
گره بن بست با زورگویی 
باز نمی شود

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 
نشست  میزبان  قوس(   22( جمعه  روز 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  مشترک 
و  سیاسی  احزاب  انتخاباتی،  دسته های 
به منظور  نشست  این  بود.  مدنی  جامعه 
به  پایان دادن  برای  راه حل  یافتن 
اختالفات کمیسیون انتخابات و شماری 
انتخاباتی برگزار شده بود.  از دسته های 
نیز  انتخابات  کمیسیون  این  از  پیش 
برگزار  را  معلوماتی  مشترک  نشست 
بن بست  برای  راه حلی  نه تنها  اما  کرده، 
ایجادشده پیدا نشد، بلکه گره تنش ها را 

محکم تر کرد.
نشست روز جمعه از لحاظ ترکیب 
شرکت کنندگان مشابه نشست قبلی بود 
برگزار  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که 
که  بود  این  جدی  انتظار  بود.  کرده 
از  انتخاباتی  میزبانی کمیسیون شکایات 
ورود  و  انتخابات  در  دخیل  طرف های 
پیش آمده  اختالفات  به  کمیسیون  این 
در مورد نتیجه ی انتخابات ششم میزان، 
راه حلی برای بن بست پیش آمده بیابد و 

به اختالفات پایان داده شود.
محمد قاسم الیاسی، عضو کمیسیون 
شکایات انتخابات در آغاز نشست روز 

گذشته از...
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اجساد شش قربانی 
آتشفشان نیوزیلند از 

جزیره وایت منتقل شدند
از  تن  شش  اجساد  روز:  اطالعات 
در  وایت  جزیره  آتشفشان  قربانیان 

نیوزیلند در نزدیکی محل...
۶

ترمپ »دریافت تعرفه 
از کاالهای چینی را به 
حالت تعلیق درآورد«

ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
تعرفه  امریکا،  رییس جمهوری 

گمرکی بر بعضی از...
۶

رونالدینیو: 
مسی بهترین بازیکن 
تاریخ فوتبال نیست!

بارسلونا،  سابق  ستاره  رونالدینیو، 
معتقد است که تعیین بهترین بازیکن 

تاریخ فوتبال کمی دشوار است...
۷

در  ژرمن  سن  پاری  بان  دروازه 
اروپا  قهرمانان  لیگ  مرحله گروهی 

بهترین عملکرد را داشت...

ناواس یک دیوار 
در لیگ قهرمانان اروپا

۷

۲

مذاکرات امریکا و طالبان در قطر 
»موقتا« متوقف شد

جاسوس سه جانبه در خوست نگاهی به کتاب 
»حقوق بشر در روابط بین الملل«

عطش روابط دوستانه؛ 
مروری بر کتاب »دشمِن دشمن من«

ما: ...
که شما سالم  این  از  قبل  زنگیر:  عبدالحکیم 
کنید، می خواهم به صراحت بگویم که منظور من 

آن نبود. 
ما: متوجه نشدیم. 

عبدالحکیم زنگیر: متوجه شدید. خودتان را به 
کوچه ی حسن چپ می زنید...

رسیدگی  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
با  مشوره  برای  را  نشستی  انتخاباتی  شکایات  به 
نهادهای  سیاسی،  احزاب  انتخاباتی،  تکت های 
نهادهای جامعه  انتخابات،  به  مرتبط  مدنی  جامعه 
بین المللی و سفیران شماری از کشورهای خارجی 

در کابل برگزار کرد.
روی  مشوره  و  بحث  به منظور  نشست  این 

چگونگی پایان دادن به بُن بست...

من«،  دشمن  »دشمِن  کتاب  نویسنده ی  پالیوال  اویناش 
در  و  است  آسیایی  کشورهای  استراتژیک  امور  کارشناس 
دانشگاه »کینگز کالج لندن« تدریس می کند. پالیوال دکترای 
روابط بین الملل و فوق لیسانس اقتصاد دارد. قبل از تدریس 
دهلی  در  سیاسی  تحلیل گر  و  ژورنالیست  او  دانشگاه،  در 

جدید بوده است.
کتاب »دشمِن دشمن من« حدودا هفت دهه حضور هند 
ریاست جمهوری  اواخر  تا  شوروی  ورود  از  افغانستان،  در 
حامد کرزی را پی جویی می کند و مواضع مختلف سیاسی 
نویسنده ی  پالیوال  اویناش  می کاود.  را  افغانستان  در  هند 
کتاب، قبل از تجزیه و تحلیل انگیزه ی روابط دپلماتیک هند 
اشاره  دو سرزمین  این  میان  تاریخی  پیوند  به  افغانستان،  و 
می کند و مدعی می شود که براساس معاهده ی دوستی میان 

هند و افغانستان در سال ۱۹۵۰ نطفه ی روابط...

مقدمه
جهانی  جنگ  شعله های  فرونشستن  از  پس  سال  سه 
دوم، در روز دهم دسامبر ۱۹48 اعالمیه جهانی حقوق بشر 
به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. پس از آن، از 
این رویداد همه ساله به عنوان روز جهانی حقوق بشر تجلیل 
نگاهی  تأخیر،  با  کمی  هرچند  مناسبت  همین  به  می شود. 
به تازگی توسط  این زمینه که  بسیار مهم در  اثری  به  داریم 
دکتر محمدامین احمدی به فارسی روان ترجمه و از سوی 
انتشارات دانشگاه ابن سینا در کابل منتشر شده است. »حقوق 
»دیوید  از  است  اثری  عنوان  بین الملل«،  روابط  در  بشر 
فورسیث«، استاد برجسته ی پیشین علوم سیاسی در دانشگاه 
تحقیق  و  مطالعه  دهه  سه  محصول  که  کتاب  این  نبراسکا. 
نویسنده است، نخستین بار در سال 2۰۰۰ از سوی دانشگاه 

کمبریج منتشر و ویراست اول آن به...

در 3۰ دسامبر سال 2۰۰۹ القاعده به بزرگ ترین موفقیت 
جاسوس  یک  یافت.  دست  »سیا«  سازمان  برابر  در  خود 
سه جانبه خودش را در »پایگاه عملیاتی چپمن« که یک پایگاه 
امریکایی در والیت خوست است، منفجر  نیروهای  نظامی 
گرفت.  را  اردنی  افسر  یک  و  سیا  افسر  هفت  جان  و  کرد 
بدترین  تلفات  نظر  از  سیا  سازمان  که  بود  بار  دومین  این 
به سفارت  آن حمله  مورد  اولین  می کرد.  تجربه  را  روزش 
کار خوست  بود.  در سال ۱۹83  بیروت  در  متحده  ایاالت 

هنوز ناتمام مانده است.
شخص بمب گذار یک فلسطینی بود که خانواده اش در 
با  و  بودند  مهاجر شده   ۱۹48 در  اسراییل  و  اعراب  جنگ 
ترک »بئرشبع« سرانجام در کویت مستقر شده بودند. در سال 
زیرا حکومت  شدند؛  مهاجر  دیگر  بار  خانواده  این   ،۱۹۹۱
کویت پس از آن که ائتالف به رهبری امریکا این کشور را از 

چنگ عراقی های آزاد کرد، مردم فلسطینی را... گفت وگو با دکتر عبدالحکیم 
زنگیر | طنز

نشست مشورتی کمیسیون شکایات 
با جوانب ذی دخل برای حل 
بُن بست انتخابات برگزار شد

۵ ۴ ۳ ۴

۲
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۱۰ غیرنظامی در یک انفجار ماین کنار جاده ای در غزنی جان باختند
اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت غزنی می گویند که در یک انفجار ماین کنار 

جاده ای در ولسوالی »جغتو«ی این والیت ۱۰ غیرنظامی کشته شده اند.
احمدخان سیرت، سخن گوی فرماندهی پولیس والیت غزنی به روزنامه اطالعات 
روز گفت که این رویداد حوالی ساعت ۹:3۰ دقیقه ی صبح دیروز )جمعه، 22 قوس( 

در دره ی »قیاق« ولسوالی جغتو رخ داده است.
نوع  مسافربری  موتر  عراده  یک  رویداد  این  در  که  گفت  همچنان  سیرت  آقای 
کنار  ماین  با  بود،  در حرکت  مرکز غزنی  به طرف  دایکندی  از والیت  که  فالنکوچ 

جاده ای برخورد کرده است.

او افزود که در نتیجه ی این رویداد ۱۰ نفر به شمول چهار زن و یک کودک کشته 
و شش نفر دیگر به شمول سه زن زخمی شده اند.

سخن گوی فرماندهی پولیس والیت غزنی در ادامه گفت که زخمیان این رویداد 
برای درمان به شفاخانه ی غیرنظامی مرکز غزنی منتقل شده اند.

آقای سیرت گفت که این ماین کنار جاده ای از سوی گروه طالبان جاسازی شده 
بوده است. گروه طالبان اما تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

والیت غزنی در جنوب کشور یکی از والیات ناامن به حساب می آید که گروه 
طالبان در بخش هایی آن حضور وفعالیت گسترده ی تروریستی دارد.

به  رسیدن  برای  که  خواست  انتخاباتی  دسته های 
یک راه حل، انعطاف پذیری نشان دهند و راه منطقی 
جست وجو شود. او گفت »نگذاریم که انتخابات به 
بن بست برود. اگر این بار انتخابات به بن بست برود، 
سومین بار می شود و باید فاتحه جمهوریت را بخوانیم.«

آنچه در نشست روز جمعه بیان شد، ادعاهای 
خبری،  نشست های  در  بارها  که  بود  تکراری 
انتخابات  کمیسیون  مشترک  نشست  و  اعالمیه ها 
شده  مطرح  انتخابات  در  دخیل  طرف های  دیگر  و 
قبلی  خواسته های  همگرایی  و  ثبات  دسته ی  است. 
خود را تکرار کرد و بر باطل شدن حدود 3۰۰ هزار 
رای اختالفی پافشاری کرد. در سوی مقابل دسته ی 
انتخاباتی دولت ساز بر اعالن نتیجه و عدم دخالت در 

کار کمیسیون های انتخاباتی تأکید کرد. 
دسته های انتخاباتی معترض و کمیسیون انتخابات 
قانون  مختلف  مواد  الی  در  را  خود  سخنان  هردو 
می پیچانند. ثبات و همگرایی به ماده قانون انتخابات 
را  میزان  ششم  انتخابات  اساس  که  می کند  اشاره 
حدود  که  دارد  تأکید  و  است  داده  قرار  بیومتریک 
کمیسیون  سپس  و  شود  باطل  باید  رای  هزار   3۰۰
انتخابات نتیجه ی انتخابات را اعالن کند. اما کمیسیون 
انتخابات تا کنون به درخواست این دسته ی انتخاباتی 
پاسخ مشخص نداده، بلکه گفته است که حدود ۱۰2 
هزار رای خارج از زمان رسمی رای دهی و ۱37 هزار 
معلومات بیومتریکی قرنطین شده در سیستم درملوگ 
معتبر است و آرای خارج از زمان رسمی رای دهی 
نتیجه ی خرابی تنظیمات زمان دستگاه است، نه تقلب.
بحث های  همین  نیز  گذشته  روز  نشست  در 
جلسه  این  در  بسیار  آنچه  اما  شد  مطرح  تکراری 
کنایه گویی ها،  اتهام ها،  اختالفات،  بود،  برجسته 
و  نظرها  شنیدن  عدم  یکدیگر،  تحمل پذیری  عدم 
خواسته های طرف های مدعی در انتخابات بود. حوا 
از  پس  انتخابات  کمیسیون  رییس  نورستانی،  علم 
آن که نماینده دسته ی انتخاباتی امنیت و عدالت از وی 
به وی  انتقاد کرد، مجلس را ترک کرد و گفت که 
توهین شده است. او پس مدتی به جلسه برگشت 
را  عدالت  و  امنیت  انتخاباتی  دسته ی  نماینده ی  و 
متهم کرد که می خواسته رییس تکنالوژی معلوماتی 
کرسی  این  به  که  حاال  و  شود  انتخابات  کمیسیون 
نرسیده است، چنین حرف هایی را مطرح می کند. در 
سوی دیگر عصمت اهلل مل، معاون کمیسیون انتخابات 
هشدار داد که کمیسیون انتخابات نتیجه را هرگونه که 
خواسته بود، چه قسمی و چه ابتدایی اعالن می کند 
و در خطاب به مخالفان کمیسیون محبس و قانون 

را نشان داد. 
دو دسته ی انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی 
نیز مانند دوران کمپین های انتخاباتی در برابر هم در 
جلسه صف کشیدند. ثبات و همگرایی هشدار داد که 
اگر به خواسته هایش رسیدگی نشود، دست به اقدامات 
بعدی می زند و در مقابل داوود سلطان زوی، نماینده ی 
دولت ساز به صورت کنایه و اشاره جنگ های داخلی، 
اختالفات رهبران جهادی و دیگر مشکالت سیاسی 
گذشته اشاره کرد و هشدار داد. جای بحث تخنیکی و 
قانونی و نیز تحمل و مدارا و شنیدن نظریات انتقادی و 
مخالف در جلسه خالی بود. دسته های انتخاباتی و در 
مواردی اعضای کمیسیون انتخابات به جای به کاربردن 

زبان آشتی جویانه از زبان تهدید استفاده کردند.
با توجه به آنچه در جلسه ی روز جمعه گذشت، 
اعضای کمیسیون  و  انتخاباتی  به دسته های  می توان 
انتخابات یادآور شد که به جای زورگویی، اتهام زنی 
که  است  آن  بهتر  ترک جلسه  یا  و  پرخاش گری  و 
به قانون و منطق تکمین کنند. همانگونه که محمد 
قاسم الیاسی در این نشست یادآور شد، اگر این بار 
کمیسیون انتخابات تصمیم قانونی و درست نگیرد و یا 
با آرای مردم مسئوالنه برخورد نکند، باید فاتحه ی نظام 
جمهوری را در افغانستان بخوانیم. بن بست پیش آمده 
با زورگویی، اتهام زنی، قهر و غرولند حل نمی شود 
می تواند  مشکل  با  قانونی  و  منطقی  برخورد  بلکه 

گره گشا باشد.
تاریخ  در  زیاد  خونین  صفحات  افغانستان 
مستند  نظام های  شهزادگان،  خانه جنگی  دارد.  خود 
شاهی، جمهوریت های خودکامه، کودتاهای خونین، 
جنگ های داخلی و در نهایت امارت اسالمی طالبان 
در  افغانستان  مردم  است.  درج شده  تاریج  در  همه 
دو دهه ی پسین به پای صندوق رای رفته اند تا دیگر 
گذشته ی تاریخی شان تکرار نشود بلکه مردم زعیم 
سیاسی شان را انتخابات کنند. اگر کمیسیون انتخابات 
و دسته های انتخاباتی با این رای مردم غیرمسئوالنه و 
سیاسی برخورد کنند، همانگونه که در هر انتخابات 
میزان مشارکت پایین آمده و اعتماد مردم صدمه دیده 
به شدت  نیز  انتخابات  و  دموکراسی  آینده ی  است، 

آسیب خواهد دید. 
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گل حسن محمدی

هند در تالش برهم زدن تعادل روابط سیاسی افغانستان و پاکستان است. با توجه 
به استیالی نامشروع پاکستان بر بیش تر مناطق افغانستان مانند نفوذ طالبان، دهلی 
جدید مصمم است تا این توازن را نامتعادل کند. از همین رو نیروهای ضدطالب مانند 
»جبهه اتحاد ملی« را حتا قبل از ایجاد حکومت موقت حمایت می کرد و سیاست مداران 
هند به طور غیررسمی آن ها را برای منافع کشور خود استفاده می کردند. به طور نمونه، 
هند با فرستادن کمک های مالی و نظامی به احمدشاه مسعود و جنرال دوستم آن ها 

را برای مبارزه به طالبان که نماینده ی پاکستان محسوب می شدند، ترغیب می کردند.

