نیروهای  صفوف 
آن که  از  پس  پیش  سال  هفت  وی 
خودسر  فروش  و  جمع آوری  به 
از  می شود،  متهم  »پسته«  جنگل های 
صفوف نیروهای امنیتی فرار و به گروه 
طالبان می پیوندد و به سربازگیری آغاز 

می کند.
جنگل  های  از  عمده ای  بخش 
ساحه ی  در  بادغیس  والیت  پسته ی 
»میده قل« بادغیس قرار دارد و مالنورآقا 
از هفت سال بدین سو کنترل کامل این 

جنگل را در دست دارد.
بر بنیاد گفته های ساکنان آبکمری 
و  فروش  مرکز  به  میده قل  بادغیس، 
قاچاق مواد مخدر و اسلحه نیز مبدل 
حمایه ی  تحت  افراد  و  است  شده 
عدم  فرصت  از  استفاده  با  مالنورآقا 
این راه به  از  نیروهای دولتی  حضور 
تجارت های غیرقانونی دست می زنند.

ساکن  احسانی  فاروق  غالم 
بخش  که  می گوید  بادغیس  آبکمری 
که  هستند  کسانی  طالبان  از  عمده ای 
گروه  این  به  اقتصادی  منافع  به خاطر 
احسانی  آقای  قول  به  پیوسته اند. 
از  دالر  میلیون ها  ساالنه  طالبان  گروه 
»طالبانی  دارند.  عاید  ولسوالی  این 
ولسوالی آبکمری از جمله مجهزترین 

این ها  وقتی  بوده،  پالن ریزی  قسمت 
پایین شدند، به گفته ی مسئولین امنیتی 
حمایت قاطع درست و به موقع از آن ها 
حمایت نکردند و تا ساعت دوی شب 

تمامی نیروها تلف شدند«
دفاع  وزارت  در  مسئوالن 
می گویند که نیروهای دفاعی افغانستان 
برای نخستین بار بعد از »پانزده سال« 
پاکسازی  هدف  به  را  عملیات  این 
بین بردن  از  و  بادغیس  آبکمری 
طالب  نیروهای  النه های  و  پناه گاه ها 
چندین  در  که  بودند  کرده  راه اندازی 
و  زمینی  عملیات های  طریق  از  روز 
نیروهای  به  سنگینی  تلفات  هوایی 
فواد  است.  شده  وارد  دولت  مخالف 
دفاع  وزارت  سخن گوی  معاون  امان 
مراتب  به  آن ها  »تلفات  می گوید: 

سنگین تر از نیروهای ارتش است.«
آقای امان در پاسخ به چگونگی 
پاسخ  کوماندو  نیروهای  عملیات 
مورد  در  اما  و  نمی دهد  روشنی 
می گوید:  کمکی  نیروهای  دیررسیدن 
»در منطقه ی که ما عملیات راه اندازی 
کردیم، یک منطقه ی کوهستانی است، 
جنگل  است،  دشوارگذر  تپه هاست، 
طول  عملیات  این که  علت  و  است 
کشید، به دلیل پیچیدگی جغرافیایی این 

منطقه بوده است.«
کارشناس  کوهستانی  جاوید 
اخیرا  که  »تعامالتی«  می گوید  نظامی 
به  گرفته،  صورت  مذاکرات  به نام 
و  است  بخشیده  مشروعیت  طالبان 
احتمال این وجود دارد که افراد نفوذی 
این گروه در رهبری ارگان های امنیتی 
کارشناس  این  باشند.  گرفته  جای 
فرهنگ  نبود  که  می افزاید  نظامی 
سبب  نظام  در  مکافات  و  مجازات 
هراس  بدون  تعدادی  که  است  شده 
و نگرانی چنین عملیات های ناکام را 
راه اندازی کرده و افسران ارتش را به 

کام مرگ  بفرستند.
نیروهای کوماندو دو روز  جسد 
پس از این رویداد به نیروهای دولتی 
سپرده شده و پنج شنبه  هفته ی گذشته 
یافت.  انتقال  بستر   400 شفاخانه  به 
پاشیدن تیزاب روی صورت سربازان، 
شناسایی آنان را برای خانواده های شان 
دشوار کرده بود، چنان که بابه جان برادر 
یکی از قربانیان می گوید که یک روز 

به دنبال جسد برادرش گشته است. 

و  پاکستان  بین  پایدار  توافق   تنظیم 
افغانستان است تا حمایت از گروه هایی 
می جنگند،  همسایه  کشور  در  که  را 
از  را  آن ها  امن  النه های  و  متوقف 
اشرف  حکومت  برچینند.  خاک شان 
می کند  استدالل  مدت هاست  غنی 
کابل  بین  اعالم نشده«  »خصومت  که 
در  جنگ  جزء  مهم ترین  اسالم آباد  و 

افغانستان بوده است.
امنیتی  و  دیپلماتیک  میکانیزم های 
بسیاری، از جمله برگزاری نشست هایی 
کرده اند  تالش   کشور،  سه  رهبری  بین 
اما  بخشند،  بهبود  را  همکاری  این  تا 
مزایای  پای  زیرا  خوردند؛  شکست 
حاال  نبود.  میان  در  مشترک  اقتصادی 
پاکستان،  اقتصادی  بحران  به  توجه  با 
قانع کننده ای  دلیل  می تواند  واشنگتن 
و  اقتصادی  همکاری  افزایش  برای 
تجاری بیاورد که باعث شود اسالم  آباد 
با  همکاری  گرو  در  را  منافعش 
به  متقابل  دسترسی  برای  افغانستان 
آسیای  و  مرکزی  آسیای  بازارهای 
دسترسی  اجازه ی  دادن  ببیند.  جنوبی 
خاک  طریق   از  هند  به  افغانستان 
امیدوارکننده ای  آغاز  می تواند  پاکستان 
زمینه، دو همسایه طی  این  باشد و در 
به  به اسالم آباد  سفر ماه گذشته ی غنی 

پیشرفت های دست  یافته اند.
به  افغانستان  اقتصاد  وصل کردن 
نهایت  در  همسایه  و کشورهای  منطقه 
دولتی  تا  می سازد  قادر  را  کشور  این 
داشته باشد که قادر به حفاظت از مردم 
و قلمروش باشد. این امر به تدریج نیاز 
غربی  مالیات دهندگان  به  را  کشور  این 
افغانستان  دولت  سرپا نگهداشتن  برای 
پایان می دهد. واشنگتن احتماال می تواند 
ارتش  به  نظامی اش  تجهیزات  فروش 
پاکستان را اجازه دهد، اما خودداری از 
کمک نقدی و »بازپرداخت« هزینه های 
تا  شد  خواهد  باعث  نظامی  حمالت 
جدیدی  اقتصادی  آینده ی  اسالم آباد 
آینده ای  کند؛  تعریف  پاکستان  برای  را 
متحد  پاکستان  نیست  نیاز  آن  در  که 
از  تازه ای  دور  در  واشنگتن  خط مقدم 

