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کاردینال پرنفوذ 
واتیکان در پپی 

رسوایپی مالی 
کناره گیری کرد

اطالعات روز: جیووانی 
آنجلو بچیو، کاردینال 

پرنفوذ کلیسای...

دارایپی های 
الکسی ناوالنی 

»مسدود و آپارتمان او 
ضبط شده است«

سولسشر: 
وظیفه من راضی 

نگه داشتن بازیکنان 
نیست

در نشست خبری 
بازی با لیورپول

حمایت قاطعانه آرتتا 
از خرید گران قیمت 

آرسنال
سرمربری آرسنال به 

حمایت از ستاره گرانقیمت 
فرانسوی پرداخت و...
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خلیل زاد: 
دولت و طالبان برای داشتن موقف باال در میز مذاکره، در تالش افزایش خشونت اند

هفته   ی دوم مذاکرات صلح؛ 
موافقت     نامه طالبان و امریکا، 

محل اختالف است

برگشت زندانیان طالبان به میدان جنگ، 
صفوف طالبان را تقویت کرده است؟

مقام های افغان به طور رسمی از برگشت آنان به میدان 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  به تازگی  گفتند.  سخن  جنگ 

شورای عالی مصالحه نیز برگشت شماری از...

زندان های  از  طالبان  زندانی  پنج هزار  رهایی  از  پس 
بیش  برگشت  از  گزارش هایی  افغانستان،  حکومت 
همچنان  و  شد  منتشر  جنگ  میدان  به  آنان  نصف  از 

داشته  مذاکره  میز  در  باال  موقف  خشونت  افزایش  طریق  از  تا  دارند 
باشند...

اطالعات روز: زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی وزارت خارجه ی امریکا 
برای صلح افغانستان می گوید که دولت افغانستان و گروه طالبان تالش 

»الیک و ریتویت کن«؛ 
آیا »مبارزه از زیر لحاف« 

فایده ای هم دارد؟
برای برخی، این تنبالنه ترین شکل کنش گری است. 
»مبارزان زیر لحاف« حمایت خود را از یک هدف با 
تغییردادن تصویر پروفایل، ریتویت کردن یک نظر یا 
استفاده از یک هشتگ ترند، در شبکه های اجتماعی 
یا  »اسلکتیویسم«  اوربان  واژه نامه  می کنند.  ابراز 
)Slacktivism( یا به فارسی »مبارزه زیر لحاف« را 
چنین تعریف می کند: »احساس رضایت کاذب که به 
شخص پس از الیک کردن، اشتراک گذاری یا ریتویت 
با  می کند  فکر  این شخص  و  می دهد  دست  چیزی 

الیک و ریتویت کار مهمی کرده است.«
اما آیا اسلکتیویسم ــ یا شکل کم تر تحقیر آمیز آن 
فارسی  به  یا   )Clicktivism( یا  »کلیکتیویسم« 

»کلیک گرایی« ــ واقعا در این حد بی فایده است؟ 
شواهد روزافزون نشان می دهد که کنش گری آنالین 

مؤثرتر از آنی است که...
3

ضرورت ایستادگی 
بر همزیستی مذهبی

مرحله ی  در  مناقشه انگیز  موضوع های  از  یکی 
رویه  ی کاری  بر سر  توافق  و  تصویب چارچوب 
هیأت های  میان  بین االفغانی  مذاکرات  در 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی 
مذاکرات  فقهی  مبنای  سر  بر  بحث  طالبان،  و 
طالبان  است.  اختالف  مورد  مسائل  سر  بر 
خواستار قرار گرفتن فقه حنفی به عنوان مبنا در 
بحث های فقهی بر سر محورهای مذاکره است. 
می خواهد  افغانستان  اسالمی  جمهوری  هیأت 
جریان  در  گذشته  دهه ی  دو  در  که  آن چنان 
مشترک،  به صورت  حنفی  و  جعفری  فقه  بوده، 
مبنای مباحث دینی و فقهی بر سر مسائل مورد 