نشست مشورتی کمیسیون شکایات با جوانب ذی دخل برای حل ُبن بست انتخابات برگزار شد
کنونی  بُن بست  مورد  در  فیصله ی خاصی  کدام  و صدور 

انتخابات پایان یافت.
از  نیز نشستی  این در حالی است که هفته ی گذشته 
سوی کمیسیون انتخابات به منظور پاسخ دهی به نگرانی های 
این  اما  بود،  شده  برگزار  انتخاباتی  تیم های  از  شماری 

نشست بدون هیچ نتیجه ای، پایان یافت.
این در حالی است که اخیر کمیسیون مستقل انتخابات 
با شماری از تیم های انتخاباتی بر سر چگونگی اعتباردهی 

و ابطال حدود 3۰۰ هزار رأی دچار اختالف شده اند.
کمیسیون  تصمیم  با  انتخاباتی  تیم های  از  شماری 
مستقل انتخابات مبنی بر بازشماری آرا مخالفت کرده اند. 
این تیم ها استدالل کرده اند که در نخست باید حدود 3۰۰ 
هزار رأی جنجالی باطل و پس از آن روند بازشماری آغاز 

شود.
و  بازشماری  روند  اما  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
تفتیش آرا را در 27 والیت تکمیل کرده و تأکید دارد که 
باقی مانده تکمیل  این روند در هفت والیت  باید  نخست 
شود تا پس از آن در مورد ابطال آرا تصمیم گرفته شود. 
از  پیش  که  است  کرده  تأکید  همواره  انتخابات  کمیسیون 

بازشماری و تفتیش، نمی تواند آرا را باطل کند.

اطالعات روز: کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات 
انتخاباتی،  تکت های  با  مشوره  برای  را  نشستی  انتخاباتی 
احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، 
نهادهای جامعه بین المللی و سفیران شماری از کشورهای 

خارجی در کابل برگزار کرد.
به منظور بحث و مشوره روی چگونگی  این نشست 
در  شد.  برگزار  انتخابات  کنونی  بُن بست  به  دادن  پایان 
انتخاباتی  تیم های  از  شماری  نمایندگان  نشست  این 
نگرانی های شان را در مورد تقلب در روند انتخابات مطرح 
نتایج  زودتر  هرچه  اعالم  بر  نیز  آن ها  از  برخی  کردند. 

ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تأکید کردند. 
»ثبات  انتخاباتی  تیم  دوم  معاون  سعادتی،  اسداهلل 
نشست  این  در  عبداهلل  عبداهلل  رهبری  به  همگرایی«  و 
خواستار ابطال ۱۰2 هزار و ۱2 رأی خارج از زمان رسمی 
او همچنان خواست که ۱37 هزار و 63۰  رای دهی شد. 

رأی نیز به بازشماری و تفتیش ویژه راجع شود.
در همین حال، رییس و شماری از اعضای کمیسیون 
از فیصله ی شماره  از جمله اورنگ زیب  انتخابات  مستقل 
 423 و  هزار  دو  ارجاع  بر  مبنی  کمیسیون  این   ۱۰۵
همچنان  و  ویژه  تفتیش  و  بازشماری  به  رأی دهی  محل 

اعتباربخشیدن به ۱37 هزار و 63۰ رأی دفاع کرد.
انتخابات  کمیسیون  که  گفت  اورنگ زیب  آقای 
براساس چارچوب حقوقی کارهای خود را مطابق به قانون 
انجام می دهد و هیچ وقت از مسیر قانون خارج نشده و 
نمی شود. او تأکید کرد که تمام فیصله های این کمیسیون 
براساس قانون، لوایج و طرزالعمل های تصویب شده، اتخاذ 

شده است.
اورنگ زیب در بخشی از سخنانش همچنان گفت که 
اولین  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  ارزیابی های  براساس 
عامل و فکتور تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، خود 
نامزدان بوده اند که در برخی محالت کارمندان کمیسیون را 
مجبور کرده اند که به نفع یا ضرر نامزد مشخص کار کنند.

ستاد  رییس  داوودزی،  محمدعمر  هم،  سویی  از 
غنی  محمداشرف  رهبری  به  »دولت ساز«  تیم  انتخاباتی 

خواستار حفظ استقاللیت کمیسیون های انتخاباتی شد.
انتخابات  نامزدان  تمامی  از  داوودزی همچنان  آقای   
اعضای  به  که  همان طوری  خواست  ریاست جمهوری 
استقاللیت کمیسیون  داده اند و در نخست  کمیسیون رأی 
انتخابات را پذیرفته اند، این امر را در عمل نیز ثابت کنند.

نتیجه ی مشخص  بدون  نشست  این  که  است  گفتنی 

خواندن یک کتاب صد صفحه ای شش روز از مدت زندان یک زندانی پلچرخی را کم می کند
زندانی  هر  تا  شده  گذاشته  شرط  به خاطری  نیز  دقیقه ای 
در  کاهش  خواستار  و  کرده  مطالعه  کتاب  که  نکند  ادعا 

میعاد حبس شان شود.
پیش  روز  دو  که  است  آمده  همچنان  اعالمیه  در 
)پنج شنبه، 2۱ قوس( از ده جلد کتاب که توسط زندانیان 
طی  بود،  شده  چاپ  و  نوشته  پلچرخی  مرکزی  زندان 

مراسمی، رونمایی شده است.
به گفته ی او، در اخیر این مراسم برای زندانیان شاعر، 

هنرمند و ورزشکار نخبه تقدیرنامه توزیع شده است.

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور می گوید روی 
بدل  در  زندانی  آن هر  براساس  که  می کند  کار  مسوده ای 
ارایه ی توضیحات ده  مطالعه یک کتاب صد صفحه ای و 
دقیقه ای، مدت شش روز در میعاد حبس شان تخفیف داده 

می شود.
وزارت داخله دیروز )جمعه، 22 قوس( در اعالمیه ای 
گفته است که این اقدام به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و 

اصالح زندانیان صورت می گیرد.
در اعالمیه آمده است: »به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه 

میان زندانیان، کار باالی مسوده ی کتاب خوانی جریان دارد 
که بر بنیاد آن، آن عده از محبوسین/زندانیان که یک جلد 
کتاب حداقل صد صفحه ای را مطالعه نمایند و مدت ده 
دقیقه در مورد آن معلومات ارایه نمایند، مدت شش روز 

در میعاد حبس شان تخفیف در نظر گرفته مي شود.«
براساس معلومات این وزارت، تالش بر این است تا 
زندانیان هر زمانی که از زندان آزاد می شوند، با کتاب خوانی 

آشنا و یک فرد متفاوت در جامعه باشد.
ده  توضیحات  ارایه ی  که  است  شده  گفته  همچنان 

زلمی  روز:  اطالعات 
ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد، 
برای  امریکا  خارجه ی  وزارت 
که  است  گفته  افغانستان  صلح 
نمایندگان  و  او  میان  مذاکرات 
»موقتا«  قطر  در  طالبان  گروه 

متوقف شده است.
در  خلیل زاد  آقای 
او  که  است  نوشته  رشته تویتی 
طالبان  نمایندگان  با  دیدار  در 
پایگاه  بر  این گروه  از حمله ی 
نیروهای  که  بگرام  نظامی 
هستند،  مستقر  آن  در  خارجی 

ابراز ناراحتی کرده است.
»ما  است:  نوشته  او 
تا  می کنیم  کوتاهی  توقف 
با  طالبان(  )نمایندگان  آن ها 

این  مورد  در  رهبران شان 
موضوع اساسی مشورت کنند.«

سخن گوی  شاهین،  سهیل 
دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز 
به  قوس(   22 )جمعه،  دیروز 
گفت:  روز  اطالعات  روزنامه 
جانبین  موافقه  به  »مذاکرات 
و  دارد  وقفه  روز  چند  برای 
علتش  و  می شود  شروع  بعدا 
می خواهیم  ما  که  است  این 
مقام رهبری خود را در جریان 
گذاشته، هدایت شان را بگیریم.«
که  است  حالی  در  این 
مذاکرات میان نمایندگان ایاالت 
طالبان  گروه  و  امریکا  متحده 
سال  سنبله  شانزدهم  تاریخ  در 
ترمپ،  دونالد  سوی  از  جاری 

متوقف  امریکا  رییس جمهوری 
شده بود. دلیل توقف مذاکرات، 
کشته شدن ۱2 نفر از جمله یک 
سرباز امریکایی در یک حمله ی 
طالبان در کابل عنوان شده بود.

اما مذاکرات دو طرف پس 
تاریخ  در  توقف،  ماه  سه  از 
گرفته  سر  از  قوس  شانزدهم 
شد. منابع نزدیک به خلیل زاد به 
رسانه ها گفته بودند که موضوع 
اصلی این دور مذاکرات، کاهش 
خشونت است که منجر به آغاز 
و  بین االفغانی  گفت وگوهای 

آتش بس شود.
سهیل شاهین اما به روزنامه 
که  بود  گفته  روز  اطالعات 
دور  نُه  ادامه ی  مذاکرات  این 

میان  قبال  که  است  مذاکراتی 
امریکا و طالبان انجام شده بود.
خلیل زاد به اسالم آباد رفت

آقای  حال،  همین  در 
توقف  از  پس  خلیل زاد 
قطر،  در  طالبان  با  او  مذاکرات 
با  گفت وگو  و  دیدار  برای 
مقام های پاکستانی به اسالم آباد 

رفته است.
وزیر  قریشی،  شاه محمود 
خارجه ی پاکستان در صفحه ی 
رسمی فیس بوک خود از دیدار 
با آقای خلیل زاد در دفتر کارش 
قریشی  آقای  است.  داده  خبر 
گفته است که دو طرف در این 
دیدار در مورد صلح افغانستان 
و حمایت پاکستان از این روند 

صحبت کرده اند.
آقای  معلومات  براساس 
قریشی، او به خلیل زاد اطمینان 
داده است که کشورش صادقانه 
نقش  افغانستان  روند صلح  در 
تسهیل کننده بازی خواهد کرد. 

است: »صلح  گفته  قریشی 
در افغانستان برای امنیت و ثبات 
است.«  ضروری  نیز  منطقه  در 
هیچ  که  است  کرده  تأکید  او 
مناقشه ی  حل  برای  نظامی  راه 

افغانستان وجود ندارد.
پاکستان  خارجه ی  وزیر 
آقای  که  است  نوشته  ادامه  در 
سفر  این  جریان  در  خلیل زاد 
درباره ی مذاکراتش با طالبان، به 

او معلومات داده است.

مذاکرات امریکا و طالبان در قطر »موقتا« متوقف شد

یک  نتیجه ی  در  که  می گویند  لغمان  والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
رویداد ترافیکی در شاه راه کابل – جالل آباد در مربوطات ولسوالی »قرغه ای« این 

والیت یازده غیرنظامی به شمول یک زن و دو کودک جان باخته اند.
اطالعات روز گفت که  به روزنامه  لغمان  والی  اسداهلل دولت زی، سخن گوی 

این رویداد حوالی ساعت 4:۰۰ دو روز پیش )پنج شنبه، 2۱ قوس( رخ داده است.
آقای دولت زی همچنان گفت که در این رویداد یک عراده موتر مسافربری با 
یک عراده موتر باربری نوع »تریلر« برخورد کرده است. به گفته ی او، این دلیل وقوع 

این رویداد بی احتیاطی رانندگان بوده است.
این در حالی است که براساس آخرین آمار وزارت صحت عامه ی کشور که در 
ماه سرطان سال جاری ارایه شده است، رویدادهای ترافیکی در افغانستان بیشتر از 

رویدادهای انفجار و حمالت انتحاری از مردم این کشور قربانی می گیرد.

اطالعات روز: وزارت دفاع کشور اعالم کرده است که هفت نیروی امنیتی در 
نتیجه ی انفجار یک ماین در ولسوالی سیدآباد والیت میدان وردک کشته شده اند.

در اعالمیه ی این وزارت که دیروز )جمعه، 22 قوس( منتشر شده، آمده است 
که این رویداد در ساحه ی »بیدکه« ولسوالی سیدآباد هنگامی رخ داده است.

به نقل از اعالمیه، این رویداد هنگامی رخ داده است که »پرسونل امنیتی قطار 
»پمپ  به سوی  میدان شهر  از  مختلف النوع  وسایط  عراده   ۱2 با  سکتور خصوصی« 

لوله« حرکت کرده بودند و در مسیر راه با ماین برخورد کرده اند.
وزارت دفاع در ادامه گفته است که هفت نیروی کشته شده مربوط به پرسونل 

محافظت عامه بوده اند.
که  می باشد  ناامن  والیت های  از  کابل  جنوب غرب  در  میدان وردک  والیت 

جنگ جویان طالبان در شماری از ولسوالی های آن حضور و فعالیت گسترده دارد.

هفت نیروی امنیتی در یک انفجار ماین 
در میدان وردک کشته شدند

۱۱ نفر در یک رویداد ترافیکی 
در مسیر شاه راه کابل – جالل آباد جان باختند

عطش روابط دوستانه؛ 
مروری بر کتاب »دشمِن دشمن من«

یکی  از آن ها شوهر ظالم دارد و او را لت می کند. ما به دختر خود 
می گوییم »بچیم پرده کن. پرده تو اگر با شوهر و خسرخیل ات 
نشود، با ما نمی شود.« البته شوهرش اول آدم خوب بود، اما از 
وقتی خانه اش پنج  تا دختر متولد شده، زیاد تغییر کرده و دخترم را 
می زند. پارسال با ساطور زده بود، خوب شد که استخوان را نگرفته 
بود، اگرنه حاال شاید یک پای دخترم قطع می بود. خدا رحم کرد 

باالیش.

سران  به  نویسنده  است.  نشده   آن  سیاست مداران  سوی 
سوی  از  مستقیم  به صورت  که  می کند  اشاره  مجاهدین 
می کند  یاد  نجیب  داکتر  از  یا  و  می شدند  حمایت  هند 
که قبل از سقوط رژیم او، هند در کنار شوروی یکی از 
امکان  که  هنگامی   نتیجه،  در  می آمد.  به شمار  حامیانش 
باشد  داشته  وجود  افغانستان  طریق  از  پاکستان  تضعیف 
و سیاست مداران افغانستان نیز مصمم پیوند مسالمت آمیز 
با دهلی جدید باشند، فرصت مناسبی برای استفاده است 
که قطعا هند نمی خواهد چنین فرصت ها را از کف بدهد.