جنگ افغانستان باشد.
توافق تازه ی واشنگتن با اسالم آباد 
پاکستان را مجبور کند عادت های  باید 
مخرب گذشته اش را کنار بگذارد. این 
افغانستان به این معنا  امر در خصوص 
دولت  داشتن  فکر  پاکستان  که  است 
از  افغانستان  در  را  خودش  به  وابسته 
از  تندرو،  گروه های  از  حمایت  طریق 
سر دور کند. رهبری نظامی و غیرنظامی 
که  توهماتی  از  دست  اگر  پاکستان 
چسبیده اند،  آن  به  دیرزمانی ست 
بردارند، در موقعیت بهتری قرار خواهند 
عادت های  چنین  تغییردادن  گرفت. 
پاکستان  بروکراسی  در  ریشه دار  فکری 

برای  به خصوص  کار ساده ای،  که  البته 
متحده  ایاالت  مانند  خارجی  قدرت 
که  حاال  دست کم  واشنگتن  اما  نیست. 
اقتصادی  بحران  آستانه ی  در  پاکستان 
رویکرد  پیش گرفتن  در  با  دارد،  قرار 
مسیر  به  را  اسالم آباد  می تواند  مناسبی 

سازنده تری هدایت کند.
با  آینده   مذاکرات  به  رابطه  در 
رسمیت  به  در  موفقیت  کلید  طالبان، 
پاکستان  محدود  سیاسی  نفوذ  شناختن 
نهایی  سیاسی  اهداف  تشخیص  و 
است.  نهفته  طالبان  اسالم گرای  جنبش 
نمایندگان  با  اخیر  نشست  در  این که 
جامعه ی افغانستان، طالبان توافق کردند 
افغان »در امور  که حقوق اساسی زنان 
آموزشی  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی، 
]و[ فرهنگی... در مطابقت با ارزش های 
اسالمی« محافظت خواهد شد، هرچند 

اندک اما دل گرم  کننده است.
از  بخشی  دارد  طالبان  که  اما حاال 
این  آینده ی  برای  پیچیده  گفت وگوها 
یاد  به  که  است  مهم  می شود،  کشور 
آرمان  از  جنبش  این  که  باشیم  داشته 
تبدیل کردن افغانستان به آنچه که رهبران 
این گروه به عنوان جامعه و دولت کامال 
است.  نشسته   دست  می بینند،  اسالمی 
آن ها در بیانیه های رسمی شان به صورت 
امارت  بر  تأکید  از  هوش مندانه ای 
واشنگتن  می کنند.  خودداری  اسالمی 
می تواند  اسالم آباد  که  بداند  است  بهتر 
اما  کند،  عمل  مخرب  نیروی  به عنوان 
تعیین  و  خط ونشان کشیدن  توانایی 
ندارد.  طالبان  برای  را  سیاسی  شرایط 
حفظ  به  کمک  باید  اسالم آباد  نقش  
کمک  که  امری  باشد؛  پایدار  آتش بس 
صلح  در  سهمی  افغان ها  کرد  خواهد 
معامله ی  سامان دادن  به  و  باشند  داشته 
سیاسی کمک کنند که بعدا بتوانند خود 

آن را سمت و سو دهند. 
برخی  به رغم  خان  و  ترمپ 
شباهت های سطحی، مسیرهای مختلفی 
پیموده اند،  قدرت  به  رسیدن  برای  را 
متفاوتی  بسیار  اهداف  و  چشم اندازها 
حکومتی  اجرایی  شاخه های  و  دارند 
شدیدا  قدرت   و  منابع  نقش ها،  با 
متفاوتی را رهبری می کنند. دیدار آن ها 
برای  را  فرصتی  می تواند  واشنگتن  در 
بروکراسی دو کشور ایجاد کند تا جنگی 
را که پیشینیان شان در طول چهار دهه ی 
فعلی  راهروهای  همین  در  گذشته 
کنند.  خاموش  داده اند،  شکل  قدرت 
بی نظیری  فرصت  جوالی  بیست ودوم 
روزنه های  تا  است  رهبر  دو  هر  برای 
و  منطقه  منافع  خدمت  در  را  جدیدی 
دو  این  برای  همه  از  مهم تر  شاید  ـ 
سیاسی  سرنوشت  ـ  پوپولیست  رهبر 
باز  خودشان در اسالم آباد و واشنگتن، 

کنند.

و  بادغیس  والیت  سطح  در  طالبان 
افغانستان هستند. اکثر تجهیزات شان 
از طریق جنگالت پسته است و بعضی 
امنیتی  نیروهای  از  که  تجهیزاتی  هم 
احسانی  آقای  آورده اند.«  به دست 
می گوید که طالبان ولسوالی آبکمری 
و  هرات  کشک کهنه  ولسوالی  راه  از 
تورغندی با کشورهای ایران و پاکستان 

نیز در ارتباط هستند.
سخن گوی  دادفر  نجیب اهلل 
می گوید  نیز  بادغیس  محلی  اداره ی 
که مالنورآقا با »شورای نظامی کویته 
پاکستان« در ارتباط است و در مواردی 
صفوف  پاکستانی  جنگ جویان  نیز 
رهبری  والیت  این  در  را  طالبان 

می کنند. 
در  مدنی  فعال  نیکزاد  عبداهلل 
با  مالنورآقا  که  می گوید  بادغیس 
گذشته  سال  که  عوایدی  از  استفاده 
از جنگل پسته داشته 20 تا 30 سالح 
دوربین دار )شب بین( خریداری کرده 
را  نیروهایش  نظامی  توانایی  و  است 
باال برده است. به گفته ی وی، مالنورآقا 
خودش را »صدام« نام گذاشته است و 
با استفاده از زور، مردم محل را برای 
ناگزیر  دستورهایش  از  فرمان برداری 

کرده است. 
»در عمق ساحه ی دشمن«

تلفات سنگین نیروهای کوماندو 
در ولسوالی آبکمری والیت بادغیس 
با واکنش های تندی همراه بوده است. 
ارتش  افسران  و  نظامی  کارشناسان 
»محاسبه ی  را  عملیات  این  اجرای 
آشکار«  »سهل انگاری  و  نادرست« 

عنوان می کنند.
نجیب اهلل دادفر سخن گوی اداره ی 
عملیات  که  می گوید  بادغیس  محلی 
با  هماهنگی  بدون  امیتی  نیروهای 
صورت  والیت  این  محلی  اداره ی 
ارگان های  برنامه ریزی  گرفته است و 

امنیتی دقیق نبوده است.
غالم فاروق احسانی فعال سیاسی 
نیروهای  که  می گوید  بادغیس  در 
کوماندو در قلب ساحه ی گروه طالبان 
امنیتی  »نیروهای  بودند:  گرفته  قرار 
شدند  پیاده  دشمن  ساحه ی  عمق  در 
سربازها  کیلومتری  پنجاه  تا  حتا  که 
نمی توانستد به ساحه ی دولت برسند«

یکی از ماموران بلندپایه ی ارتش 
برده  وی  از  نامی  نمی خواهد  که 

در 1۷ جوالی، مقامات ایالت پنجاب در شرق پاکستان، حافظ 
به  که  است  اسالم گرایی  رهبر  او  کردند.  را دست گیر  سعید 
طر ح ریزی حمالت ماه نوامبر سال ۲008 در بمبئی متهم شده 
حافظ  واشنگتن  گرفت.  را  نفر  جان 166  که  حمالتی  است؛ 
سعید را تروریست معرفی کرده و یک سال پیش 10 میلیون 
دالر جایزه برای دست گیری وی تعیین کرد. ترمپ ساعتی 
پس از دست گیری حافظ سعید در تویتی نوشت که »پس از 
جست وجوی 10 ساله، مغز به اصطالح متفکر حمالت تروریستی 
بمبئی در پاکستان دست گیر شده است. در دو سال گذشته 
فشار زیادی برای پیداکردن او اعمال شد.« اما این تویت در 
عرض چند ساعت با موجی از انتقاداتی روبرو شد که به ترمپ 
یادآوری می کردند که سعید سال هاست ]در پاکستان[ آزادانه 
زندگی می کند، حتا در گردهمایی های عمومی سخنرانی می کند 
و او پیش از این هشت بار توسط مقامات پاکستانی دست گیر 