اختالف باشد.
که  دارد  وجود  اسالم  جهان  در  کشوری  کم تر 
یا  خشونت بار  منازعات  معاصرش،  تاریخ  در 
جدال های جدی و خطر آفرین بر سر اختالفات 
پاکستان،  باشد.  نکرده  تجربه  را  فرقه ای 
جمهوری اسالمی ایران، عربستان سعودی، قطر، 
امارت متحده ی عربی و چندین کشور اسالمی 
که به لحاظ قدرت اقتصادی، نظامی و فرهنگی، 
الگوی  دست کم  یا  اسالم  جهان  رهبری  مدعی 
توسعه، اقتصاد و اقتدار در جهان اسالم هستند، 

با چالش سرکوب شدید مذهبی،...

2

صفحه 2

حه 4
صف

حه 5
صف

وهای دولتی  سه سرباز نیر
در حمــله ی طالبــان 
در قندهار کشته شدند

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

وعیت  تیشه بر پای مشر
خود زدن

کس حق ندارد به افتخارات ما 
توهین کند | طنز

قندهار  والیت  در  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
می گویند که در نتیجه ی حمله ی جنگ جویان گروه 
ولسوالی  در  دولتی  نیروهای  پاسگاه های  بر  طالبان 

تحته پل این والیت،...

صفحه 3

صفحه 2

صفحه 5

سعادیت: 

تهنا صلحی ثبات را 
یم آورد که نظام پس 
از آن بر بنیاد تبعیض 

استوار نباشد
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فرقه گرایی افراطی یا دست کم نفی همزیستی 
ماحصل  هستند.  مواجه  فرقه ها  و  مذاهب 
فرقه گرایی و سرکوب یا نفی مذاهب برای جهان 
اسالم، حداکثر به راه افتادن جنگ ها ی خونبار 
و کشتارهای دسته جمعی و حداقل، فربه شدن 
که  است  فرقه گرایانه  کینه های  روزافزون 
می تواند به عنوان عوامل بالقوه در شعله ورشدن 
خطرناک   مصیبت بار  خشونت های  و  جنگ ها 

باشد.
افغانستان در میان کشورهای مسلمان  اگرچه 
و در تاریخ معاصر، مشقت ها، بحران ها و فجایع 
متعدد و ویران گری را تجربه کرده اما در فهرست 
طویل بحران ها و منازعات افغانستان، منازعه ی 
مذهبی آن چنان که دیگر کشورهای مسلمان 
مورد  یک  استثنای  به  کرده/می کنند،  تجربه 
کوچک در قرن نزدهم، وجود ندارد. افغانستان 
دست کم در تاریخ  معاصرش، یکی از الگوهای 
همزیستی مسالمت آمیز مذاهب است. از قندهار 
تا کابل، از هرات تا لوگر و از هزاره جات تا شمال 
کشور، پیروان مذاهب در طول دهه ها و قرن ها، 
زندگی نسبتا مسالمت آمیز و عاری از منازعات 
جدی را سپری کرده اند. در طول تاریخ معاصر 
به لحاظ  بدنام  و  تاریک  نقطه ی  یک  کشور، 
مذهبی  آشکار  و  و سرکوب شدید  فرقه گرایی 
وجود دارد؛ امارت سیاه طالبان در نیمه ی دوم 
طالبان،  آن  در  که  بیست  قرن  دهه ی  آخرین 
به  فرقه گرایش ،  و  سرکوب گرانه  ایدئولوژی  با 
در  مذهبی  همزیستی  علیه  تمام عیار  جنگ 

کشور پرداخت.
پس از سقوط طالبان، افغانستان یک گام مهم 
در زمینه ی تحکیم همزیستی مذهبی برداشت. 
رسمیت یافتن فقه جعفری، پایه های همزیستی 
مسالمت آمیز مذاهب در کشور را تحکیم کرد و 
به یکی از کشورهای نادر در جهان اسالم تبدیل 
شد که بدون نیاز به تشنج و منازعه ی جدی، 
رسمیت  به  را  اسالمی  بزرگ  مذهب  دو  فقه 