سیاستانعطافپذیر
نویسنده معتقد است از زمانی که همکاری متقابل در 
گذاشته  اساس  هند  و  افغانستان  میان  خارجی  سیاست 
شده تا اکنون، هند در این رابطه ی پایدار جانب احتیاط 
سنجیده  و  دقیق   افغانستان  با  رابطه اش  بقای  برای  را 
رعایت کرده و همواره با طرف های قدرت در افغانستان 
ادعایش به  اثبات  انعطاف پذیر برخورد کرده است. برای 

روابط دوستانه اش، فضای سیاست جهانی است. براساس 
فرستادن  با  داشت  تالش  مدام  هند  نویسنده،  نظریات 
کمک های مختلف و اجرای پروژه  های گوناگون انکشافی 
و زیربنایی در افغانستان، جایگاه ویژه ای در سطح جهان 
کسب کند تا از این مجرا، اعتبار بیش تری در نزد غرب 
حمایت  با  کرزی  حامد  وقتی  نمونه،  به طور  کند.  احراز 
مالی،  با حمایت های  یافت، هند  به  قدرت دست  آمریکا 
اعمار شاهراه های غربی افغانستان و ساخت بندهای برق 
بشردوستانه ی  با سیاست های  را هم سو  کرد خود  تالش 
غرب معرفی کند و چهره ی پسندیده ای در فضای سیاست 

بین المللی و میان  کشورهای غربی از خود ترسیم کند.
داخلی  سیاست  هند،  نزدیک  روابط  انگیزه ی سومی 
قومی  گروه های  همه ی  نویسنده  به باور  است.  افغانستان 
با  سیاسی  همکاری  به  امروز  تا  دیرباز  از  افغانستان  در 
سیاسی  نوسانات  اکنون  تا  و  داده اند  نشان  رضایت  هند 
از  هند  نادیده انگاری  سبب  افغانستان  داخلی  فضای  در 

که  می کند  اشاره  پرچمی ها  با  هند  دوستانه ی  رابطه ی 
و  می کرد  حمایت  رادیکال،  خلقی های  برابر  در  را  آنان 
که  می شود  یادآور  جهادی ها  با  هند  همکاری  از  بعد، 
هند با سیاست نرم و همکاری جویانه به رغم تفاوت های 
ایدیولوژیکی با اکثر گروه های سیاسی در افغانستان کنار 
دهلی  رسیدند  قدرت  به  مجاهدین  زمانی که  است.  آمده 
شناخت؛  رسمیت  به   را  آن ها  حکومت  به زودی  جدید 
زیرا می خواست به مجاهدین خاطرنشان کند که هند نیز 
پیوند سیاسی صلح طلبانه است و  پاکستان خواهان  مانند 
نمی خواست با لجاجت امکان نزدیکی بیش تر مجاهدین 
با پاکستان را فراهم سازد. براساس این کتاب، دو عامل 
افغانستان  برابر  در  را  خود  سیاست  هند  که  شد  سبب 
تغییر دهد و به جست وجوی مهره های جدید در افغانستان 
بپردازد: نخستین علت، ترور احمدشاه مسعود است که به 
حمایت هند و آمریکا علیه طالبان می جنگید و علت دوم 
حمله ی القاعده در یازدهم سپتامبر 2۰۰۱ بر مرکز تجارت 
جهان می باشد. حمله ی یازدهم سپتامبر آشوبی در جهان 
به پا کرد که در نتیجه آمریکا به منظور مبارزه با تروریسم 
دست خوش  نیز  افغانستان  و  نهاد  افغانستان  به  قدم 
تحوالت چشم گیر اقتصادی و سیاسی شد. به نظر نویسنده 
تنها گروهی که دهلی جدید نتوانست توجه اش را به سوی 
خویش جلب کند گروه طالبان بوده است؛ زیرا طالبان از 
سوی پاکستان تجهیز و تربیه می شدند تا به  نیابت آن کشور 
فرصت حکومت بر افغانستان را از چنگ مجاهدینی بقاپد 
از همین رو، طالبان شدیدا مصمم  بودند.  که همکار هند 
نه تنها  و  کنند  برآورده  را  پاکستان  آمال  تا  بودند/ هستند 
که به  هندی ها روی خوش نشان ندادند، بلکه با تخریب 
بت های بامیان و شکنجه ی هندوها و سیک ها، هند را در 
افغانستان تا سرحد ممکن منزوی ساختند و قدرتش را در 
منطقه به چالش مواجه ساخت. در 2۵ سپتامبر سال ۱۹۹6 
سفارت خانه ی  کرد،  سقوط  طالبان  به دست  کابل  وقتی 
هند در کابل مسدود و دیپلمات ها تا زمان سقوط طالبان 
نویسنده ی  پالیوال  اویناش  بردند.  پناه  جدید  دهلی  به 
هند  انعطاف پذیر  سیاست  که  است  باورمند  کتاب  این 
زمانی که  تا  و  نیست  موثر  و  پاسخ گو  پاکستان  برابر  در 
اختالفات این دو کشور از میان نروند این دو همچنان با 
جنگ های نیابتی ادامه خواهند داد و گاه  گداری با حمالت 
تروریستی در کشمیر دشمنی  خود را برای همدیگر ابراز 
معتقد است هند  نویسنده  این ها،  بر  خواهند کرد. عالوه 
اگرچه در تحت سیطره ی طالبان کوشید با سیاست از راه 
دور در قالب تجهیز و تمویل گروه های ضدطالب بعد از 
ترور احمدشاه مسعود، جبهه ی ضدطالب را در افغانستان 
روابط  و  نرسید  به  هدفش  آن چنان  اما  دارد،  نگه  استوار 
چندین ساله اش با افغانستان موقتا به خاموشی گرایید تا 
این که حامد کرزی با پشتیبانی آمریکا به قدرت رسید و 
هند دوباره فرصت نزدیکی با افغانستان برایش فراهم شد.

حکومتکرزی؛ادامهیروابطکابل-دهلی
به  ریاست  انتقالی  حکومت  بُن،  کنفرانس  از  پس 
حامد کرزی ایجاد شد و بعد از انتخابات که به همکاری 
حامد  شد،  دایر  غربی  کشورهای  و  آمریکا  گسترده ی 
برگزیده شد. هند  کرزی زعیم دموکراتیک دولت جدید 
نیز دپلمات هایش را به کابل فرستاد تا با حکومت جدید 
افغانستان اعالن همکاری کند. از آن جایی که حامد کرزی 
هند  با  رابطه اش  بود،  فراگرفته  هند  در  را  تحصیالتش 
به مراتب بهتر از پاکستان بود و این برگ برنده ی هند در 
است  باور  بدین  پالیوال  اویناش  بود.  رقیب  کشور  برابر 
که با ظهور حامد کرزی، یک بار دیگر فرصت برهم زدن 
توازن روابط پاکستان با قبایل جنوبی و شرقی افغانستان 
به نفع هند فراهم شد. به همین دلیل هند سرمایه گذاری در 
مناطق جنوبی و شرقی افغانستان را آغاز کرد؛ زیرا تصمیم 
پاکستان  نفوذ  احتمال  پشتون ها،  اعتماد  کسب  با  داشت 
پالیوال نویسنده ی  افغانستان را به صفر برساند. آقای  در 
با  هند  که  می کند  اشاره  مشخص  به صورت  کتاب  این 
حمایت مهره های قدرت مندی چون جنرال عبدالرازق و 
گل  آغا شیرزوی که از مخالفین پاکستان بودند، تحریکات 
با  میان پشتون ها کم رنگ می ساخت. هند  را در  پاکستان 
تا  می ورزید  تالش  کرزی  با  هم سو  پشتون های  حمایت 
اواخر  در  اما  کند،  تضمین  افغانستان  در  را  حضور خود 
قسمت  خروج  پیشنهاد  با  آمریکا  کرزی  حامد  حکومت 
کالنی از نیروهای امنیتی خود از افغانستان، جایگاه هند 
را متزلزل ساخت؛ زیرا حضور آمریکا در افغانستان مجال 
آن را فراهم می کند تا هند با مشکالت اندک تری در فرایند 
مواجه  افغانستان  خاک  داخل  در  سیاست هایش  اجرای 
شود. خروج نیروهای ناتو نیز سبب شد هند به نحوی در 
افغانستان احساس تنهایی کند یا حداقل بخشی از حمایت 
غرب خود را از دست بدهد. نویسنده معتقد است که اگر 
نیروهایش را خارج  افغانستان به صورت کامل  از  آمریکا 
کند، هند دیگر قادر نخواهد بود تا به کشورهای آسیای 
مرکزی برای ایجاد بنیه های تجاری بپیوندد. در عین حال، 
کشمیر و مناطق هم جوار هند با پاکستان نیز امن نخواهد 
بود زیرا پاکستان، افغانستان را به کانون پرورش و اعزام 
تروریست به سوی هند و کشمیر تبدیل خواهد کرد و با 
گسترش ناامنی در جنوب آسیا، قدرت بیش تری در منظقه 

به دست خواهد آورد.

اویناش پالیوال نویسنده ی کتاب »دشمِن دشمن من«، 
و  است  آسیایی  کشورهای  استراتژیک  امور  کارشناس 
پالیوال  می کند.  تدریس  لندن«  کالج  »کینگز  دانشگاه  در 
دکترای روابط بین الملل و فوق لیسانس اقتصاد دارد. قبل 
از تدریس در دانشگاه، او ژورنالیست و تحلیل گر سیاسی 

در دهلی جدید بوده است.
کتاب »دشمِن دشمن من« حدودا هفت دهه حضور هند 
در افغانستان، از ورود شوروی تا اواخر ریاست جمهوری 
حامد کرزی را پی جویی می کند و مواضع مختلف سیاسی 
نویسنده ی  پالیوال  اویناش  را می کاود.  افغانستان  در  هند 
انگیزه ی روابط دپلماتیک  کتاب، قبل از تجزیه و تحلیل 
هند و افغانستان، به پیوند تاریخی میان این دو سرزمین 
معاهده ی  براساس  که  می شود  مدعی  و  می کند  اشاره 
نطفه ی   ۱۹۵۰ سال  در  افغانستان  و  هند  میان  دوستی 
بسته  کشور  دو  این  میان  رسمی  به طور  دوستانه  روابط 
شد. این معاهده ی دوستانه درست در سال های نخستین 
این  به  توجه  با  و  شده  منعقد  هند  از  پاکستان  جدایی 
دور،  روزهای  همان  از  که  کرد  استنتاج  می توان  قراین 
تا امکان  افغانستان بوده است  هند در صدد جلب توجه 
افغانستان  با  پاکستان که رقیب اش هست  تماس  هرگونه 
حامل  کتاب  عنوان  ضمنی  معنای  برساند.  حداقل  به  را 
این پیام است که دشمِن دشمن من، دوست من است و 
هند با پیش فرض ذهنی و توقع سنجیده شده که افغانستان 
دشمن پاکستان است، پس دوست من محسوب می شود، 

همکاری با افغانستان را آغاز کرده بود.
افغانستان  و  هند  ارتباط   ۱۹73 الی   ۱۹۵۰ سال  از 
هند  افغانستان،  در  شوروی  ورود  با  اما  بود،  مالیم گونه 
از  بیش تر  و  قبل  از  جدی تر  شوروی  بزرگ  سایه ی  در 
از  شد؛  تعامل  وارد  افغانستان  سیاست مداران  با  پیش 
افغانستانی که سیاست های ضدپاکستانی  بانفوذ  مهره های 
در  نیابتی  رویکرد  با  نتیجه  در  و  کرد  حمایت  داشتند 
وارد  باشد،  پاکستان  که  تروریست پرورش  رقیب  برابر 
درگیری های سیاسی و نظامی گردید. زمانی که داوودخان 
علیه ظاهرشاه در سال ۱۹73 کودتا کرد، هند به عنوان یک 
به حیث  همه  از  مهم تر  و  آسیا  جنوب  در  مطرح  قدرت 
را  داوود  حکومت  فوری  افغانستان،  همجوار  کشور 
به رسمیت شناخت؛ زیرا سیاست مداران هندی می دانستند 
که داوود اندیشه ی ضدپاکستانی دارد و در حکومت آینده 
افغانستان کوتاه  داوود دست  پاکستان را از مداخالت به 
کرده و در نتیجه با انحصار قدرِت فرامرزی پاکستان منافع 
هند تامین می شود. براساس کتاب، روابط دپلماتیک هند 
با افغانستان فقط به منظور تضعیف هرچه بیش تر پاکستان 
نبوده است بلکه هندی ها می کوشیده اند با استفاده از این 
مرکزی و وصل شدن  آسیای  به  با ورود  دوستانه،  روابط 
ترکمنستان  و  تاجکستان  قرغیزستان،  مانند  کشورهای  به 
بهبودی  راستایی  در  سرزمین ها  آن  در  موجود  منابع  از 
نویسنده  پالیوال  اویناش  بگیرند.  بهره  کشورشان  اقتصاد 
و  هند  میان  دیرینه  تنش  های  به  بیش تر  اما  کتاب،  این 
پاکستان اشاره می کند و دلیل عمده ی پیوند عمیق سیاسی 
می کند  قلمداد  پاکستان  تضعیف  را  هند  و  افغانستان 
بیش تر  چه  هر  پاکستان  نفوذی های  اگر  این که  به خاطر 
در افغانستان رخنه کنند، افغانستان به همان میزان بیش تر 
بستر مناسبی برای پرورش تروریست از سوی پاکستان و 
در نتیجه ناامن ساختن کشمیر و بعضی مناطق هندوستان 
که  می هراسند  این  از  هندی  سیاست مداران  می شود. 
پاکستان با اتکا به قبایل جنوب و مشرقی افغانستان، آتش 
تروریسم را فراتر از افغانستان، در کشمیر شعله ور بسازد 
و کشمیری ها را علیه هند بشوراند؛ زیرا تا کنون هند مانع 
تروریسم  دام  در  کشمیر  اگر  و  است  آنان شده  استقالل 
گیر افتد، هند مقصر معضالت امنیتی آن ها شمرده خواهد 

شد. 
انگیزههاینزدیکیهندباافغانستان

نویسنده سه دلیل برجسته در ارتباط به نزدیکی هند 
با افغانستان را در این کتاب ذکر می کند: 

روابط  تعادل  برهم زدن  تالش  در  هند  نخست: 
استیالی  به  توجه  با  است.  پاکستان  و  افغانستان  سیاسی 
مانند  افغانستان  مناطق  بیش تر  بر  پاکستان  نامشروع 
را  توازن  این  تا  است  مصمم  جدید  دهلی  طالبان،  نفوذ 
نامتعادل کند. از همین رو نیروهای ضدطالب مانند »جبهه 
اتحاد ملی« را حتا قبل از ایجاد حکومت موقت حمایت 
را  آن ها  غیررسمی  به طور  هند  سیاست مداران  و  می کرد 
نمونه،  به طور  می کردند.  استفاده  کشور خود  منافع  برای 
احمدشاه  به  نظامی  و  مالی  کمک های  فرستادن  با  هند 
طالبان  به  مبارزه  برای  را  آن ها  دوستم  جنرال  و  مسعود 
ترغیب  می شدند،  محسوب  پاکستان  نماینده ی  که 
می کردند. در سوی دیگر، هند هرگز به گلبدین حکمتیار 
معتمدان  از  حکمتیار  نویسنده  به باور  زیرا  نشد؛  نزدیک 
پاکستان در افغانستان و مسئول تربیه ی ملیشه های حزب 
رویکرد  این گونه  بود.  کشمیر  ناامن ساختن  برای  اسالمی 
جانبدارانه و در عین حال محتاطانه نشان می دهد که هند 
به خوبی پی برده بوده است که کدام دسته افراد را می توان 
افغانستان  تا هم  استفاده کرد  در سیاست ورزی های خود 

خساره مند نشود و هم هند نفع ببرد.
دومین دلیل کمک های گوناگون هند به افغانستان و 
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در 3۰ دسامبر سال 2۰۰۹ القاعده به بزرگ ترین 
موفقیت خود در برابر سازمان »سیا« دست یافت. یک 
عملیاتی  »پایگاه  در  را  خودش  سه جانبه  جاسوس 
در  امریکایی  نیروهای  نظامی  پایگاه  یک  که  چپمن« 
والیت خوست است، منفجر کرد و جان هفت افسر 
بار بود  این دومین  سیا و یک افسر اردنی را گرفت. 
که سازمان سیا از نظر تلفات بدترین روزش را تجربه 
می کرد. اولین مورد آن حمله به سفارت ایاالت متحده 
در بیروت در سال ۱۹83 بود. کار خوست هنوز ناتمام 

مانده است.
که  بود  فلسطینی  یک  بمب گذار  شخص 
 ۱۹48 در  اسراییل  و  اعراب  جنگ  در  خانواده اش 
در  سرانجام  »بئرشبع«  ترک  با  و  بودند  شده  مهاجر 
کویت مستقر شده بودند. در سال ۱۹۹۱، این خانواده 
از  پس  کویت  زیرا حکومت  مهاجر شدند؛  دیگر  بار 
آن که ائتالف به رهبری امریکا این کشور را از چنگ 
این کشور  از  عراقی های آزاد کرد، مردم فلسطینی را 
در  البلوي«  أبو مالل  »همام خلیل محمد  راند.  بیرون 
مدرک  استانبول  در  دانشگاهی  از  شد،  بزرگ  اردن 
ترکی  زن  یک  با  جا  همان  در  و  گرفت  پزشکی 
ازدواج کرد. او پس از بازگشت به اردن، در اردوگاه 
به  پزشکی  خدمات  ارائه  مشغول  »مارکه«  پناهندگان 

فقرا شد.
داشت.  دیگری  هویت  »بلوی«  پشت صحنه،  در 
او مبّلغ سازمان القاعده بود و با استفاده از نام مستعار 
جهادی  تحلیل های  و  اخبار  الخراسانی«  »ابودجانه 
جامعه  گزارش ها،  بنابر  می کرد.  نشر  انترنت  در  را 
استخباراتی امریکا به سرویس استخباراتی اردن اطالع 
امریکایی ها  است.  همان خراسانی  بلوی  که  بود  داده 
و  استثنایی  مبّلغ  یک  خراسانی  که  می کردند  فکر 
بااستعداد است که برای فرد شماره دو القاعده، که او 

نیز پزشک است، تبلیغ می کند: ایمن الظواهری.
را  بلوی  اردن  استخبارات   ،2۰۰۹ جنوری  در 
شخصی  بازداشت کننده  تیم  رییس  کرد.  دست گیر 
پسر  عون«،  آل  زید  بن  علی  شریف  »کاپیتان  نام  به 

تحصیل کرده  کاپیتان شریف  بود.  عبداهلل  ملک  کاکای 
»بوستون« ایاالت متحده بود و به عنوان کارآموز برای 
سناتور وقت امریکا، آقای »جان کری«، کار کرده بود. 
عضو  که  بود  سال   ۱۰ سالگی،   34 در   2۰۰۹ در  او 
ریاست عمومی استخبارات اردن بود. کاپیتان شریف 
انگلیسی را با لهجه بریتانیایی صحبت می کرد در بین 
همتایان امریکایی اش شناخته شده و مورد احترام بود.