و آزاد شده است.
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پنتاگون تقویت حضور نظامی در عربستان را تأیید کرد
به خاورمیانه اعزام کند، اما مشخص نکرد که 
خواهند  مستقر  کشورها  کدام  در  نیروها  این 

شد.
گزارش  حالی  در  نیروها  این  اعزام  خبر 
توسط  ایران  نفتی  تحریم  به دنبال  که  شده 
در  تجاری  کشتی های  به  حمالتی  و  امریکا 
منطقه ی خلیج فارس و دریای عمان و توقیف 
گرفته  منطقه شدت  این  در  تنش  نفت کش ها 

است.
دیرباز  از  امریکا  و  سعودی  عربستان 
همکاری گسترده ی نظامی داشته اند و عربستان 

از  امریکایی  تسلیحاتی  عمده ی  خریداران  از 
جمله تجهیزات دفاع ضد موشکی است. این 
همکاری از زمان حمله نظامی عراق به کویت 
هزار  چند  و  یافت  گسترش   1990 سال  در 
شدند.  مستقر  عربستان  در  امریکایی  نظامی 
حضور نظامی ایاالت متحده در این کشور در 

مقیاس محدودتر ادامه داشته است.
دارای  امریکا  عربستان،  بر  عالوه 
کشورهای  از  دیگر  بعضی  در  پایگاه هایی 
عمان  بحرین،  جمله  از  فارس  خلیج  منطقه 

و قطر است.

امریکا،  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
به  را  نظامی  نیروی   500 اعزام  پنتاگون، 

عربستان سعودی تأیید کرده است.
ماه  در  نیروها  این  می گوید  پنتاگون 
با  رویارویایی  برای   )2020( آینده  سال  مه 

تهدیدات ایران به منطقه اعزام می شوند.
به  رو  خاورمیانه  در  تنش ها  هم زمان، 

افزایش است.
در  پنتاگون  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
دفاع  سیستم  عربستان  مقامات  با  هماهنگی 
جنگنده های  از  گردانی  و  پاتریوت  هوایی 

استیلت F-22را برای ایجاد نیروی بازدارنده 
بیشتر در مقابل تهدیدات جدی به این کشور 

اعزام می کند.
رسانه های  از  شماری  پیش  روز  دو  از 
امریکایی به نقل از وزارت دفاع اعالم کردند 
امریکا برای تقویت حضور نظامی اش در  که 
نیرو  امیرسلطان"  هوایی  "پایگاه  به  عربستان 
اعزام می کند. این پایگاه در استان الخرج در 

مناطق کویری عربستان واقع است.
کرد  تأیید  امریکا  دولت  هم  گذشته  ماه 
که قصد دارد حدود یک هزار پرسنل نظامی 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان گفت که »بررسی علل وقوع 
اداره ی کل  کارشناسان  سانحه توسط 
هرمزگان  استان  دریانوردی  و  بنادر 

امروز آغاز شده است.«
بدون  جمعه  روز  عفیفی پور 
اشاره به »تصادم نفت کش با یک قایق 
آن،  توقیف  دلیل  درباره ی  صیادی«، 
وارد  انگلیس  نفتی  »کشتی  بود:  گفته 
قایق های  عبور  مخصوص  گذرگاه 
پذیرفتن  از  و  بود  شده  صیادان 
سازمان  دستورالعمل های  و  هشدارها 
بنادر ایرانی سر باز زد.« او تأکید کرده 
بود که »این کشتی نفتی در تنگه هرمز 
پس از بی توجهی و عدم پاسخ مثبت 
قوانین  طبق  ایرانی،  هشدارهای  به 
شده  توقیف  دریانوردی  بین المللی 

است.«
پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی 
جمعه  شامگاه  اطالعیه ی  در  نیز 
این  توقیف  دلیل  خود  سرطان(   28(
نفت کش را »رعایت نکردن مقررات« 
»یک  که  بود  کرده  اعالم  و  خوانده 

دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
سرطان(   29( شنبه  صبح  هرمزگان 
با خبرگزاری فارس،  طی مصاحبه ای 
گفت:  پاسداران،  سپاه  به  نزدیک 
»نفت کش استنا ایمپرو در مسیر تردد 
صیادی  کشتی  فروند  یک  با  خود 
از  قانون پس  برخورد می کند و طبق 
وقوع این سانحه، الزم است موارد و 

علل وقوع سانحه بررسی شود.«
»عوامل   که  گفت  عفیفی پور 
با  صیادی  سانحه دیده ی  کشتی 
می گیرند،  تماس  انگلیسی  شناور 
وقتی  نمی کنند،  دریافت  پاسخی  اما 
شناور  تماس های  به  انگلیسی  شناور 
صیادی پاسخ نداد، طبق روال قانونی 
بنادر و  اداره کل  به  را  آن ها موضوع 

دریانوردی هرمزگان اطالع دادند.«
او گفت که »از اداره ی کل بنادر و 
دریانوردی استان هرمزگان  طبق روال 
که  دادیم  اطالع  نظامی  نیروهای  به 
لنگرگاه  سمت  به  را  انگلیسی  شناور 
بندرعباس هدایت کنند تا ابعاد سانحه 

توسط کارشناسان بررسی   شود.«

خواست تا از تنگه هرمز دور بمانند. 
این جلسه اضطراری پس از آن برگزار 
شد که سپاه پاسداران، اعالم کرد یک 
نفت کش متعلق به بریتانیا را در تنگه  

هرمز توقیف کرده است.
اهلل مراد  29سرطان،  شنبه  صبح 
عفیفی پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی 
نفت کش  این که  اعالم  با  هرمزگان 
»جمعه  ایمپرو  استنا  شده،  توقیف 
سپاه  دریایی  نیروی  هدایت  با  شب 
بندرعباس«  لنگرگاه  وارد  پاسداران 
آن  توقیف  برای  تازه ای  اتهام  شد، 
نفت کش  این  که  گفت  و  کرد  اعالم 
انگلیسی به دلیل »تصادم با یک شناور 
صیادی در تنگه هرمز« برای »بررسی 
توقیف شده  شناور صیادی«  شکایت 

است.
انترنشنال،  ایران  گزارش  به 
ایمپرو«  »استنا  انگلیسی  نفت کش 
هنگام  ماه  28سرطان  جمعه  عصر 
یگان  سوی  از  هرمز  تنگه  از  عبور 
دریایی  نیروی  یکم  منطقه  شناوری 

سپاه پاسداران توقیف شد.
اطالعات روز: وزارت خارجه ی 
بریتانیا اعالم کرد که در پی جلسه ی 

اضطراری شب گذشته دولت بریتانیا 
در لندن، این کشور از کشتی های خود 

استنا  نام  با  انگلیسی  نفت کش  فروند 
به  هرمز  تنگه  از  عبور  هنگام  ایمپرو 
علت رعایت نکردن قوانین و مقررات 
درخواست  بر  بنا  دریایی  بین المللی 
استان  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه 
یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.«

بنادر  اهلل مراد عفیفی  پور،  مدیرکل 
و دریانوردی هرمزگان، صبح شنبه با 
اشاره به این که نفت کش توقیف شده ی 
انگلیسی »جمعه شب با هدایت نیروی 
لنگرگاه  وارد  پاسداران  سپاه  دریایی 
شناور  »این  گفت:  شد،  بندرعباس« 
23 خدمه دارد که 18 نفر از خدمه ی 
روسیه،  اهل  خدمه ی  پنج  و  هندی 
این  »کاپیتان  و  لتونی«  و  فیلیپین 
نفت کش نیز هندی است، اما شناور با 

پرچم انگلیس فعالیت می کند.«
دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
هرمزگان تاکید کرد که »از نظر ایمنی 
باید خدمه در کشتی بمانند و در حال 
نفت کش  در  خدمه   23 همه  حاضر 

هستند.«

بریتانیا از کشتی های خود خواست تا از تنگه  هرمز دور بمانند

هلند مسئولیت نسبی کشتار سربرنیتسا را پذیرفت
سـرطان(   28( جمعـه  روز  هلنـد  روز:  اطالعـات 
مسـئولیت نسـبی قتـل 350 مسـلمان بوسـنیایی در سـال 
1995 را پذیرفـت. ایـن افـراد کـه از یـک پایـگاه سـازمان 
ملـل متحـد اخراج شـده بودند، توسـط صرب های بوسـنی 

رسـیدند. قتـل  به 
بـه گـزارش رویتـرز، دیـوان عالـی سـویدن حکمی را 
کـه قبـال در مـورد حکومـت هلنـد صادر شـده بـود، تأیید 
و میزان مسـئولیت این کشـور در کشـتار سربرنیتسـا را 10 

درصـد اعـالم کرد.
پیـرو ایـن امـر وزارت دفـاع هلنـد در بیانیـه ای گفت: 
»دولـت حکـم دیـوان عالـی را می پذیرد و در نتیجه کشـور 
هلنـد مسـئولیت خسـاراتی را که دیـوان عالی تعییـن کرده 

می پذیـرد.«
بـه نقـل از رادیـو فـردا، حکـم دیـوان عالـی هلنـد راه 
و  قربانیـان  خانواده هـای  بـه  غرامـت  پرداخـت  بـرای  را 
ایـن  در  می کنـد.  همـوار  سربرنیتسـا  کشـتار  بازمانـدگان 
حادثـه حـدود هشـت هزار مـرد و پسـر مسـلمان بوسـنی 
بـه قتـل رسـیدند تـا بزرگ تریـن کشـتار پـس از جنـگ 
جهانـی دوم در خـاک اروپـا رقـم بخورد. دیـوان بین المللی 
دادگسـتری ایـن حادثـه را به عنـوان نسل کشـی به رسـمیت 

شـناخته اسـت.
تعییـن 10 درصد مسـئولیت بـرای هلنـد در این حادثه 
بـه ایـن معنـا خواهد بود کـه مدعیان بـه احتمـال زیاد فقط 

حـدود چند هـزار یورو غرامـت دریافـت خواهند کرد.

بـرای  ایـن حکـم می توانـد  ایـن وجـود صـدور  بـا 
کشـورهایی که بـا اعـزام نیـرو در ماموریت های پاسـداری 
از صلـح مشـارکت می کننـد یـک مبنـای حقوقـی جدیـد 

کند. تعییـن 
در جنـگ بوسـنی در سـال 1995 چنـد صـد نیـروی 
حافـظ صلـح هلنـدی مأمـور حفاظـت از منطقـه ای بودنـد 
کـه سـازمان ملل متحـد آن را »محدوده ی امـن« اعالم کرده 
بـود. هـزاران مسـلمان بوسـنیایی به ایـن منطقه پنـاه برده و 
350 نفـر از آن هـا وارد پایگاه نیروهای هلندی شـده بودند.

دیـوان عالـی هلنـد در حکـم خـود گفـت نیروهـای 
ایـن کشـور می توانسـتند به ایـن 350 نفـر اجـازه دهند که 
در پایـگاه باقـی بماننـد، امـا بـا تحویـل دادن ایـن افـراد به 
صرب هـای بوسـنی آگاهانـه و به طـور غیرقانونـی آن هـا را 

در معـرض آزار و مـرگ قـرار دادنـد.
در بخشـی از ایـن حکم گفته می شـود: »آن ها شـانس 
ایـن افـراد بـرای در امان بـودن از صرب هـای بوسـنی را از 

بیـن بردند.«
کادا هوتیـچ، مـادر یکـی از قربانیـان سربرنیتسـا که در 
جلسـه ی دادگاه بـود، به خبرگزاری رویتـرز گفت حکومت 
هلند مسـئول آغاز کشـتار سربرنیتسـا اسـت. او افزود:»مهم 
نیسـت کـه یک درصـد، ده درصـد و یا صد در صد باشـد. 

آن ها مسـئولند.«
یـک وکیـل قربانیان گفت پـس از بررسـی دقیق حکم 
خواهـد دیـد کـه آیـا می تـوان ایـن پرونـده را در دادگاه 

حقـوق بشـر اروپـا پی گیـری کـرد یـا نه.
دیـوان عالـی هلنـد ضمـن تأیید مسـئولیت نسـبی این 
کشـور اتهـام دوم یعنـی غیرقانونی بودن همـکاری نیروهای 
هلنـدی در متفـرق کـردن پناهجویانـی را کـه در اطـراف 

پایـگاه آن هـا تجمـع کـرده بودنـد رد کرد.
منیـره سوباسـیچ، یکـی دیگـر از شـاکیان ایـن پرونده 
گفـت: »مسـئولیت آن هـا را هیـچ گاه نمی تـوان پـاک کـرد. 
مـا پرونـده را در ایـن مرحلـه رهـا نمی کنیـم. بـه دادگاه 

حقـوق بشـر اروپـا خواهیـم رفـت تـا ببینیـم ما مسـلمانان 
حـق برخـورداری از عدالـت را داریـم یـا نـه.«

دیـوان عالـی هلنـد در حکـم خـود رقـم غرامـت را 
تعییـن نکـرد، ولـی در یـک مـورد مشـابه دولـت هلنـد به 
چندیـن بازمانـده ایـن حادثـه ده هـا هـزار یـورو پرداخـت 

اسـت. کرده 
کادا هوتیـچ گفـت بـرای مـادران سربرنیتسـا مسـأله 
اصلـی میـزان غرامـت نیسـت »مـا عدالـت می خواهیـم.«

هفته نامه ی لهستانی برچسب های »منطقه ی عاری از دگرباش« توزیع می کند
هفته نامه ی  یک  پولسکا،  گازتا  روز:  اطالعات 
جدید  نسخه  با  همراه  است  گفته  لهستان  محافظه کاران 
خود برچسب »منطقه عاری از دگرباش« را توزیع خواهد 

کرد.
پرچم  روی  را  سیاهی  صلیب  برچسب ها،  این 

رنگین کمانی نشان خواهد داد.
پرچم رنگین کمان، نماد دگرباشی است و با چندین 
شهرهای  بیش تر  در  تظاهرات  جریان  در  معموال  رنگ 
از  یکی   پرچم  این  دیده می شود.  مردم  جهان در دست 

معروف ترین نمادهای سیاسی در دنیا است.
گازتا  هفته نامه ی  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
پولسکا، 110 هزار نسخه تیراژ دارد و از حامیان حزب 

محافظه کار حاکم قانون و عدالت است.