برای  اردن« می خواست  »دایره مخابرات عمومی 
جاسوس  یک  به  را  بلوی  القاعده،  سازمان  به  نفوذ 
دوجانبه تبدیل کند و کاپیتان شریف افسر مافوق وی 
رهبری  درون  نفوذی  یک  داشتن  نهایی  هدف  باشد. 
القاعده در پاکستان بود. رییس جمهور اوباما در اپریل 
2۰۰۹ شکست دادن القاعده را هدف سیاست خود در 
قبال افغانستان و پاکستان قرار داد و استخبارات اردن 
مصمم به کمک به ایاالت متحده بود. مسیر رسیدن به 
رهبر ارشد تروریست ها )ظواهری و اسامه بن الدن( 

دشوار بود و سازمان سیا به دنبال کمک.
بلوی دایره مخابرات عمومی اردن را متقاعد کرد 
می گردند.  دنبالش  به  آن ها  که  است  مأموری  او  که 
تمامی  از  ما  شد.  اعزام  پاکستان  به  بلوی  بعد  اندکی 
جزئیات آگاهی نداریم، اما متخصصان دایره مخابرات 
عمومی اردن که یکی از بهترین سازمانهای اطالعاتی 
یک  از  واقعا  بلوی  که  شدند  متقاعد  است،  جهان 
استخباراتی  سازمان  جاسوس  یک  به  القاعده  مبلغ 
نه تنها  بلوی  براین،  عالوه  است.  شده  تبدیل  اردن 
برای  بلکه  سیا،  و  اردن  استخباراتی  سازمان  برای 
برای  وسیله  بهترین  دیگری،  استخباراتی  سازمان  هر 
بن الدن  احتماال  و  مورد ظواهری  در  عدالت  اجرای 
بود. پس از مستقرشدن در پاکستان، بلوی گزارش داد 
ابودجانه  به عنوان  از شهرت خود  استفاده  با  دارد  که 
پاکستان  در  القاعده  و  طالبان  هسته ی  به  خراسانی، 
متحده  ایاالت  و  اردن  اطالعاتی  جامعه  می کند.  نفوذ 
بلوی  کنند  باور  که  فزاینده ای وسوسه شدند  به طور 
تعداد  است.  قابل اعتماد  دوجانبه  جاسوس  یک  واقعا 
عمومی  مخابرات  دایره  ماموران  از  انگشت شماری 
مأموریت  شریف  کاپیتان  اما  داشتند،  شک  بلوی  به 

زیردستش را متوقف نکرد.
بلوی  از  که  بود  ظواهری  این  حقیقت  در  اما 
می کرد.  استفاده  سه جانبه  جاسوس  یک  به عنوان 
ظواهری از اطالعات خردوریزه و کلیپ های ویدیویی 
استفاده می کرد تا به جهان بیرون نشان دهد که بلوی 
در تیم جهادی ها است. در خزان سال 2۰۰۹ قسمت 
به  مخفیانه  به طور  بلوی  شد.  آغاز  سریال  این  مهم 
ظواهری  با  مستقیما  او  که  داد  اطالع  شریف  کاپیتان 
نیاز دارد، مالقات کرده است.  که به مراقبت پزشکی 
کاپیتان شریف این اطالعات را با امریکایی ها شریک 
کرد. بلوی گزارش مفصلی از سوابق پزشکی ظواهری 
امریکایی ها  آنچه  با  که  فرستاد  شریف  کاپیتان  به  را 
بودند،  کرده  جمع آوری  متمادی  سال های  طی 
مطابقت داشت. سرانجام طعمه در محلی که باید قرار 

می گرفت، قرار گرفت.
هم مقامات واشنگتن و هم مقامات عمان مشتاق 
بودند تا در یک مکان امن از بلوی مستقیما اطالعات 
نزدیکی  در  واقع  عملیاتی چپمن،  پایگاه  کنند.  کسب 
منطقی  کار  این  انجام  برای  افغانستان-پاکستان،  مرز 

ترکی،  چینی،  زبان های  به  آن  اول  ویراست  و  منتشر 
بلغارستانی ترجمه شد. شالوده ی کتاب در  کوریایی و 
دهه نود در فضای پس از جنگ سرد در پی فروپاشی 
شوروی و ایده نظم نوین جهانی بوش پدر شکل گرفته 
است. بنابراین نویسنده به لحاظ تئوریک از نظریه ی پایان 
تاریخ فوکویا متأثر بوده با نگاه غایت انگارانه ی هگلی از 
تاریخ، صورت نهایی و کامل احترام به فرد انسان را در 
قالب اندیشه ی »حقوق بشر« می بیند. هرچند تحوالتی 
افغانستان  قبیل حادثه ۱۱ سپتامبر، جنگ های  از  مهمی 
و عراق و گسترش بنیادگرایی دینی موجب شده است 
بازنگری های  با  نویسنده ویراست های بعدی کتاب  که 
زیاد و حتا تجدید نظر ارائه کند، اما به دلیل این که چاپ 
اول کتاب جاافتاده و به چندین زبان ترجمه شده بود، 
نویسنده در ویراست های بعدی ساختار اصلی کتاب را 

عبدالحکیم زنگیر: خواهش می کنم. بیایید در این 
باره صادقانه گپ بزنیم. اجازه بدهید من توضیح بدهم 
که قضیه از چه قرار بود. خسربره ی من در هامبورگ 
آلمان یک مهمانی ترتیب داد. از من هم خواهش کرد 
که به خانه اش بروم. خیلی پست است. حیوان است. 
گفتم بروم یا نروم. دو دل بودم. خانمم اصرار کرد که 
برو. گفتم تو که برادرت را می شناسی. گفت »نه، باید 
بروی و این برادرم تنها یادگار مردینه ی پدرم است« 
و فالن و بهمان. دلم گواهی می داد که خسربره ام کدام 

فتنه در سر دارد. 
حرف  چیزی  چه  درباره ی  شما  معذرت،  با  ما: 

می زنید؟
عبدالحکیم زنگیر: برادران گلم، شما چرا آمده اید 

که با من مصاحبه کنید؟
منتشر  تازه ای  کتاب  شما  که  شدیم  مطلع  ما: 
شما  با  کتاب  آن  مورد  در  بیاییم  گفتیم  کرده اید. 

صحبت کنیم. 
من  نیست.  طور  این  نه،  نه  زنگیر:  عبدالحکیم 
طفل نیستم. خودم یک وقت ژورنالیست بودم. اجازه 

بدهید که اصل قضیه را برای تان توضیح بدهم.
ما: بسیار خوب، حالی که اصرار دارید بفرمایید. 
ولی لطفا کوتاه صحبت کنید تا به بحث کتاب اخیرتان 

برسیم. 
کنید.  فراموش  را  کتاب  زنگیر:  عبدالحکیم 
به  چاشت  آن  و  کردم  دل  صد  را  دل  یک  خالصه، 
هم  دیگر  نفر  سی-چهل  رفتم.  خسربره ام  خانه ی 
دعوت شده بودند. شمس الحق، همین خسربره ی من، 

حفظ کرده است و تنها کوشیده که اطالعات و مصداق ها 
سال های  در  کتاب  بعدی  ویراست های  کند.  به روز  را 
است.  شده  کتاب  بازار  وارد   2۰۱8 و   2۰۱۱ و   2۰۰6
آنچه در کابل منتشر شده، ترجمه ویراست سوم کتاب 
است.  کتاب  این  از  فارسی  زبان  به  نسخه  نخستین  و 
براساس پیش گفتار مترجم، در ویراست چهارم فصلی 
جدید افزوده شده با عنوان»رسانه های سنتی و اجتماعی 
و حقوق« و تحوالت جدید از قبیل بهار عربی، ظهور 
داعش و روی کار آمدن ترمپ نیز مورد مورد توجه قرار 
گرفته و نویسنده را بیش از پیش نسبت به آینده ی حقوق 

بشر محتاط کرده است. 
مفروضهایاساسی

تشکیل  ایده  این  را  نویسنده  اساسی  مفروض 
ایدیولوژی  هر  از  بیش  دموکراسی  لیبرال  که  می دهد 
دیگر به نفع حقوق بشر نقش آفرینی کرده و می کند و 
حقوق بشر امروزی محصول مدرنیته غرب است. بر این 
اساس وی معتقد است که اگر در چهار سده ی گذشته 
محافظه کاران اسالمی به جای بازی گران غربی بر روابط 
به  نمی توانست  بشر  بین الملل مسلط می شدند، حقوق 
کامیابی کنونی دست یابد. همچنین وی معتقد است که 
اگر در جنگ جهانی دوم جبهه کشورهای محور به جای 
متفقین به پیروزی می رسیدند و به صورت تلویحی اشاره 
می کند که اگر سوسیالیسم پیروز جنگ سرد می بود، ما 
نمی توانستیم شاهد پیشرفت حقوق بشر تا این مقیاس 
باشیم. به همین دلیل وی پیشرفت چین را به عنوان خطر 
از  می کند.  ارزیابی  آینده  در  بشر  راه حقوق  فرا  جدی 
هژمونی  لیبرالیسم،  ره یافت  به  باور  ذیل  دیگر  جانب 
بین الملل را تهدیدی علیه  رویکرد واقع گرایی در نظام 
حقوق بشر دانسته و برعکس نقش سازمان ها و نهادهای 

غیردولتی، غیرانتفاعی را مثبت تلقی می کند.
وضعیتامروزیحقوقبشر

نویسنده در پایان دهه ۹۰ قرن بیست از پیشرفت 
قبل  سال  پنجاه  به  نسبت  بشر  حقوق  برگشت ناپذیر 
صحبت می کند. به نظر ایشان معیارهای حقوق بشری 
نهادینه شده  و رویه های دیپلماتیک مدافع حقوق بشر 
و حجم وسیعی از معاهدات، اعالمیه ها و سازمان های 
کتاب،  دارند.  فعالیت  جهان  سطح  در  بشری  حقوق 
هنجارها و قوانین در راستای حفاظت از حقوق بشر را 
به دو دسته قوانین سخت یعنی محاکم و رسیدگی های 
استندردهای غیرقضایی که  یعنی  نرم  قوانین  قضایی و 
موازین  و  الزام آور  غیر  حقوقی  قواعد  شامل  می تواند 
بین المللی باشد، تقسیم کرده، اهمیت و موثریت قوانین 

وارد مجلس که شدم، گوشم  است.  پستی  آدم  خیلی 
از  پیش  است.  توطئه  کدام  که  فهمیدم  کرد.  جرینگ 
بحث  خوردن  چای  وقت  در  دادند.  چای  ما  به  غذا 
وطن به میان آمد و گپ به اقوام افغانستان رسید. شما 
نان چاشت  از  پیش  ساعت  نیم  آدم  که  دیده اید  هیچ 

چای بخورد؟
ما: نه. ما معموال چای نمی خوریم.

چای  کس  هیچ  آفرین.  زنگیر:  عبدالحکیم 
نمی خورد. چرا به ما چای دادند؟ نوبت به گپ زدن 
است.  رقم  یک  حالم  که  شدم  متوجه  رسید،  که  من 
گفتم مرا از گپ زدن معاف کنید. گفتند نه، آقای دکتر 
هم  بوی  ذره  یک  چایم  بدهید.  نظر  باید  حتما  شما 
می داد. وقتی که شروع کردم به گپ زدن متوجه شدم 
که سر کلمات و جمالت خود کنترل ندارم. فهمیدم که 
در چایم کدام چیز انداخته اند. این بی شرف خسربره ام 
از تمام گپ های من فیلم گرفته. فیلمی که شما دارید 

از همان مجلس است. 
درباره ی  نمی دانیم شما  نداریم. اصال  فیلم  ما  ما: 

چه گپ می زنید. 
درست  است.  درست  هههه.  زنگیر:  عبدالحکیم 
در  بودم. من  است. من خودم یک وقت ژورنالیست 
آن جا گفتم که تاجیک ها باید قتل عام شوند و ازبیک ها 
به بردگی گرفته شوند. گفتم که پس از نابودی مردان 
درآوریم.  خود  عقد  به  زور  به  را  زن های شان  هزاره 
گفتم که اگر من قدرت داشته باشم پشتون های درانی 
کویته  در  را  دختران شان  و  زنان  و  می کنم  نابود  را 
خدا  ولی  نگفتم.  نمی گویم  می فروشم.  پیشاور  و 

این  وجود  با  می داند.  قوانین سخت  از  بیش تر  را  نرم 
صریحی  خوش بینی  و  کرده  رعایت  را  احتیاط  جانب 

نسبت به اینده ی حقوق بشر ابراز نمی کند. 
بازیگرانبینالمللیوحقوقبشر

نویسنده در چارچوب ره یافت لیبرالیسم دو دسته 
از  را  بشر  حقوق  عرصه ی  در  بین المللی  بازی گران  از 
دولتی  بازی گران  اول  دسته  می کند.  تفکیک  همدیگر 
است که فصل ششم کتاب بحث مفصلی را زیر عنوان 
مقایسه ای«  به صورت  خارجی  سیاست  و  بشر  »حقوق 
انجام داده و سیاست خارجی چندین گروه از کشورها را 

در قبال حقوق بشر به بحث گرفته است.
گروه اول کشورهای لیبرال دموکرات از قبیل ایاالت 
ناوری،  هالند،  جاپان،  فرانسه،  بریتانیا،  امریکا،  متحده 
دنمارک، کانادا، هند، افریقای جنوبی، و کاستاریکا هستند 
که اصول اعالمی و سیاست های رسمی شان در جهت 
کارنامه های  اما در عمل  است.  بشر  از حقوق  حمایت 
متفاوت و بعضا متناقض دارند. به عنوان مثال حقوق بشر 
در سیاست خارجی واشنگتن در بیش تر موارد، موضوعی 
برای اعمال فشار بر دیگران است تا در راستای دفاع از 
آزادی های سیاسی و فردی. فورسیث با بررسی مفصل 
خود سیاست خارجی امریکا در این عرصه را تناقض آمیز 
دانسته و با مثال ها و مصداق های مختلف ادعای خود را 
تقویت می کند. به طور نمونه سیاست امریکا را در قبال 
در  مرکزی  امریکای  کشورهای  در  فردی  آزادی های 
طول جنگ سرد بی اعتنا خوانده و حتا مسئول بسیاری 

شاهد است که در چای من کدام چیز انداخته بودند. 
است.  پست  خیلی  است.  نامرد  خیلی  من  خسربره ی 
که  می کنم  قانون جور  برسم  قدرت  به  من  اگر  گفتم 

مقدمه
سه سال پس از فرونشستن شعله های جنگ جهانی 
دوم، در روز دهم دسامبر ۱۹48 اعالمیه جهانی حقوق 
بشر به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. پس از 
آن، از این رویداد همه ساله به عنوان روز جهانی حقوق 
با  بشر تجلیل می شود. به همین مناسبت هرچند کمی 
زمینه  این  در  مهم  بسیار  اثری  به  داریم  نگاهی  تأخیر، 
که به تازگی توسط دکتر محمدامین احمدی به فارسی 
ابن سینا در  دانشگاه  انتشارات  از سوی  روان ترجمه و 
کابل منتشر شده است. »حقوق بشر در روابط بین الملل«، 
عنوان اثری است از »دیوید فورسیث«، استاد برجسته ی 
کتاب  این  نبراسکا.  دانشگاه  در  سیاسی  علوم  پیشین 
است،  نویسنده  تحقیق  و  مطالعه  دهه  که محصول سه 
کمبریج  دانشگاه  سوی  از   2۰۰۰ سال  در  نخستین بار 

ما: ...
عبدالحکیم زنگیر: قبل از این که شما سالم کنید، 
می خواهم به صراحت بگویم که منظور من آن نبود. 

ما: متوجه نشدیم. 
به  را  خودتان  شدید.  متوجه  زنگیر:  عبدالحکیم 

کوچه ی حسن چپ می زنید. 
چه  مورد  در  شما  نفهمیدیم  ما  راستی  به  نه،  ما: 

چیزی...
من  لطفا.  می کنم،  خواهش  زنگیر:  عبدالحکیم 
خودم یک وقت ژورنالیست بودم. ببینید، این توطئه را 

ساختند تا مرا بدنام کنند. 
ما: ببخشید، درباره ی چه توطئه ای حرف می زنید؟
عبدالحکیم زنگیر: من حاضرم دستم را سر قرآن 
بگذارم و قسم بخورم که برای من تمام مردم افغانستان 
یک  که  نمی کند  فرقی  من  برای  باغ اند.  یک  گل های 
باشد،  پشتون  باشد،  هزاره  باشد،  تاجیک  هموطنم 
باشد،  ترکمن  باشد،  بلوچ  باشد،  عرب  باشد،  ازبیک 

هندو باشد... همه برادران و خواهران من هستند. 
چیزی  مورد  این  در  که  ما  است.  درست  ما: 

نگفتیم. 
عبدالحکیم زنگیر: نه، ببینید. من خودم یک وقت 

ژورنالیست بودم. 
ما: می دانیم. در نشریه ی... اسم نشریه را فعال در 

خاطر نداریم. در آن جا می نوشتید. 
عبدالحکیم زنگیر: بلی. ولی خدا را شاهد می گیرم 

که این مسأله  یک توطئه است. 
ما: کدام مسأله؟ 

کسانی که به دنبال جلوگیری 
یا مقابله با افراط گرایی هستند 

به جای به چالش کشیدن 
ارزش های مقدس بهتر است 
این ارزش ها را بپذیرند و در 
عین حال تفسیرهای بدیل 

را در مورد معانی و ماهیت 
آن ها ارائه دهند. مبلغان 

سلفی با استفاده از استدالل 
ضد خشونت قرآنی در تفاسیر 
راه های دفاع از اسالم، تا حدی 

در این راه موفق بوده اند و 
افرادی را که قرار بود انتحاری 

کنند، از کارشان بازداشتند.

روزبه روز  کابل  در  آب  کمبود 
بسیاری  در  می شود.  جدی تر 
دسترسی  پایتخت  نقاط  از 
وجود  آب  شبکه  سیستم  به 
ناگزیرند  آن  ساکنان  و  ندارد 
آب  عمیق،  چاه های  کندن  با 
کنند؛  تأمین  را  نیازشان  مورد 
باید  روزبه روز  که  چاه هایی 

عمیق تر شود.

سیاست خارجی ایران در قبال حقوق بشر یک سیاست 
تدافعی معرفی شده است؛ به این معنا که ایران حقوق 
بشر سکوالر را که مبنای حقوق بین الملل عمومی قرار 
گرفته است، نفی می کند و برتری اسناد بین المللی حقوق 
قبول  را  بشر  حقوق  مورد  در  اسالم  شریعت  بر  بشر 
ندارد. از این رو همواره انتقادات حقوق بشری امریکا و 
سازمان های بین المللی غیردولتی غربی را مردود دانسته 
و بخشی از نوامپریالیسم امریکایی می داند. البته نویسنده 
در انطباق سیاست حقوق بشری ایران بر قوانین اسالمی 

هم تردید روا می دارد.
نظر  از  بشر  حقوق  قبال  در  غیردولتی  بازی گران 
نویسنده به دو بخش سازمان های غیردولتی و شرکت های 
فراملی تقسیم شده و کارنامه ی گروه نخست تا حدی 
زیادی مثبت و کارنامه ی شرکت ها توأم با بدبینی و انتقاد 
بررسی شده است. سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق 
بشر، کمیته بین المللی حقوق دانان، فدراسیون بین المللی 
حقوق بشر، کمیته بین المللی صلیب سرخ، وکالی بدون 
مرز، پزشکان بدون مرز و سازمان بین الملی ضدبردگی از 
جمله سازمان های فعال و موثر در جهت دفاع از حقوق 
بشر هستند. نویسنده بیش ترین سازمان های مدافع حقوق 
بشر را پایه گذاری شده در غرب و در کشورهای شمال 
می داند و نهادهای تأسیس شده در این زمینه در جنوب را 
کم تعداد و در مقایسه با نهادهای غربی غیرموثر می داند.

اما شرکت های فراملی و یا مؤسسات کسب و کار 
از یک طرف اهمیت اقتصادی در جهان مدرن دارند و 
و  نیست  آن ها  کنترل  به  قادر  دولت ها  دیگر  جانب  از 
از جانب سوم از طریق اشخاص و احزاب بر دولت ها 
تأثیر می گذارند. از آن جایی که این دسته از بازی گران 
به دنبال منافع اقتصادی هستند و با دولت های واپس گرا 
روابط گرم دارند، در مواردی زیادی نه تنها از حقوق بشر 
دفاع نکرده اند که سهم برجسته ای در نقض حقوق بشر 
داشته اند. به عنوان مثال چندین شرکت از جمله آی.بی.
هستند.  هولوکاست  در  داشتن  دست  به  متهم  در  ام 
در  نیجریه  نظامی  با حکومت  شل  داچ  رویال  شرکت 
مقاومت های محلی کمک  برای سرکوب  آباچا،  دوران 
در  فروت  یونایتید،  شرکت  همچنین  است.  کرده 
گواتماال )۱۹4۵( و شرکت آی.تی.بی در شیلی )۱۹73( 
حقوق  مدافعان  براندازی  برای  امریکای  حکومت  با 

کارگران همکاری کرده اند.
روی هم رفته کتاب حقوق بشر در روابط بین الملل، 
که  است  فارسی زبانان  در حوزه  تازه و جامع  منابع  از 
از ابعاد مختلف به حقوق بشر پرداخته و دیدگاه دیگر 
ره یافت های روابط بین الملل از قبیل واقع گرایی، فمینسیم 
و مارکسیسم را نیز در قبال حقوق به بحث گرفته است. 
دقت های  با  روان،  بسیار  انجام شده  ترجمه ی  همچنین 
کاری  و  شده  انجام  زبان شناختی  و  محتوایی  روشی، 

بسیار قابل قدر است.
با این وجود هم بر خود کتاب و هم بر ترجمه ی 
آن انتقادهای وارد است که در مجال دیگر به آن خواهم 

پرداخت.

چیزها را در یک مجلس کالن می گوید؟ 
ما: به هر حال، ما در آن باره چیزی نمی دانیم. اگر 

اجازه باشد درباره ی کتاب تان گپ بزنیم. 
هموطنان  درباره ی  هرگز  من  زنگیر:  عبدالحکیم 
تعصب  من  اگر  باز  نمی زنم.  حرف  این طور  خود 
می داشتم چرا درباره ی پشتون های درانی گپ زدم؟ آیا 
این ثابت نمی سازد که من یک آدم بی تعصب هستم؟ 
ما: آقای زنگیر، ما واقعا نمی دانیم که این قضیه که 

می گویید چیست. ما آمده ایم...
ببینید.  مرا  تخلص  همین  زنگیر:  عبدالحکیم 
هفت  سن  در  من  است.  »زنجیر«  من  اصلی  تخلص 
نژادپرستی تخلص خود  مبارزه علیه  به خاطر  سالگی 
را زنجیر گذاشته بودم. همین خسربره ی نامرد من آن 
بلد  آلمانی  من  وقت  آن  نوشت.  زنگیر  آلمان  در  را 

نبودم. حاال همه مرا آقای زنگیر می گویند. 
ما: بسیار خوب، کتاب جدید تان...

عبدالحکیم زنگیر: من هیچ مخالفتی با طبقه ی زن 
ندارم. به نظر من زن هم انسان است. 

درباره ی  کمی  مانده  باقی  که  فرصتی  در  ما: 
کتاب تان گپ بزنیم. 

عبدالحکیم زنگیر: خواهشی که من از شما جوانان 
دارم این است که همیشه در نشریات تان وحدت ملی 
و برابری و برادری اقوام عزیز کشورمان را تبلیغ کنید. 

ما: حتما. 
عبدالحکیم زنگیر: ما و شما نباید اجازه بدهیم که 
فارسی زبان های افغانستان کولتور ما را تضعیف کنند...

ما: ببخشید، منظورتان را نفهمیدیم.
عبدالحکیم زنگیر: نه نه، چیز شد. من برای یک 
این چیز است... می بینید که  با...  لحظه فکر کردم که 
تأثیر آن چای پدرلعنت هامبورگ هنوز در وجود من 

باقی مانده. 
ما:آقای دکتر حلیم زنگیر، تشکر از وقت تان. 

عبدالحکیم زنگیر: دکتر حلیم نه، دکتر عبدالحکیم. 
ما:ببخشید. چای شما سر ما هم تاثیر کرد!

عبدالحکیم زنگیر: ببینید دیگر. خیلی پست است 
خسربره ی من.

در  مالقات  که  کرد  وانمود  بلوی  می رسید.  به نظر 
پایگاه چپمن برای وی دشوار است و ترجیح می دهد 
این گفت وگو در پاکستان انجام شود. ولی در نهایت 
موافقت کرد که راهی والیت خوست شود. قرار شد 
به همراه  القاعده در سازمان سیا  از متخصصان  تیمی 
کاپیتان شریف این کار را انجام دهند، سپس بلوی را 
به پاکستان بازگردانند و در نهایت ظواهری را هدف 
قرار دهند. اما فاجعه ای در انتظار آن ها بود. روز موعود 
فرا رسید و انفجار ناشی از جلیقه انتحاری بلوی، جان 

هشت تن به شمول کاپیتان شریف را گرفت.
خاک سپاری  مراسم  در  اردن  ملکه ی  و  پادشاه 
اردنی  رسانه های  اما  کردند  شرکت  شریف  کاپیتان 
یک  در  او  که  می گفتند  وی  مرگ  از  پس  سال ها  تا 
در  اردن  ارتش  نیروهای  با  بشردوستانه«  »مأموریت 
افغانستان، کشته شده است. از افسران سازمان سیا که 
در آن انفجار کشته شده بودند نیز در مقر این سازمان 
گرامی داشت به عمل آمد. جوبی واریک، روزنامه نگار 
فوق العاده  صورت  به  را  آن ها  داستان  واشنگتن پُست 
بیان  در کتاب خود تحت عنوان »جاسوس سه جانبه« 

کرده است.
ده سال گذشته و ظواهری همچنان آزاد است. او 
حرفه ی مرگ بارش را به عنوان بخشی از نقشه ی ترور 
انور سادات در ۱۹8۱ آغاز کرد. ظواهری احتماال تنها 
میدان  از  هنوز  که  است  سپتامبر   ۱۱ حمالت  طراح 
جهانی  جهاد  ایدیولوژیک  امیر  او  است.  نشده  در  به 
بر  البغدادی  ابوبکر  با  خود  اختالفات  در  او  است. 
بیش تر  خود  و  شد  پیروز  اسالمی  خالفت  دوام  سر 
سال  سپتامبر  ماه  در  است.  آورده  دوام  البغدادی  از 
که  داد  وعده  القاعده  ساالنه  پیام  ارائه  با  او  جاری 
به خاطر انتقال سفارت امریکا به »اورشلیم« به دستور 
وحشت  منتظر  غرب  جهان  ترمپ،  رییس جمهور 

بیش تری از جانب این سازمان باشد.
با  مذاکرات  که  است  کرده  اعالم  ترمپ  دولت 
در  که  می شود  گفته  است.  شده  گرفته  سر  از  طالبان 
گروه  این  طالبان،  و  متحده  ایاالت  گذشته  مذاکرات 
وعده داده است تا سرانجام از اتحاد سه دهه ای خود 
بر  اکنون  امر،  این  اثبات  برای  القاعده خارج شود.  با 
راستای  در  تا  است  آن ها  پاکستانی   حامیان  و  طالبان 

کشاندن ظواهری به میز عدالت کمک ملموس کنند.