و  کرده  انتقاد  اقدام  این  از  لهستان  در  امریکا  سفیر 
گفته است این برچسب ها ترویج نفرت پراکنی است.

سردبیر این هفته نامه گفته است که هم دیدگاه های 
باید مورد  لهستان  امریکا در  او و هم دیدگاه های سفیر 

احترام قرار گیرند.
هفته نامه  این  تویتر  در  برچسب  این  از  نسخه ای 
ابراز  لهستان  در  امریکا  سفیر  آن  به دنبال  و  شد  منتشر 

نگرانی کرد.
در  لهستان  در  امریکا  سفیر  موس باخر،  جورجت 
ابراز تاسف و  این برچسب ها  انتشار و پخش  از  تویتی 
نگرانی کرد و گفت آن ها نفرت پراکنی می کنند. او گفت: 
»ما به آزادی بیان احترام می گذاریم، اما درباره ی مسایلی 

چون بردباری و تکثر باید در کنار هم باشیم.«

اما توماش ساکیویچ، سردبیر هفته نامه در تویتی پاسخ 
سفیر را داد و گفت: «فعالیت در جنبش همجنس گرایان 

باعث نمی شود کسی بیش تر اهل مدارا باشد.«
او نوشت »لهستانی ها عاشق آزادی هستند و قرن ها 
اهل بردباری و مدارا بوده اند و برای همین آن ها حامی 

استعالی امریکا بوده اند.«
پاول رابیج، معاون شهردار ورشو گفته است شکایتی 

درباره ی این برچسب ها به دادستانی ارایه خواهد کرد.
مناطق  آلمان  »فاشیست های  گفت:  تویتی  در  او 

عاری از یهودیان درست کردند.«
اگرچه نگاه لهستانی ها نسبت به همجنس گرایی در 
کشور  این  در  هنوز  آن ها  ازدواج  اما  است،  تغییر  حال 

برخالف بیش تر کشورهای غربی ممنوع است.
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خبرهای کوتاه

یک باشگاه مالتی با رونالدینییو به توافق رسید و 
این فوق ستاره برزیلی به دنبال بازگشت به مستطیل 

سبز است.
از  یکی  رونالدینیو   ،24 اسپورت  از  نقل  به 
بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال برزیل و جهان است 

که بازی های بیادماندنی را به نمایش گذاشت.
فوتبال  از  که  است  مدتی  برزیلی  ستاره  این 
خداحافظی کرده است اما به نظر می رسد که قصد 

بازگشت به مستطیل سبز را دارد.
شبکه تلویزیونی " وان تی اف" مالت اعالم کرد 
که باشگاه Birkirkara این کشور با رونالدینیو به 
توافق رسیده و قرار است که این فوق ستاره برزیلی 

برای این تیم به میدان برود.
قبل در رده هفتم جدول  باشگاه که فصل  این 
رده بندی قرار گرفت، چهار بار سابقه قهرمانی در 

لیگ مالت در کارنامه دارد.
مستطیل  در  رونالدینیو  حضور  دوران  بهترین 
سبز به دوران حضورش در بارسلونا برمی گردد که 
در  قهرمانی  یک  و  اللیگا  در  قهرمانی  دو  توانست 

لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد.

رونالدینیوبهمیادینبازمیگردد

برابر  ژرمن  سن  پاری  دوستانه  بازی  در  نیمار 
نورنبرگ نیز حاضر نخواهد بود.

از  بسیار  های  حدیث  و  حرف  از  پس  نیمار 
جی  اس  پی  فصل  پیش  تمرینات  به  گذشته  هفته 
بازگشت؛ در حالی که گفته می شود فصل بعد در 
این تیم به فوتبالش ادامه نخواهد داد. چندین هفته 
است که شایعات بازگشت او به بارسلونا شنیده می 
شود و هرچند این انتقال بسیار پیچیده خواهد بود 
جدایی  قصد  شرایطی  هر  تحت  برزیلی  ستاره  اما 
از پی اس جی را دارد و برای او اگر بارسا ممکن 
نشود، گزینه های دیگری چون رئال و یوونتوس نیز 

وجود دارند.
دلیل مصدومیت  به  را  ریکا  آمه  کوپا  که  نیمار 
از ناحیه مچ پا از دست داد، هنوز به شرایط آرمانی 
خود نرسیده و باشگاه پی اس جی دیروز طی بیانیه 
ای اعالم کرد که او در بازی برابر نورنبرگ حاضر 
نخواهد بود. او بازی با دینامو درسدن را نیز از دست 
داده بود. آخرین بازی نیمار به بازی برزیل و قطر 

پیش از شروع کوپا آمه ریکا بر می گردد.

خطخوردننیمار
ازفهرستPSGبرابرنورنبرگ

را  بدشانسی  سنگال  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
دلیل قهرمان نشدن تیمش در جام ملت های آفریقا 

دانست.
به نقل از کوره، تیم ملی فوتبال سنگال در دیدار 
پایانی جام ملت های آفریقا به مصاف الجزایر رفت. 
سنگال با وجود آن که فرصت های خوبی را در این 
باز  را  الجزایر  نتوانست دروازه  اما  دیدار خلق کرد 
کند و با یک گل تن به شکست داد تا از باال بردن 

جام قهرمانی بازماند.
گفت:  بازی  از  بعد  سنگال  سرمربی  سیسه 
شکست  به  تن  دیدار  این  در  که  ناراحتیم  بسیار 
دادیم. حداقل مستحق تساوی بودیم اما باید اعتراف 
تا  باعث شد  بودیم و همین هم  کرد که بد شانس 
در  نهایت تن به شکست دهیم و از باال بردن جام 

بازمانیم.
بلماضی  الجزایر و دوستم  تیم  به  داد:  ادامه  او 
تبریک می گویم. برای این مربی آینده بسیار خوبی 
را آرزو می کنم چرا که او به خوبی تیمش را هدایت 
کرد. ما اصال ضعیف نبودیم و عملکرد بسیار خوبی 

داشتیم اما متاسفانه از باال بردن جام بازماندیم.

سرمربیسنگال:
بدشانسبودیم

باشگاه آژاکس یک مدافع مکزیکی را با قرادادی 5 ساله 
جذب کرد تا جایگزین دی لیخت در این تیم شود.