از قتل های سیاسی و سرکوب ها در کشورهای گواتماال، 
نیکاراگوا و السالوادور می داند. همچنین در مورد فرانسه 
نیز دیدگاه مشابه دارد. فرانسه را کشوری می داند که در 
برای  اداره خاصی   )۱۹62-۱۹۵4( الجزایر  طول جنگ 
تا حدی  را  انگلستان  این که  با  داشت.  افراد  شکنجه ی 
فعالیت های  به لحاظ  هم  و  اندیشه  تاریخ  به لحاظ  هم 
اما موارد نقض  حقوق بشری متفاوت ارزیابی می کند، 
در سیاست این کشور را نیز انکارناپذیر می داند، از جمله 
جاپان  سعودی.  عربستان  به  اسلحه  گسترده ی  فروش 
لیبرال  اردوگاه  در  جهانی  دوم  جنگ  از  پس  هرچند 
بدی  پیشینه ی  به دلیل  اما  است،  گرفته  قرار  دموکراسی 
که در این زمینه دارد، چندان جایگاهی در این عرصه 
نمی تواند داشته باشد. از نظر نویسنده تناقض موجود حتا 
در رفتار دولت های مدعی حقوق بشر ناشی از سیطره ی 
رویکرد رئالیسم است. زیرا در چارچوب رئالیسم منافع 
یک کشور نسبت به ارزش های حقوق بشری در اولویت 

قرار دارد. 
گروه دوم از کشورهای مورد بحث در این اثر، دو 
کشور کمونیستی سابق است: روسیه و هنگری. نکته ی 
پیشینه ی  به رغم  هنگری  که  است  این  توجه  جالب 
به  ویژه  توجه  شوروی  فروپاشی  از  پس  اقتدارگرایی 
مجارها  مثل  اقلیت های  از  دفاع  و  داشته  بشر  حقوق 
در سایر کشورها را در اولویت سیاست خارجی خود 
قرار داده است. اما نویسنده روسیه را کشوری با سنت 
اقتدارگرایی، تفکر غیرلیبرالی، اسالوگرایی و بدبینی به 
غرب معرفی کرده، معتقد است که توجه به حقوق فردی 
در این کشور بسیار ضعیف است. هرچند روسیه نیز در 
سیاست خارجی خود به حقوق اقلیت های روسی تبار و 
روسی زبان توجه نشان داده و حتا وارد تنش با برخی 
خارجی  سیاست  نویسنده  اما  است،  شده  کشورها  از 
از  سطحی  باالترین  با  را  بشر  حقوق  مورد  در  روسیه 
نویسنده تالش کرده که  این که  با  ابهام معرفی می کند. 
کار علمی غیرجانبدارانه انجام دهد، اما پیش فرض ها و 

قطب بندی های سیاسی بی تأثیر نبوده است.
گروه سومی از کشورهای که سیاست خارجی شان در 
قبال حقوق بشر مورد مطالعه قرار گرفته است دولت های 
هستند که از نطر نویسنده دارای دموکراسی غیر لیبرال 
می باشند از قبیل کرواسی و ایران. از نظر نویسنده در این 
دسته از کشورها ممکن است انتخابات ملی قابل قبول و 
با مشارکت باال داشته باشند، ولی در حفاظت از حقوق 
اقلیت های قومی و مذهبی و جریان های سیاسی مخالف، 
در برابر استبداد اکثریت، موفقیت نداشته باشند. در کتاب 

همه ی مردم افغانستان فقط و فقط شیر شتر بنوشند و 
بس. گفتم من در غذاهای دیگر می شاشم. شما را به 
خدا آدم اگر در چایش چیزی نینداخته باشند این قسم 

محمدقاسم عرفانی

نگاهی به کتاب »حقوق بشر در روابط بین الملل«
بروکینگز – بروس رایدل

مترجم: جلیل پژواک
جاسوس سه جانبه در خوست

- این ادعا که قدرت را تنها 
پنجشیری ها در صفوف ما 
به دست دارند چیزی نیست جز 
تبلیغات منفی منتشرشده توسط 
دشمنان ما از جمله پاکستانی ها 
و حزب اسالمی در دوران قبل و 
امروز طالب ها. در والیات مرکزی، 
کریم خلیلی در کنار برادران 
شیعه ی ما مبارزه می کند و در 
آن جا هیچ پنجشیری ای وجود 
ندارد. در شمال، جنرال دوستم -که 
ازبک است-، استاد عطا، محقق و 
دیگران حضور دارند.

در پشت صحنه، »بلوی« هویت 
دیگری داشت. او مبّلغ سازمان 
القاعده بود و با استفاده از نام 
مستعار »ابودجانه الخراسانی« 
اخبار و تحلیل های جهادی را 
در انترنت نشر می کرد. بنابر 

گزارش ها، جامعه استخباراتی 
امریکا به سرویس استخباراتی 
اردن اطالع داده بود که بلوی 

همان خراسانی است. امریکایی ها 
فکر می کردند که خراسانی یک 

مبّلغ استثنایی و بااستعداد است 
که برای فرد شماره دو القاعده، که 
او نیز پزشک است، تبلیغ می کند: 

ایمن الظواهری.

لیبرال دموکراسی بیش از هر 
ایدیولوژی دیگر به نفع حقوق 
و  کرده  نقش آفرینی  بشر 
امروزی  می کند و حقوق بشر 
محصول مدرنیته غرب است. 
بر این اساس وی معتقد است 
که اگر در چهار سده ی گذشته 
محافظه کاران اسالمی به جای 
روابط  بر  غربی  بازی گران 
می شدند،  مسلط  بین الملل 
به  نمی توانست  بشر  حقوق 

کامیابی کنونی دست یابد.

- در فرانسه شما توجه افکار 
عمومی را جلب کرده اید؛ نظر شما 

درباره ی نقش جمهوری فرانسه 
چیست؟ 

- ما امیدواریم که فرانسه، کشوری 
که همیشه در طول تاریخ مدافع 

حقوق بشر و حقوق زنان بوده 
است، مسئولیتی را در قبال 

مشکالت افغانستان به عهده گیرد 
و ماهیت واقعی رژیم طالبان 

-رژیمی که دشمن حقوق بشر و 
حقوق زنان است- را بشناسد. 

اگر سیاست فرانسه در قبال 
طالبان و متحدان آن ها  فعال تر 

شود، ممکن است ]سیاست[ 
پاکستانی ها بهتر شود... .

ولی در نهایت موافقت کرد که 
راهی والیت خوست شود. قرار 
شد تیمی از متخصصان القاعده 
در سازمان سیا به همراه کاپیتان 
شریف این کار را انجام دهند، 
سپس بلوی را به پاکستان 
بازگردانند و در نهایت ظواهری 
را هدف قرار دهند. اما فاجعه ای 
در انتظار آن ها بود. روز موعود 
فرا رسید و انفجار ناشی از جلیقه 
انتحاری بلوی، جان هشت تن 
به شمول کاپیتان شریف را گرفت.

گفت وگو با دکتر عبدالحکیم زنگیر
سخیداد هاتف 



یک  در  ژرمن  سن  پاری  برزیلی  ستاره  نیمار، 
مصاحبه درباره شادی جدید بعد از گلش که با نشان 
وقت  هر  گفت  است  همراه  سکوت  عالمت  دادن 
اسم نیمار می آید همه می خواهند بحث و جدل کنند.

درباره  ژرمن  سن  پاری  برزیلی  ستاره  نیمار 
در  پیش  روز  چند  که  جدیدش  گل  از  بعد  شادی 
گاالتاسارای  مقابل   PSG  ۰-۵ پیروزی  جریان 
دادن  قرار  با  و  شد  گذاشته  نمایش  به  او  توسط 
انگشت اشاره روی دهان، یعنی به عالمت سکوت 

بود، توضیح داد.
سن  پاری  مقتدرانه  پیروزی  جریان  در  نیمار 
او  بود.  میدان  ستاره  ترکیه ای  حریف  بر  ژرمن 
به  هم  گل  پاس  یک  و  زد  گل  یک  بازی  این  در 
 PSG امباپه داد تا یکی از ستاره های اصلی کیلین 
بازی  نیمار زمانی که در دقیقه 46  باشد.  میدان  در 
دروازه گاالتاسارای را باز کرد انگشت اشاره اش را 
روی لبهایش گذاشت، سر خود را به پایین خم کرد 
و پیامی ارسال کرد که در همه جای دنیا به عنوان 

دعوت به سکوت تفسیر می شود.
این  توضیح  در  مصاحبه  یک  در  حاال  نیمار 
شادی بعد از گل خود گفت:" هر وقت اسم نیمار 
این  کنند.  جدل  و  بحث  می خواهند  همه  می آید 
آن  درباره  که من  است  از گل جدیدی  بعد  شادی 
با دوستانم صحبت کرده ام. هدف من این است که 
کمتر  کنم،  فراموش  را  چیز  همه  دارم  قصد  بگویم 

صحبت کنم و بیشتر بازی کنم".
نیمار در ادامه این مصاحبه درباره دادن توپ به  
یک ضربه  آمدن  بدست  زمان  در  کاوانی،  ادینسون 
فوتبال  با  فردیت گرایی  گفت:"   PSG برای  پنالتی 
فردیتم  به  می خواستم  اگر  من  درنمی آید.  جور 
فوتبال  در  ولی  می کردم.  بازی  تنیس  بدهم  اهمیت 
همه باید خوشحال و راضی باشند. کاوانی به آن گل 
از دست داده بود و هر  او یک گل را  نیاز داشت. 
مهاجمی دوست دارد گل بزند. این بود که پنالتی را 

او زد و ما همه خیلی خوشحال بودیم".

نیمار: 
هر وقت اسم من می آید 

بحث و جدل شروع می شود

برای  سیگنالی  ارسال  با  رونالدو  کریستیانو 
مایل  گفت  یوونتوس  سرمربی  ساری  مائوریسیو 
است در خط حمله در کنار دیباال و ایگواین بازی 

کند.
که  یوونتوس  بزرگ  ستاره  رونالدو  کریستیانو 
مدت  به  لورکوزن  مقابل  تیم  این  اخیر  دیدار  در 
سی دقیقه در کنار ایگواین و دیباال بازی کرده بود 
می گوید از بازی در این خط حمله سه نفره راضی 
آنها  کنار  در  هم  ادامه  در  می دهد  ترجیح  و  است 
بازی کند. رونالدو در این باره گفت:" من با دیباال 
و ایگواین راحتم. ما همدیگر را عالی درک می کنیم. 
البته تصمیم با مربی است ولی ما با همدیگر خیلی 

خوب کار می کنیم".
مائوریتزیو ساری هم در پاسخ به پیام رونالدو 
آیا می توانیم  که  نمی دانم  بود:"  گفته  به خبرنگاران 
از اول بازی از آنها در کنار هم استفاده کنیم یا نه. 
من در این بازی منتظر ماندم تا شرایط ایده آل برای 
استفاده همزمان از هر سه نفر آنها بوجود بیاید. اگر 
نتیجه  استفاده می کردم  آنها  نفر  از سه  نیمه اول  در 
احتماال چیز دیگری می شد. وقتی احساس کردم تیم 
در  هم  با  را  آنها  است  آوردن  کم  حال  در  آلمانی 
پیشانی خط حمله گذاشتم. البته معنی اش این نیست 
که این فرمول به زودی مدام تکرار می شود، حداقل 

از اول بازی شاهد چنین چیزی نخواهیم بود".

پیام رونالدو به ساری: 
می خواهم کنار دیباال 
و ایگواین بازی کنم

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید
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قرار است دو گروه غواص نیز امروز - شنبه - عملیات جست وجو برای 
یافتن یک جسد را آغاز کنند که احتماال هنوز در آب های اطراف جزیره است. 

پیش تر، جسد یکی از قربانیان از آب گرفته شده است.
با توجه به ادامه خروج گازهای سمی و احتمال فوران مجدد کوه، عملیات 
جستجو و انتقال اجساد خطرناک توصیف شده است و نفرات ارتش با تجهیزات 

ویژه به این محل اعزام شده اند.
تا پیش از این، وضعیت جزیره به نحوی بود که عملیات انتقال اجساد امکان 

نداشت. انتظار نمی رفته که کسی از مفقودشدگان زنده مانده باشد.
در این حادثه چندین نفر نیز مصدوم شده اند و تعدادی از آنان هنوز در 

بیمارستان بستری هستند.

اطالعات روز: اجساد شش تن از قربانیان آتشفشان جزیره وایت در نیوزیلند 
در نزدیکی محل آتشفشان یافته و منتقل شده اند.

به گزارش بی بی سی فارسی، نفرات ارتش نیوزیلند طی عملیاتی که هنوز 
ادامه دارد توانسته اند اجساس شش گردش گری را که هنگام فوران کوه آتشفشان 

جزیره وایت در محل حضور داشتند، با هلی کوپتر از این جزیره منتقل کنند.
رییس پولیس نیوزیلند گفته است که عملیات طبق برنامه به اجرا درآمده و 

همچنان ادامه دارد.
تعدادی  درحالی که  کرد  فوران  وایت  جزیره  آتشفشان  کوه  دوشنبه،  روز 
گردش گر مشغول بازدید از این کوه بودند. تا کنون کشته شدن شانزده نفر در این 

واقعه تأیید شده است.

اجساد شش قربانی آتشفشان نیوزیلند از جزیره وایت منتقل شدند

گروهی از معترضان عراقی: 
قتل نوجوان ۱۶ ساله توطئه است

اطالعات روز: در حالی که نیروهای مختلف سیاسی 
در عراق قتل یک نوجوان در این کشور را محکوم کردند، 
این  بغداد،  میدان تحریر  از معترضان مستقر در  گروهی 
اقدام را »توطئه« علیه چهره مسالمت آمیز تظاهرات بغداد 

توصیف کردند.
به گزارش ایران اینترنشنال، صبح روز پنج شنبه 2۱ 
قوس، جمعیتی خشمگین به خانه یک نوجوان ۱6 ساله 
مرکز  در  را  او، جسدش  کشتن  از  پس  و  بردند  هجوم 
گفته  کردند.  آویزان  راهنمایی  چراغ  تیر  یک  از  بغداد 

می شود که این نوجوان چهار معترض را کشته بود. 
با استناد به این اقدام،  برخی مقام های دولتی عراق 
زیر  را  کشور  این  در  اعتراض ها  مسالمت آمیز  ماهیت 

سوال برده اند و مقام های سیاسی مختلف ضمن محکوم 
کردن این اقدام، خواستار مجازات عامالن آن شده اند.

همچنین انتشار تصاویر جسد آویزان این نوجوان در 
شبکه های اجتماعی و نیز در برخی رسانه ها، واکنش های 
مردمی به دنبال داشته است. یک گروه از معترضان عراقی 
که خود را »تظاهرات کنندگان میدان تحریر« نامیده اند، با 
انتشار بیانیه ای نوشتند که این اقدام »با هدف بدنام کردن 

معترضان مسالمت جو« صورت گرفته است.
از  صدر،  مقتدی  نزدیکان  از  یکی  حال،  این  با 
روحانیون پرنفوذ شیعه که نیروهای مسلح طرفدار خود را 
برای محافظت از معترضان در حوالی میدان تحریر مستقر 

کرده، تهدید کرد که این نیروها را خارج خواهد کرد.

کمیسیون حقوق بشر عراق نیز با محکوم کردن این 
از  محافظت  در  عراقی  مقام های  »شکست  را  آن  اقدام 

مردم« دانست.
در  شیعه  تقلید  مرجع  سیستانی،  آیت اهلل  همچنین 
دیگر ضمن  بار  کربال  جمعه  نماز  خطبه های  در  عراق، 
محکوم کردن کشتار و ربایش اخیر معترضان، خواستار 

کنترل بیشتر بر استفاده از سالح در عراق شد.
مسلح  نیروهای  گفت  او  قول  از  سیستانی  نماینده 
مداخله خارجی  قید هرگونه  از  و  وفادار  مردم  به  »باید 

آزاد باشند.«
آغاز  نیم پیش  ماه و  از دو  اعتراض ها در عراق که 

شده، تاکنون به کشته شدن صدها نفر منجر شده است.

ناواس یک دیوار در لیگ قهرمانان اروپا
دروازه بان پاری سن ژرمن در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا بهترین عملکرد 

را داشت.
به نقل از آس، کیلور ناواس 32 ساله 
پاری سن ژرمن را  با عملکردش  توانست 
در لیگ قهرمانان اروپا در باالترین جایگاه 
نگهدارد. دروازهبان کاستاریکایی که تجربه 
لیگ  در  مادرید  رئال  با  پیاپی  قهرمانی  سه 
توانست  است  داشته  را  اروپا  قهرمانان 
این  گروهی  مرحله  بان  دروازه  بهترین 
بازی ها شود. او در این فصل تنها دو گل 
بنزما در سانتیاگو  دریافت کرد )دبل کریم 
برنابئو( و در چهار دیدار دیگر اجازه گلزنی 
مارک  ادرسون،  تنها  نداد.  را  حریفانش  به 
آندره تراشتگن، مانوئل نویر، الکس مرت، 
این  به  پائولو دینو گاسانیگا  اوبالک و  یان 

آمار نزدیک هستند.
ناواس  از  کمتر  بازی  یک  ادرسون 
دروازه اش را بسته نگه داشت. دروازه بان 
سیتی مانند کیلور در پنج بازی تنها دو گل 
گروهی  مرحله  در  تراشتگن  کرد.  دریافت 
سه بار دروازه اش باز شد و در پنج بازی 
دروازه بان  کند.  کلین شیت  دوبار  توانست 

با  که  دورتموند  برابر  دیدار  در  بارسلونا 
درخشید.  یافت  پایان  گل  بدون  تساوی 
آلیسون به همراه لیورپول در چهار بازی سه 
به  بازی موفق  گل دریافت کرد و در یک 
کلین شیت شد. این در حالی بود که مرت 
باز شد و  بار دروازه اش  ناپولی چهار  در 
در سه بازی از شش دیدار اجازه گلزنی به 
آمار مشابهی  اوبالک  نویر و  نداد.  حریفان 
داشتند:  مادرید  اتلتیکو  و  مونیخ  بایرن  در 
پنج گل دریافت کردند و در سه بازی کلین 

شیت کردند. در رتبه بعدی گاسانیگا قرار 
دروازه اش  بار  پنج  تاتنهام  دروازه بان  دارد. 
باز شد و در دو بازی از چهار دیدار اجازه 

گلزنی به حریفانش را نداد.
رئال  در  سیلسن  و  کورتوا  تیبو  آمار 
دروازه  دو  هر  بود.  بد  والنسیا  و  مادرید 
بان  دروازه  کردند.  دریافت  گل  هفت  بان 
دیدار  دو  در  تنها  بازی  پنج  از  بلجیمی 
اجازه گلزنی به حریفان نداد. برای دروازه 
بان والنسیا تنها یک بار این اتفاق افتاد. در 

حالی که آروئال تنها یک گل دریافت کرد 
و در بازی دیگری که به میدان رفت کلین 
شیت کرد. خائومه دومنچ که در یک بازی 
اجازه  داشت  والنسیا حضور  دروازه  درون 

گلزنی به تیم حریف را نداد.  
بود  بوریان  استن  بان  دروازه  بدترین 
که 2۰ بار دروازه اش باز شد. او در شش 
بازی که حفاظت دروازه ستاره سرخ را بر 
عهده داشت کلین شیت نکرد. رتبه دوم به 
کوک، دروازه بان خنک اختصاص دارد. او 
۱6 گل دریافت کرد و در یک بازی دروازه 
)دروازه  موسلرا  داشت.  نگه  بسته  را  اش 
بان گاالتاسرای(، خوسه سا )المپیاکوس( و 
دروازه  بار  بازی ۱4  )لیل( در شش  ماینن 
در  نخست  بان  دروازه  دو  شد.  باز  شان 
بسته  را  شان  دروازه  توانستند  بازی  یک 
نگهدارند اما دروازه بان لیل در همه بازی ها 
پیاتف  ها  آن  از  باالتر  کرد.  دریافت  گل 
با  زاگرب(  )دینامو  لیواکوویچ  و  )شاختار( 
۱۰ گل قرار داشتند. میگنولت یازده)بروخه( 
و گولینی )آتالنتا( ۱2 گل دریافت کردند. 
ترتیب  به  کوالر  و  )بنفیکا(  والکودیموس 

یازده و ۱۰ بار دروازه شان باز شد.

سنای امریکا کشتار ارامنه توسط عثمانی را به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخت
آن است.

چاووش  مولود  که  است  حالی  در  این 
تصویب  از  ترکیه  خارجه  امور  وزیر  اوغلو، 
قطع نامه سنای امریکا به عنوان »نمایش سیاسی« 
سخن گوی  کالین،  ابراهیم  است.  کرده  یاد 
این  تصویب  هم  ترکیه  ریاست جمهوری 

قطع نامه در سنای امریکا را محکوم کرد.
ارتباطات  مدیر  آلتون،  فخرالدین 
خود  تویتر  در  هم  ترکیه  ریاست جمهوری 
نوشته است: تاریخ از این قطع نامه ها به عنوان 
از  برخی  غیرمنطقی  و  غیرمسئوالنه  اقدامات 
یاد  ترکیه  علیه  متحده  ایاالت  کنگره  اعضای 

خواهد کرد.
کشتارارامنه

ارمنی ها  نسل کشی  عنوان  با  اکنون  آنچه 
جنگ  دوران  رخدادهای  به  می شود  شناخته 
نخست در اوایل سده بیستم در سرزمین های 

امپراتوری عثمانی بازمی گردد.

از  شماری  نیز  و  ارمنی ها  گفته ی  به 
پژوهش گران و مورخان، بین سال های ۱۹۱۵ 
تا ۱۹۱8، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
قتل عام  عثمانی  ترکیه  قلمرو  ساکن  ارامنه  از 

شدند.

کاتولیک،  کلیسای  رهبر  فرانسیس،  پاپ 
سده  نسل کشی  »نخستین  را  ارمنی ها  کشتار 

بیستم« توصیف کرده  است.
را سالگرد  ثور  اپریل/4  ارمنی ها روز 24 

نمادین این »نسل کشی« می دانند.

امریکا  سنای  مجلس  روز:  اطالعات 
نسل کشی  وقوع  قطع نامه ای  در  پنج شنبه  روز 
دوران  در  بیستم،  سده  اوایل  در  ارمنی ها 

امپراتوری عثمانی، را به رسمیت شناخت.
به گزارش رادیو فردا، پیش از این اعضای 
قطع نامه   در  هم  امریکا  نمایندگان  مجلس 
حکومت  سوی  از  ارامنه  نسل کشی  مشابهی 

عثمانی را تأیید کردند.
عقرب  هفتم  روز  رای گیری  جریان  در 
4۰۵ قانون گذار امریکایی در مجلس نمایندگان 
به قطع نامه تأیید »نسل کشی« رای »آری« دادند 
مخالفت  آن  با  قانون گذار   ۱۱ تنها  درحالی که 

کردند.
که  قطع نامه مجلس سنا تصریح شده  در 
از کشتار  این است که  امریکا  سیاست دولت 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ارامنه به دست 
امپراطوری عثمانی به عنوان نسل کشی یاد کند.

اذعان دارد که شمار زیادی  دولت ترکیه 

در جریان جنگ جهانی اول کشته شده اند اما 
کشته های  تعداد  از  اعالم شده  آمار  می گوید، 
و  است  واقعی  رقم  از  فراتر  بسیار  ارامنه 
هرگونه اقدام سیستماتیک امپراطوری عثمانی 

در کشتار ارامنه را رد می کند.
و  امریکا  رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد 
کاخ سفید پیش از این با چنین قطع نامه هایی 
که  بودند. جمهوریخواهان هم  کرده  مخالفت 
درسنای امریکا اکثریت را در اختیار دارند نیز 
چند بار مانع تصویب این قطع نامه شده بودند.
نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، به 
این مصوبه سنای امریکا واکنش نشان داده و 
یاد  پیروزی عدالت و حقیقت  به عنوان  آن  از 

کرده است.
هم  تویتی  در  ارمنستان  نخست وزیر 
میلیون   ۱.۵ به  احترام  ادای  این  است:  نوشته 
و  بیستم  قرن  در  نسل کشی  نخستین  قربانی 
وقوع  از  پیش گیری  ترویج  برای  قاطع  گامی 

سرمربی  سولسشر،  گنار  اوله 
منچستریونایتد بعد از پیروزی 4-۰ این تیم 
تحسین  اروپا ضمن  لیگ  در  آلکمار  مقابل 
عملکرد تیمش گفت شیاطین سرخ به دو یا 

سه بازیکن جدید نیاز دارند.
منچستریونایتد پنجشنبه شب در آخرین 
اروپا  لیگ  گروهی  مرحله  در  خود  بازی 
 ۰-4 نتیجه  با  اولدترافورد  در  شد  موفق 
آلکمار هالند را  شکست داده و به عنوان تیم 
اول گروه L از این گروه صعود کند. یونایتد 
پنجشنبه  بازی  از  دقیقه ای  ده  برهه  در یک 
ثمر  به  بازی کرد و سه  گل  شب طوفانی 

رساند و دو گل از این گلها توسط میسون 
گرین وود پدیده این تیم به ثمر رسید.

سولسشر در پایان بازی ضمن تحسین 
ستایش  به  بازی  این  در  تیمش  عملکرد 
اروپا  لیگ  در  اینجا  تا  امسال  که  گرین وود 
و  پرداخت  است  یونایتد  گلزن  بهترین 
گفت:" فکر کنم قبال هم این را گفته ام که 
گرین وود بعد از بازی درخشانی که پنجشنبه 
شب انجام داد از همین امروز با پشتکار تمام 
بازی های  در  و  می کند  شرکت  تمرینها  در 
بعدی هم باز برای ما گل می زند. او همیشه 
همین کار را کرده و این برایش طبیعی است. 

بالفطره  فوتبالیست  یک  گرین وود  چون 
است". سرمربی یونایتد همچنین تایید کرد 
که تیمش در ماه جنوری به دو یا سه بازیکن 
باره  این  در  او  داشت.  خواهد  نیاز  جدید 
گفت:" ما به دنبال این هستیم که در چند 
پست تیم را تقویت کنیم. اگر ما را با تیمهای 
اینکه  برای  که  می بینید  کنید  مقایسه  دیگر 
بتوانیم در پستهای مختلف از بازیکنان مان به 
صورت چرخشی استفاده کنیم به دو یا سه 
بازیکن جدید نیاز داریم. این در یک فصل 
بلند برای هر تیمی الزم است و باید ببینیم 

در آینده چه پیش می آید".

سولسشر: 
یونایتد در جنوری دو یا سه بازیکن الزم دارد

گواردیوال می تواند در تابستان منچسترسیتی را ترک کند
سرمربی  قرارداد  در  بندی 
اسپانیایی وجود دارد که می تواند 
جدا  منچسترسیتی  از  جون  در 

شود.
چهارمین  آس،  از  نقل  به 
در  گواردیوال  پپ  حضور  سال 
سخت ترین  به  منچسترسیتی 
تبدیل  اسپانیایی  سرمربی  دوران 
شده است. سیتی که توانست در 
دو فصل اخیر لیگ برتر انگلیس 
شرایط  در  اکنون  شود  قهرمان 
لیورپول  )با  ندارد  قرار  خوبی 
صدرنشین ۱4 امتیاز فاصله دارد(. 
این تیم در این فصل فرصت دارد 

قهرمانان  لیگ  اتحادیه و  در جام 
اروپا عنوانی کسب کند. همچنین 
نباید کسب سهمیه لیگ قهرمانان 

فصل آینده را فراموش کند.
بیش  گواردیوال  آینده  اکنون 
از گذشته نامشخص است. اغلب 
انگلیسی مدعی شدند  رسانه های 
سرمربی اسپانیایی بر اساس بندی 
که در قراردادش است می تواند 
در تابستان از این تیم جدا شود. 
سال  یک  سیتی  سرمربی  قرارداد 
بعد به پایان می رسد اما با توجه 
شهر  تیم  تواند  می  بند  این  به 

منچستر را ترک کند.

رسانه  در  کاتاالنی  سرمربی 
ها اعالم کرده است آماده تمدید 
به  چیز  همه  اما  است  قراردادش 
فرصت  او  دارد.  بستگی  شرایط 
حضورش  سال  پنجمین  تا  دارد 
این  اگر  کند.  در سیتی سپری  را 
جدیدی  شرایط  دهد  رخ  اتفاق 
تیم  در  چون  کند  می  تجربه  را 
از چهار سال  بیش  سابقش  های 
چهار  )بارسلونا  نکرد  مربیگری 

سال و بارین مونیخ سه سال(.
در صورت جدایی گواردیوال 
جانشینش  فراوان  احتمال  به 
خواهد  پوچتینو  مائوریتسیو 

میان  در  آرجانتینی  سرمربی  بود. 
محبوب  سیتی  باشگاه  مدیران 
حضور  زمان  از  ها  آن  است. 
این  از  اسپانیول  در  پوچتینو 
یکی  دارند.  شناخت  سرمربی 
با  رابطه  در  توجه  قابل  نکات  از 
تمدید قرارداد با گواردیوال وابسته 
بودن آینده رحیم استرلینگ به این 
انگلیسی  مهاجم  است.  موضوع 
آینده  شدن  مشخص  درصورت 
تمدید  درباره  اسپانیایی  سرمربی 
قراردادش فکر می کند. او اکنون 
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میلیون یورو روبرو است.

رونالدینیو، ستاره سابق بارسلونا، معتقد است که تعیین 
بهترین بازیکن تاریخ فوتبال کمی دشوار است.

خود  طالی  توپ  ششمین  مسی  لیونل  پیش  چندی 
پیشی  رونالدو  کریستیانو  از  این حیث  از  و  کرد  را کسب 
گرفت. در سال های اخیر اما بحث های زیادی در رابطه با 
بهترین بازیکن تاریخ فوتبال مطرح شده است. بسیاری از 
فوتبال دوستان لیونل مسی را بهترین بازیکن تاریخ می دانند 

اما با این وجود اختالف نظرهای زیادی در این باره وجود 
دارد.

رونالدینیو که پیش از این با لیونل مسی در بارسلونا هم 
تیمی بوده است، درباره این که کدام ستاره بهترین بازیکن 
تاریخ فوتبال است، گفت: " من بسیار خوشحال هستم که 
لیونل مسی موفق شد ششمین توپ طالی خود را کسب 
کند. ما پیش از این در بارسلونا با یکدیگر دوست بودیم. با 

این وجود اما من مقایسه کردن را دوست ندارم و نمی توانم 
بگویم که کدام بازیکن در تاریخ بهترین است. پیش از مسی 
بازیکنان فوق العاده ای نظیر مارادونا، پله، رونالدو و... وجود 
داشته اند و فکر می کنم گفتن این موضوع که مسی بهترین 
بازیکن تاریخ فوتبال است، کمی دشوار به نظر می آید و من 
نیز نمی توانم این را بگویم. با این وجود من مطمئن هستم 

که او بهترین بازیکن در دوران خودش است."

رونالدینیو: 
مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال نیست!

ترمپ »دریافت تعرفه از کاالهای چینی را به حالت تعلیق درآورد«
اطالعات روز: دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا، 
به  چین  در  وارداتی  کاالهای  از  بعضی  بر  گمرکی  تعرفه 

حالت تعلیق درآورده است.
دولتی  منابع  گفته  به  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
امریکا، آقای ترمپ در برابر تعهد دولت چین به افزایش 
واردات کاالهای کشاورزی از ایاالت متحده تصمیم گرفته 
است تعرفه بر بعضی از کاالهای وارداتی از آن کشور را 
به حالت تعلیق درآورد. این اقدام به منزله کاهش در تنش 

تجاری بین دو کشور است.
تایید  را  خبر  این  رسما  کشور  دو  دولت های  هنوز 
نکرده اند و جزئیات توافق های احتمالی به دست آمده بین 

دو کشور مشخص نیست.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در دولت امریکا 
بود  قرار  که  را  تعرفه هایی  متحده  ایاالت  که  است  گفته 
ارزش  به  چین  از  وارداتی  کاالهای  از  یک شنبه  روز  از 
کرده  معلق  فعال  شود  دریافت  دالر  میلیارد   ۱6۰ ساالنه 

است. همچنین، قرار است بخشی از تعرفه های وضع شده 
به تدریج کاهش یابد.