به نقل از اسکای اسپورت، ماتیاس دی لیخت، کاپیتان 
توجه  مورد  قبل  فصل  در  درخشش  از  بعد  آژاکس  جوان 

چند تیم بزرگ اروپایی قرار گرفت.
پاری سن  و  بارسلونا  از  پیشنهاد  با وجود  لیخت  دی 

ژرمن تصمیم گرفت که راهی یوونتوس شود.
باشگاه آژاکس از انتخاب جایگزین برای کاپیتان فصل 
آلوارز مدافع  با ادسون  تاکید کرد که  قبل خود خبر داد و 

جوان مکزیکی به توافق نهایی رسیده است.
آلوارز 21 سال سن دارد و در تیم آمریکا مکزیک بازی 

می کرد. او از تیم هایی مانند رم و زنیت هم پیشنهاد داشت 
اما حضور آژاکس در لیگ قهرمانان اروپا و رقم باالیی که 
را  هالندی  تیم  این   او  تا  شد  باعث  دادند  پیشنهاد  آن ها 

انتخاب کند.
آژاکس برای جذب این مدافع ملی پوش مکزیکی 15 

میلیون یورو پرداخت کرد تا با او قراداد 5 ساله امضا کند.
را  مکزیکی  مدافع  این  که  کرد  تاکید  آژاکس  باشگاه 
توانست  نهایت  نظر دارد و در  مدت زیادی است که زیر 
او را جذب کند. او به زودی راهی هالند می شود تا بعد از 
پشت سرگذاشتن تست پزشکی باشگاه قراردادش را رسما 

امضا کند و به هواداران معرفی شود.

مدافع مکزیکی جایگزین دی لیخت در آژاکس شد

بـا اینکـه زمـان زیـادی از آخریـن تمدیـد قـرارداد 
دارد  قصـد  اروپـا  قهرمـان  نمی گـذرد،  صـالح  محمـد 

کنـد. منعقـد  او  بـا  قـرارداد جدیـدی 
باشـگاه لیورپـول می خواهـد حقـوق محمـد صـالح 
را افزایـش دهـد تـا جایـی کـه مهاجـم مصـری خـود را 
بـه پردرآمدتریـن بازیکـن لیگ برتـر انگلیـس تبدیل کند.

بـا  رقابـت  در  لیورپـول  نشـریه  ایـن  ادعـای  طبـق 
منچسـتری کـه فعـال بیشـترین حقـوق را در لیـگ برتر به 
الکسـیس سـانچس می دهـد )هفتـه ای 400 هـزار پونـد( 
می خواهـد دسـتمزد سـتاره مصـری خـط حملـه اش را به 

22.4 میلیـون پونـد در سـال افزایـش دهـد.

لیورپـول بـرای راضـی نگه داشـتن مهاجمـی که رئال 
مادریـد هـم در مقطعـی خواهـان خریـد وی شـده بـود، 
قـراردادی جدیـد بـرای او آماده کرده اسـت کـه حقوقش 

را بـه 430 هـزار پونـد در هفتـه افزایـش می دهد.
سـال  تابسـتان  لیورپـول  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
گذشـته قـرارداد صـالح را تـا سـال 2023 تمدیـد کـرده 
بـود. صـالح 27 سـاله از سـال 2017 کـه رم را بـه مقصد 
لیورپـول تـرک کـرد، تـا کنـون در 74 بـازی اش در لیـگ 
لیـگ  در  قهرمانـی  ماننـد  عناوینـی  و  زده  گل   54 برتـر 
قهرمانـان و برتریـن بازیکـن لیـگ برتـر را هـم کسـب 

کـرده اسـت.

پیشنهاد تمدید نجومی لیورپول به صالح

مارسـلو، سـتاره برزیلی رئال 
هموطنـش  می گویـد  مادریـد 
هـازارد  بـه  نسـبت  نیمـار 
بـا  و  اسـت  بهتـری  فوتبالیسـت 
وجـود حضـور هـازارد در رئـال 
می توانـد بـه مادرید منتقل شـود.

برزیلـی  سـتاره  مارسـلو، 
مادریـد  رئـال  مطـرح  مدافـع  و 
می گویـد بـا وجـود پیوسـتن ادن 
بـا  و  مادریـد  رئـال  بـه  هـازارد 
وجـود شـایعات دربـاره احتمـال 

سـابقش  تیـم  بـه  نیمـار  انتقـال 
بارسـلونا، ولـی او دوسـت دارد 
رئـال  در  نیمـار  حضـور  شـاهد 
باشـد و معتقـد اسـت رئـال بـا 
پذیرایـی  نیمـار  از  بـاز  آغـوش 

کـرد. خواهـد 
مارسـلو معتقد اسـت هازارد 
بزرگتریـن  لحظـه  ایـن  تـا  کـه 
رئـال  انتقاالتـی  و  نقـل  پرونـده 
اگـر  بـوده  جـاری  تابسـتان  در 
بـا همیـن سـرعت بـه پیشـرفت 

خـود ادامـه دهـد می توانـد یکی 
دنیـا  فوتبالیسـت های  بهتریـن  از 
می گویـد  مارسـلو  ولـی  باشـد 
آن  در  حاضـر  حـال  در  نیمـار 
نتیجـه در  جایـگاه هسـت و در 
حـال حاضـر، نیمـار نسـبت بـه 
هازارد، فوتبالیسـت بهتری است.

بـا  گفتگـو  در  مارسـلو 
روزنامه اسـپانیایی مـارکا گفت:" 
بازیکـن درجه یکـی  ادن هـازارد 
اسـت. بازیکنـی بـا کیفیـت کـه 

دارد  را  ایـن  تـوان  و  قابلیـت 
پنـج  از  یکـی  نیمـار  مثـل  کـه 
باشـد". دنیـا  برتـر  فوتبالیسـت 

سـتاره برزیلی رئـال در ادامه 
گفـت:" هـازارد هـم فوق العـاده 
اسـت و نمی شـود ایـن دو را بـا 
هم مقایسـه کرد. ولـی از نظر من 
نیمار فوتبالیسـت بهتری اسـت".

آیـا  اینکـه  دربـاره  مارسـلو 
نیمـار بـا توجه سـابقه حضورش 
رئـال  بـه  می توانـد  بارسـا  در 

نیمـار  گفـت:"  شـود  منتقـل 
فوتبالیسـتی غیـر قابـل پیش بینـی 
مقابـل  در  کـردن  دفـاع  اسـت. 
او واقعـا دشـوار اسـت. حضـور 
نیمـار در رئـال بـرای مـن واقعـا 
لذت بخـش خواهـد بـود. مادرید 
بـرای  را  تالشـش  تمـام  بایـد 
انجـام  دنیـا  بهترین هـای  جـذب 
دهـد و گذشـته نیمـار در بارسـا 
نخواهـد  ایجـاد  مشـکلی  هیـچ 

کـرد".

مارسلو: 
نیمار از هازارد فوتبالیست بهتری است

اریکسن به اتلتیکومادرید پیشنهاد شد!

هافبـک  تاتنهـام  باشـگاه 
دانمارکـی اش را به اتلتیکومادرید 

داد. پیشـنهاد 
بـه نقـل از آس، فصـل نقـل 
و انتقـاالت بـرای اتلتیکومادریـد 

احتمـال  اسـت.  نشـده  تمـام 
جدایـی آنخـل کورئـا و پیشـنهاد 
امضـای  بـرای  میـالن  خـوب 
قـرارداد بـا ایـن بازیکـن باعـث 
شـده اسـت روخـی بالنکـو بـه 

فکـر تقویـت خـط حملـه خـود 
بیفتـد. یـک نـام بـه جـز خامس 
بـود  میـز  روی  کـه  رودریگـس 
اضافه شـد. او کسـی نیسـت جز 

اریکسـن. کریسـتین 
باشـگاه  از  نماینـده  یـک 
خیـل  آنخـل  میـگل  بـا  تاتنهـام 
دیـدار کرد تـا هافبـک دانمارکی 
را بـه اتلتیکـو پیشـنهاد دهد. رقم 
ایـن بازیکن از 60 تـا 70 میلیون 
اسـت.  شـده  پیشـنهاد  یـورو 
جـون  در  اریکسـون  قـرارداد 
سـال 2020 بـه پایـان مـی رسـد 
و توافقـی بـرای تمدیـد قـرارداد 

نـدارد. وجـود 
هافبـک 27 سـاله در بهترین 
دوران بـازی اش بـه سـر می بـرد. 
او بـه عنوان یـک فانوس در خط 
میانـی تاتنهـام توانسـت تـا فینال 
لیـگ قهرمانـان اروپا پیـش برود. 
اریکسـن توانایـی باالیـی دارد و 
خیلـی خـوب تـوپ را هدایـت 
بـه  می توانـد  همچنیـن  می کنـد. 
بـازی  تهاجمـی  هافبـک  عنـوان 

تکنیکـی  بازیکـن  ایـن  کنـد. 
می توانـد در کنار دیگـر بازیکنان 
یورنتـه،  همچـون  فیزیکـی 
توماس و سـائول نیگـس نمایش 
خوبی داشـته باشـد. همچنین در 
گلزنـی موفـق اسـت و ضربـات 
آزاد خوبـی می زنـد. او می توانـد 
گزینـه خوبـی بـرای جایگزینـی 
آنتـوان گریزمـان باشـد. بازیکـن 
ایـن  در  می توانـد  دانمارکـی 
بخـش کار خـود را بـا تریپیـر ) 
بازیکـن جدیـد روخـی بالنکـو( 
تقسـیم کنـد. اریکسـن بـه همراه 
تاتنهـام بـه سـنگاپور سـفر کرده 
اسـت تـا در جـام بیـن المللـی 
او فصـل  کنـد.  بـازی  قهرمانـان 
پیـش در 51 بـازی توانسـت 10 
گل بـه ثمـر برسـاند و 17 پـاس 
ارزشـش  همچنیـن  دهـد.  گل 
بـه 100 میلیـون یـورو افزایـش 

. فت یا
پیـش از ایـن رئـال مادریـد 
تصمیـم گرفتـه بـود کـه دیگر با 
هافبـک دانمارکـی قـرارداد امضا 

نکند. حضـور زین الدیـن زیدان 
روی نیمکـت سفیدپوشـان باعث 
شـد هـدف باشـگاه تغییـر کند و 
بـرای جـذب پـل پوگبـا تـالش 
کنـد اما قبل از این اتفاق باشـگاه 
به یک توافق شـفاهی بـا بازیکن 
رسـیده بـود. اریکسـن گفتـه بود 
با چشـمان بسـته پیراهـن مادرید 
را بـر تـن می کنـد. مسـاله دیگر 
بـود  لـووی  دنیـل  بـا  مذاکـره 
کـه بـرای مادریـد همیشـه ایـن 
اسـت.  بـوده  سـخت  موضـوع 
همان طـور کـه بـرای انتقـال لوکا 

مودریـچ و گـرت بیـل رخ داد.
دو بازیکـن در لحظـات آخر 
نقـل و انتقـاالت بـه ترتیـب بـا 
ارزش 35 میلیـون یـورو و 101 
میلیـون یـورو بـا مادرید قـرارداد 
امضا کردند. باشـگاه سفیدپوشان 
ترجیـح داد تـا سـال دیگـر صبر 
کند تـا ارزش ایـن بازیکن باالی 
60 میلیـون یـورو نباشـد امـا این 
موضـوع دیگـر بـه گذشـته تعلق 

دارد.
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رییس جمهور یـد، یـک مشـاور ارشـد چه کار 
می کنـد؟

داشـته  دوسـت  کـه  هـرکاری  فضلـی: 
باشـد. می توانـد در انتخابـات مداخلـه کنـد. 
کنـد.  برنـده  را  بازنـده  و  بازنـده  را  برنـده 
انتخابـات  کمیسـیون  کمیشـنران  می توانـد 
را در سـرک 39 وزیراکبـر خـان کوته قلـف 
حکومـت  اسـتخدام های  در  می توانـد  کنـد. 
مداخلـه کنـد. می توانـد یـک بی سـواد را در 
بسـت مافـوق رتبـه اسـتخدام کنـد، می تواند 
شایسـته نبودن  سـند  متخصـص  یـک  بـرای 
فراهـم کنـد و رخصتـش کنـد. یـک مشـاور 
ارشـد می توانـد گزارش هایـی  را کـه بایـد به 
رییس جمهـور ارایـه شـود، سانسـور کند. اگر 
ایـن کارهـا را نکنـد کـه دیگر مشـاور ارشـد 
نیسـت، مثـل مشـاورین آقای عبداهلل و اسـتاد 

می شـود. دانـش 
قلنـدر: ماشـااهلل فضلـی صاحـب. یـک 
تعـداد از کاندیداهـای مـورد حمایت ارگ، به 
پارلمـان راه نیافتنـد. بـرای آن هـا چـه برنامـه 

دارید؟
فضلـی: مـا دوسـت نداریم دل دوسـتان 
را برنجانیـم. آن هـا در کمپایـن خویـش پـول 
خـرج کردنـد. دسـتور داده ام در بسـت های 
اول و دوم مقـرر شـوند. اگـر بـه مـا کمـک 

کردنـد، مـا هـم کمک شـان می کنیـم.
قلنـدر: فضلـی صاحب شـایعه اسـت که 

طـرف شـب هـم می بریـم. اگـر راسـت اش 
را پرسـان کنـی، مـا کمپایـن نمی کنیـم. ما در 
حقیقـت نقشـه ی راه پیـروزی در انتخابات را 
تهیـه می کنیـم. دوسـتان مـا می گوینـد کـه از 
فرمـول گذشـته اسـتفاده کنیـم، از یک طـرف 
رای بـرای جاللت مـآب غنی درسـت کنیم و 
از طـرف دیگـر رای رقیبانش را کـم کنیم. اما 
مـا می خواهیم چنـد تکنیک تازه هم اسـتفاده 

. کنیم
قلنـدر: فضلـی صاحـب حـس می کنـم 
قبرغه تـان کدام مشـکل دارد، خیریت اسـت؟ 
خـدای نکـرده کـدام قـدرت الیـزال کـه بـه 

نزده؟ کمرتـان 
الیـزال  قـدرت  هههههههههـه.  فضلـی: 
گفتـی. یـگان وقـت ایـن سـوال را از آقـای 
سـالم رحیمی هـم بپرس. ببین چـه می گوید. 
هرکسـی قـدرت الیـزال بـود، به راسـتی هـم 
کـه بـه کمـر دیگـران می زنـد. اما مـرا قدرت 
الیـزال نـزده. مـن چند وقـت پیـش در خانه 
بـودم، داشـتم حسـاب شـانزده سـاعت کار 
رییس جمهـور صیـب را مـرور می کـردم کـه 
تعادلـم به هـم خـورد. قبرغـه اسـت دیگـر، 

را می بـرد. آدم  آبـروی  می شـکند و 
قلنـدر: خـدا نکنـد فضلی صاحب. شـما 
آبـروی ایـن مملکت ایـد. شـما نباشـید چـه 
کسـی همه چیـز را در ارگ انحصـار کند؟ چه 
کسـی پانـه الی شـکاف های قومی بگـذارد؟
رییس جمهـور  دعـا کـن عقـل  فضلـی: 
نکنـد.  دور  صحنـه  از  مـرا  و  نشـود  زایـل 
آن وقـت انحصاری نشـان بدهم که نـه بتوانی 
بگریـی و نـه بتوانی بخنـدی. پانـه را دیگران 
هـم می توانند بگذارند، من رسـماً شخ شـخی 
می کنـم. مـن فضـل فضلـی ام. مـرا بـا عمـر 

زاخیلـوال یـا فـاروق وردک اشـتباه نگیـر.
قلنـدر: نخیـر. شـما را حتـا بـا غنـی هم 
اشـتباه نمی گیرنـد مـردم. امیـدوارم قبرغـه ی 
جان تـان  و  شـود  خـوب  زود  شکسـته   تان 

باشـه. جور 
فضلـی: بابـا دعـا کـرد. خانـه آمـد و بابا 
کـه باشـد، ملـت را صبـر اسـت و بـه قلنـدر 

مربـوط نمـی شـود. خـدای پامان!