آینده  متعهد شده است که طی سال  مقابل، چین  در 
میالدی واردات تولیدات کشاورزی از امریکا را به میزان 
۵۰ میلیارد دالر افزایش دهد که دو برابر واردات از امریکا 
در سال 2۰۱7 یعنی زمان آغاز اختالفات تجاری بین دو 

طرف بوده است.
ریاست جمهوری  دوره  آغاز  از  ترمپ  دونالد 
در  که  کشور  این  بزرگ  تجاری  کسری  به  نسبت  خود 
رسید  دالر  میلیارد   62۰ از  بیش  به  میالدی  گذشته  سال 
امریکا  بیشترین کسری تجاری  بود.  داده  نشان  حساسیت 
میلیارد   42۰ نزدیک  به  گذشته  سال  در  که  بوده  چین  را 
دالر بالغ شد. کسری تجاری امریکا به واردات و صادرات 
از  صرفا  کسری  این  اما  می شود  مربوط  خدمات  و  کاال 
فزونی قابل توجه واردات بر صادرات کاالست و در مورد 
مبادالت خدمات، موازنه تجاری ایاالت متحده مثبت بوده 

است.
کسری  علت  که  بوده  معتقد  امریکا  رییس جمهوری 
غیرمنصفانه طرف های  برخورد  کشور  این  تجاری  موازنه 
اقالم  برای  پنهان  یارانه های  جمله  از  امریکا  تجاری 

صادراتی و دخالت در بازار ارز بوده است.
دولت امریکا پیش تر تعرفه ای را بر کاالهای وارداتی 
از چین وضع کرده و دولت چین نیز هشدار داده بود که 
به مقابله به مثل مبادرت خواهد کرد. با این همه، تا کنون 

چین به وضع تعرفه به طور یک جانبه دست نزده است.
دریافت  تعلیق  به  امریکا  رییس جمهوری  تصمیم 
تعرفه تجاری حاصل مذاکراتی است که در ماه های اخیر 

بین دو طرف جریان داشته است.
اعالم تصمیم آقای ترمپ اثر مثبتی بر بازارهای مالی 
برابری  نرخ  به خصوص در چین،  و  داشته  پولی جهان  و 
و  رسید  گذشته  ماه  چهار  طی  سطح  باالترین  به  یوآن 

شاخص بهای سهام نیز افزایش یافت.
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که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  بدخشان 
اویغورها در این والیت زیر چتر طالبان فعالیت 
دارند و تاکنون از وجود گروه مستقلی تحت 
عنوان جنبش اسالمی ترکستان شرقی گزارشی 
والی  گفته ی سخن گوی  به  نیست.  دست  در 
بدخشان، منطقه ای موسوم به »دره ی ُخستگ« 
تحت  آن  بخش هایی  که  »جرم«  ولسوالی  در 
و  اویغور  جنگ جویان  است،  طالبان  تسلط 

خانواده های شان را در خود جا داده است. 
آقای نظری می افزاید که در سال روان اکثر 
جنگ جویان خارجی که در میان شان اویغورها 
نیروهای  عملیات  پی  در  داشتند،  وجود  نیز 
افغانستان کشته شدند  امنیت دولت  دفاعی و 
و یا به مناطقی مرزی در پاکستان فرار کردند. 
به گفته ی آقای نظری، در عملیات های امسال 
سه ولسوالی از طالبان پس گرفته شد و حدود 

نیز  طالبان  و خارجی  داخلی  2۰۰ جنگجوی 
کشته شدند. 

عتیق اهلل امرخیل، آگاه مسایل نظامی به این 
باور است که گروه نظامی ایغور به هدف مقابله 
اما ممکن  تأسیس شده است،  با دولت چین 
در  خارجی،  حمایت  بدون  بتواند  که  نیست 
افغانستان صاحب پایگاه شود و چین را تهدید 
کند. آقای امرخیل استدالل می کند که با توجه 
در  تروریستی  گروه های  فعالیت   پیشنه ی  به 
خارجی  حمایت  از  که  گروه هایی  افغانستان، 
افغانستان  در  نمی توانند  نباشند،  برخوردار 

صاحب پایگاه دایمی شوند.
اسالمی  حزب  امرخیل،  آقای  باور  به 
ترکستان شرقی برخالف گروه های دیگر مثل 
داعش و طالبان علیه حضور نظامی امریکا در 
با  مقابله  و  مبارزه  آن  هدف  که  نه  افغانستان 
چین است. به گفته ی او اگر این گروه بتواند در 
افغانستان صاحب پایگاه شود که محال است 
بدون حمایت خارجی به این هدف دست یابد، 
روابط دولت چین و افغانستان تیره خواهد شد. 
گروه طالبان اما حضور و فعالیت مستقل 
را در  اعضای حزب ترکستان اسالمی شرقی 
افغانستان رد کرده است. این گروه افزوده که 
گزارش های مربوط به حضور مسلحانه اعضای 
افغانستان  در  شرقی  اسالمی  ترکستان  حزب 
هدف  و  است  محض  )تبلیغات(  »پروپاگند 
و  اسالمی  امارت  میان  بدبینی  ایجاد  آن  از 

کشورهای همسایه است.«
چین با گروه طالبان روابط نزدیک دارد. 
چین اولین بار در دهه ی ۹۰ میالدی برای حفظ 
برقرار  ارتباط  با طالبان  افغانستان  منافعش در 
با  مقابله  برای  قبل  کرد. دولت چین دو سال 
تهدیدات تروریستی ناشی از حضور اویغورها 
در افغانستان، اقدام به تأسیس یک لوای کوهی 

و  تأسیس  هزینه ی  چین  کرد.  بدخشان  در 
تجهیزات این لوا را به عهده گرفته، اما این لوا 
به دالیل نامشخصی هنوز ساخته نشده است. 

جنبشاسالمیترکستانشرقی
سال  در  شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش 
کسب  برای  جنبش  این  شد.  تأسیس   ۱۹33
استقالل و تشکیل دولت مستقل در جامعه ی 
در  ساکن  ترک تبار  اقوام  دیگر  و  اویغورها 
این گروه در گذشته  مبارزه می کند.  ترکستان 
از سوی کشورهای مختلف، از جمله عربستان 
سعودی و ترکیه حمایت مالی شده است. پس 
از آن که طالبان در افغانستان به قدرت رسید، 
رابطه  نیز  طالبان  با  ترکستان  اسالمی  جنبش 

ایجاد کرد. 
شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش  امریکا، 
فهرست  شامل  میالدی   2۰۰2 سال  در  را 
متهم  گروه  این  کرد.  تروریستی  سازمان های 
جمله،  از  تروریستی  حمله  چندین  انجام  به 
المپیک  آستانه  در  تروریستی  حمله ی  چند 
مرگبار در  انفجارهای  و  پکن  در  سال 2۰۰8 

شانگهای و یونن است.
علیه چین دولت سختگیرانهی سیاست

اویغورها
دولت چین از سال ها پیش علیه اویغورها، 
پیش  در  را  سخت گیرانه ای  سیاست های 
چین  دولت  اخیر  سال های  در  است.  گرفته 
افراطی  افکار  با  مبارزه  به منظور  اردوگاه هایی 
اویغورها ساخته است. اما اویغورهای مسلمان 
می گویند که دولت چین از آنان هویت زدایی و 

آنان را شست وشوی مغزی می کنند. 
و  ملل  سازمان  مقامات  برآورد  براساس 
میلیون  یک  حاضر  حال  در  متحده،  ایاالت 
چین  بازآموزی«  »اردوگاه های  در   مسلمان 
نگهداری می شوند. زندانیان سابق که اکثریت 
گفته اند  خبرنگاران  به  هستند،  »اویغور«  آن ها 
»تلقین  چندماهه ی  روند  یک  طی  در  که 
فکری« دولت چین آن ها را مجبور کرده است 
اسالمی  اعتقادات  از  کنند،  ترک  را  اسالم  که 
روز  هر  و  کنند  انتقاد  زندانیان  دیگر  و  خود 
ساعت ها سرودهای تبلیغاتی حزب کمونیست 
دارد  بخوانند. گزارش های رسانه ای وجود  را 
که در این بازداشت گاه ها زندانیان به خوردن 
گوشت خوک و نوشیدن الکل مجبور می شوند. 
این  مرگ  و  شکنجه  مورد  در  گزارش هایی 

زندانیان نیز منتشر شده است.
روایت  اردوگاه ها  این  مورد  در  اما  چین 
بسیار متفاوتی را ارایه کرده است. هرچند که 
به عنوان  را  بازداشت گاه ها  این  اغلب  مقامات 
مکتب توصیف می کنند، اما آن ها را به شفاخانه 

نیز تشبیه می کنند.
ترک زبان  مسلمان  اقلیت  یک  اویغورها 
در والیت سین کیانگ در شمال غرب چین 
هستند که از مدت های طوالنی زیر فشار دولت 
چین قرار دارند. اویغورها به این باور هستند 
که به صورت فزاینده ای از سوی حکومت چین 
در  اقلیت  این  گفته ی  به  هستند.  فشار  تحت 
هویت  تضعیف  تالش  در  کشور  این  چین، 
فرهنگی، سیاسی و دینی آنان است و از منابع 

طبیعی سین کیانگ بهره بردای می کند.
»قدرت  را  چین  حکومت  اویغورها 
یا  جدایی  خواهان  و  می خوانند  استعماری« 
باعث  امر  این  بیش ترند.  خودمختاری  کسب 
شدیدی  اقدامات  چین  دولت  که  است  شده 
را علیه جدایی طلبان سین کیانگ روی دست 

بگیرد.

حدود  شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش 
یک هفته قبل ویدیویی را منتشر کرد که نشان 
می دهد شماری از جنگ جویان این گروه در 
افغانستان تمرینات نظامی انجام می دهند و به 
تجهیزات و ابزارهای جنگی پیشرفته دسترسی 
دارند. اکنون وزارت دفاع حضور جنگ جویان 
این گروه را در کشور تأیید می کند، اما می گوید 
که هنوز مشخص نیست که این گروه در کدام 
مناطق کشور حضور دارند و شمارشان به چند 

نفر می رسد.
متشکل  شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش 
مخالف  که  است  چین  در  اویغور  اقلیت  از 
سیاست های دولت پکن می باشد و در منطقه ی 
زندگی  افغانستان  همسایگی  در  سین کیانگ 
می کنند. چین محدودیت های شدیدی را برای 
اویغورها وضع کرده است و جنبش اسالمی 
ترکستان شرقی به این هدف تأسیس شده تا از 

مسلمانان اویغور دفاع کند. 
در تصاویر منتاژشده ی که جنبش اسالمی 
می شود  دیده  کرده،  منتشر  شرقی  ترکستان 
این گروه وسایط نظامی  که ده ها جنگ جوی 
در  را  هاموی  و  رنجر  مثل  افغانستان  دولت 
در تصاویر سالح های  دارند. همچنین  اختیار 
ارتش  ویژه ی  که  را   »M4« و   »MI6« نوع 

افغانستان است، نیز در دست دارند. 
در  شرقی  ترکستان  اسالم گرای  گروه 
زیر  و  دارد  حضور  که  سال هاست  افغانستان 
چتر گروه طالبان و القاعده فعالیت کرده است. 
پس از ظهور داعش در خاورمیانه، گزارش هایی 
داعش  به  مسلمان  اویغورهای  که  شد  منتشر 
ویدیوی  گروه  این  که  اکنون  پیوسته اند. 
فعالیت نظامیانش را در افغانستان منتشر کرده 
است، شماری از آگاهان نظامی در افغانستان 
می گویند که چنین گروه هایی اگر از حمایت 
کشورهای خارجی برخوردار نباشد، نمی توانند 

حضور دوامدار در افغانستان داشته باشند. 
گروه  این  که  نیست  بار  نخستین  این 
منتشر  فعالیت های خود  از  ویدیوهایی  چنین 
با  گروه  این  نیز  گذشته  سال های  در  می کند. 
انتشار ویدیوهایی از این دست، در کنار طالبان 
نمایش  به  افغانستان  در  را  افغان، حضورشان 

گذاشته اند.
در  گروه  این  فعالیت  مکان  هرچند 
به نظر می رسد  اما  نیست،  افغانستان مشخص 
که محل فعالیت این گروه مناطق شمال شرقی و 
مشخصا والیت بدخشان افغانستان باشد؛ زیرا 
از  و  افغانستان اند  شرقی  همسایه ی  اویغورها 

طریق بدخشان با افغانستان مرز دارند. 
مناطق  خارجی،  رسانه های  گزارش  طبق 
پناه گاه  که  است  زمانی   دیر  افغانستان  مرزی 
و  آزار  از  که  است  بوده  اویغور  قومی  اقلیت 
اذیت دولت چین فرار می کنند. امروزه کارزار و 
محدودیت های چین علیه اویغورها به خصوص 
پس از این که پکن و مقامات محلی سرکوب و 
سخت گیری بر آزادی ، دین و فرهنگ اویغورها 

را شدت بخشیدند، این اقلیت را به مهاجرت 
افغانستان  جمله  از  کشورها  دیگر  به  جمعی 

واداشته است.
وزارت دفاع افغانستان حضور این گروه 
که  می گوید  و  می کند  تأیید  افغانستان  در  را 
این  مورد  در  بیش تر  اطالعات  کسب  برای 
وزارت  این  استخباراتی  و  کشفی  تیم  گروه 
تحقیق می کند. زبیر عارف، معاون سخن گوی 
روز گفت  اطالعات  روزنامه  به  دفاع  وزارت 
که حضور این نوع گروه ها در افغانستان زیر 
چتر طالبان انجام می شود. او گفت: »ممکن این 
گروه ها در کشورهای خودشان مستقل باشند، 
طالبان  گروه  سایه  در  همه  افغانستان  در  اما 
فعالیت دارند. آنان جبهه ی مشخص از آن خود 

ندارند.«
دفاع در مورد  معاون سخن گوی وزارت 
تجهیزات و وسایط پولیس و ارتش افغانستان 
که  گفت  نیز  است،  گروه  این  اختیار  در  که 
این وسایط و تجهیزات را در  نظامیان کشور 
گفت:  او  داده اند.  دست  از  طالبان  با  جنگ 
»موجودیت وسایط اردوی ملی و پولیس ملی 
در اختیار این گروه به این معنا است که این 
گروه زیر چتر طالبان فعالیت می کند و فعالیت 

مستقل ندارد.«
طبق گزارش رسانه ها پس از آن که دولت 
اویغورها  بر  را  اقدامات سخت گیرانه ای  چین 
از اهالی سینکیانگ به  اعمال کرد، گروه هایی 
کردند.  مهاجرت  افغانستان  بدخشان  والیت 
هرچند  بدخشان  والیت  محلی  مقام های 
جنش  به  موسوم  خاصی  گروه  وجود  از 
اسالمی ترکستان شرقی در این والیت چیزی 
نمی گویند، اما حضور اویغورها در این والیت 

را تأیید می کنند. 
والی  سخن گوی  نظری،  نیک محمد 

وزارت  سخن گوی  معاون 
و  تجهیزات  مورد  در  دفاع 
ارتش  و  پولیس  وسایط 
افغانستان که در اختیار این 
که  گفت  نیز  است،  گروه 
این وسایط  نظامیان کشور 
با  جنگ  در  را  تجهیزات  و 
او  از دست داده اند.  طالبان 
وسایط  »موجودیت  گفت: 
ملی  پولیس  و  ملی  اردوی 
این  به  گروه  این  اختیار  در 
معنا است که این گروه زیر 
چتر طالبان فعالیت می کند و 

فعالیت مستقل ندارد.«

چان می گوید: »با خود گفتم این آدم به 
جایی نمی رسد. او دارد کارخانگی  خود 

را نادیده می گیرد!«
فیس بوک  وقتی  که  می گوید  چان 
که  نمی کرد  فکر  شد،  راه اندازی 
در  حتا  »کسی  کند:  تغییر  زندگی اش 
وحشی ترین رویاهایش تصور نمی کرد 
که این چیزی است که اتفاق می افتد. 
فقط یک پروژه معمولی بود؛ یک پروژه 

دانشگاهی.«

هر  می توانید  »شما  می پرسد:  کینگ 
چیزی مادی را برای فرزندان تان فراهم 
چگونه  را  آن ها  حساب  این   با  کنید؛ 
پرورش می دهید تا از زندگی عادی سر 
درآورند؟«
همه،  از  »اول  می گوید:  زاکربرگ 
را  همه چیز  ما  که  نیست  این طوری 
برای آن ها فراهم می کنیم. به نظر من 
توجه به این مسأله مهم است. آن ها 
نیز مسئولیت هایی دارند.«

جنگ جویان اویغور در افغانستان؛ 
لطف علی سلطانیفعالیت زیر چتر طالبان، تهدید علیه چین