سـانتی متر   178 بـا  قلنـدر  عیسـا  مـن 
ارتفـاع و 76 کیلـو وزن، از دو هفته بدین سـو 
در تـالش بـودم کـه بـا محتـرم فضـل فضلی 
مصاحبـه ی اختصاصـی انجام بدهـم، اما آقای 
فضلـی زیـر بـار نمی رفـت. می گفـت زیـاد 
مصروفـم و اصـال وقـت مصاحبـه نـدارم. اما 
بـه فضل خـدا و کـرم فضلـی، دیـروز توفیق 
حاصـل شـد که در خدمـت با سـعادت آقای 
فضلـی باشـم و ایـن مصاحبـه را بـرای شـما 
مـردم همیشه تشـنه به سـر برسـانم. امیدوارم 
را  شـما  بی کـران  تشـنگی  از  گوشـه ای 

باشـم. کرده  آب پاشـی 
این کـه وارد مصاحبـه شـویم،  از  پیـش 
آقـای فضلـی مـرا به دیـدن خانـه اش دعوت 
کـرد. خانـه ی بـا صفایی داشـت، اصـال خانه 
نگـو! بـاغ مفرحـی گـو کـه بابرشـاه حتـا در 
بـا  و حشـم  نمی دیـد. خـدم  هـم  خوابـش 
ارایـه ی  مصـروف  دقیقـی  نظـم  و  ترتیـب 
خدمـات بـه آقـای فضلـی بـود، گویـا امیـر 
در  دیگـر  بـار  یـک  خـان  عبدالرحمـان 
چارچـوب آقـای فضلـی تبلـور یافتـه بـود. 

هرچنـد آقـای فضلـی خـودش را همـواره با 
شـیخ دبـی مقایسـه می کنـد، امـا مـن دربـار 
شـیخ دبـی را ندیـده ام و در ایـن زمینه نظری 
نـدارم. امـا مطمیینـم کـه مـن هر چه قـدر هم 
دربـاری  چنیـن  شـوم،  پولـدار  و  قدرتمنـد 
نخواهـم داشـت. چـون نمی توانم خانـه ای با 
امکانـات مـدرن بسـازم و ترتیـب ظالمانـه ی 
در  آن چـه  به هرصـورت،  بچینـم.  شـاهی 
کوتاهی سـت  مصاحبـه ی  می خوانیـد،  ذیـل 
بـا آقـای فضلی کـه یـک جهـان از لطف اش 

سـپاس گزاریم.
در  چـرا  فضلـی  آقـای  جنـاب  قلنـدر: 
دو هفتـه ی گذشـته بـه مـا وقـت مصاحبـه 

دیـد؟ نمی دا
فضلـی: نداشـتم که بدهـم. تـو می توانی 
مثـل رییس جمهـور غنـی بـه مـن اختیـارات 
تـو  کـه  چـرا  نـه.  بدهـی؟  تـام  و  عـام 
رییس جمهـور نیسـتی، یعنـی قـدرت نـداری 
بنابرایـن وقتـی نداشـته باشـی،  کـه بدهـی. 

بدهـی. نمی توانـی 
قلنـدر: آقای فضلی شـما مشـاور ارشـد 

رابطـه ی شـما با آقای سـالم رحیمـی خراب 
اسـت؛ حتـا شـایعه اسـت کـه شـما او را از 
رییس جمهـور دور کرده ایـد، در ایـن مـورد 

چـه می گوییـد؟
اسـت؟  شـایعه  گفتـه  کـی  فضلـی: 
هرکسـی گفتـه دروغ گفتـه. شـایعه نیسـت، 
راسـت اسـت. رحیمـی بـه درد رییس جمهور 
کـه  مـن  می شـد.  جـدا  بایـد  نمی خـورد. 
به خاطـر قیافـه ام مشـاور ارشـد نشـده ام. بـه 
شـده ام.  ارشـد  مشـاور  توانایی هایـم  خاطـر 
آقـای رحیمـی خدایـش را شـکر کنـد کـه 
بیخـی از دولت گـم اش نکرده ام. مـن فقط از 
ارگ بیرونـش کـردم کـه ذهـن رییس جمهور 
را کـج  راه رییس جمهـور  نکنـد.  را خـراب 

نکنـد. ایـن وظیفـه ی مـن اسـت.
قلنـدر: آقای فضلـی شـنیده ام طرف های 
شـیرپور دفترهـای کمپایـن آقـای غنـی را باز 
کرده ایـد و تعـداد زیادی از کارمنـدان اداره ی 
امـور را روزانـه بـه ایـن دفترهـا می بریـد که 
کننـد.  کمپایـن  غنـی  رییس جمهـور  بـرای 

است؟ راسـت 
بعضی هـا  اسـت.  دروغ  بالـُکل  فضلـی: 
می خواهنـد مـا را ضعیـف جلوه بدهنـد. تنها 
طرفـای شـیرپور نیسـت، طرفـای وزیراکبـر 
خـان هم اسـت. از طـرف دیگر، مـا کارمندان 
را تنهـا از طـرف روز به ایـن دفترها نمی بریم 
از  را  کننـد، چنـد گروپ شـان  کـه کمپایـن 

عیسا قلندر 

مصاحبه ی اختصاصی با فضل فضلی | طنز

قلندر: آقای فضلی شنیده ام طرف های شیرپور دفترهای کمپاین آقای 
غنی را باز کرده اید و تعداد زیادی از کارمندان اداره ی امور را روزانه به این 

دفترها می برید که برای رییس جمهور غنی کمپاین کنند. راست است؟
فضلی: بالُکل دروغ است. بعضی ها می خواهند ما را ضعیف جلوه بدهند. 
تنها طرفای شیرپور نیست، طرفای وزیراکبر خان هم است. از طرف دیگر، 
ما کارمندان را تنها از طرف روز به این دفترها نمی بریم که کمپاین کنند، 
چند گروپ شان را از طرف شب هم می بریم. اگر راست اش را پرسان 
کنی، ما کمپاین نمی کنیم. ما در حقیقت نقشه ی راه پیروزی در انتخابات 
را تهیه می کنیم. دوستان ما می گویند که از فرمول گذشته استفاده کنیم، 
از یک طرف رای برای جاللت مآب غنی درست کنیم و از طرف دیگر رای 
رقیبانش را کم کنیم. اما ما می خواهیم چند تکنیک تازه هم استفاده 

کنیم.