شناخت.
شورش،  با  افغانستان  گذشته،  دهه ی  دو  در 
تروریزم، جدال ها و تشنج های گاه تند و ریشه دار 
قومی و تباری و موارد دیگری از بی ثباتی، تهدید 
و چالش های خطرآفرین را تجربه کرد، اما در 
باتالق منازعه  و جدال مذهبی نیفتاد. برعکس، 
با گذشت هر روز، همدلی و همزیستی مذهبی 
افغانستان  این منظر،  از  و  بیش تر ریشه دواند 
یکی از نمونه ها و الگوهای موفق و مثال زدنی در 

میان بیش از هفتاد کشور مسلمان است.
اما، مجال به  آغاز مذاکرات بین االفغانی دوحه 
برای  کابوس  این  نحس  سیمای  رفتن  صحنه 
افغانستان بود. طالبان، در اولین نیش و دندانی 
که به افغانستان نشان دادند، پای لجاجت بر یکی 
فرقه گرای شان  ایدئولوژی  اصلی  مؤلفه های  از 
درآوردند.  صدا  به  را  هشدار  زنگ  و  کوبیدند 
این گرایش نحس فرقه گرایانه، فارغ  رو کردن 
نیست،  تحمیل شدنی  و  پذیرفتنی  این که  از 
شرارت پیشگی و ایدئولوژی ویران گر طالبان را 

برآفتاب می کند.
براساس  اگر  افغانستان،  اسالمی  جمهوری 
شود،  معرفی  هویتی اش  اصلی   شاخص های 
دارد.  مذهبی  همزیستی  با  ناگسستنی  پیوند 
فرقه گرایی  رونق گرفتن  و  حشر  به  توجه  با 
خشونت بار و نفی و سرکوب مذهبی در میان 
دولت ها و گروه های شبه نظامی، فکری و تبلیغی 
جهان اسالم، اساسا همزیستی مذهبی، احتماال 
جمهوری  هویت ساز  شاخصه ی  مهم ترین 
از  اگر  که  شاخصی  باشد.  افغانستان  اسالمی 
شود،  برداشته  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
بخش بزرگی از هویت و جوهرش را از دست 

می دهد.
و  سیاسی  و  رسمی  روایت  در  چه  افغانستان 
چه در روایت اجتماعی و مدنی، باید یکدست، 
این  برابر  در  دسته جمعی  به صورت  و  قاطع 
تفکر و درخواست فرقه گرایانه و افراطی طالبان 
بایستد و با قاطعیت تمام از یکی از مهم ترین 
دفاع  هویتی اش  شاخص های  برجسته ترین  و 
مصیبت  و  چالش  همه  این  میان  در  کند. 
تا  اعتیاد  و  مخدر  مواد  بحران  از  افغانستان، 
فقر، از تنش های تباری تا تبعیض و فساد، اگر 
به صورت  چه  تندورانه  و  فرقه گرایانه  نداهای 
رسمی و چه به صورت چریکی، در روایت ها و 
مواضع رسمی و غیررسمی سیاسی و اجتماعی 
جا باز کند، فهرست بدبختی ها و مصیبت های 
جمهوری  دولت  می شود.  کامل  افغانستان 
اسالمی افغانستان و افغان ها از همه ی مذاهب 
واقعی  این خط سرخ  از  قاطعانه در دفاع  باید 

متحد شود. 

ترجمه

تفرقه، اختالفات و تخریب »صلح احتمالی« می شود.
با این حال، او ابراز امیدواری کرد که افغانستان بیش از هر 
زمان دیگری به صلح نزدیک شده است. به گفته ی آقای 
سعادتی هم اکنون برای استقرار صلح در افغانستان اجماع 

داخلی، منطقوی و بین المللی وجود دارد.
در همین حال، محمدمحقق، رهبر حزب وحدت اسالمی 
مردم افغانستان در این گردهمایی گفت که نباید اقداماتی 
صورت گیرد که بهانه ای برای برهم زدن روند صلح بدهد. او 
گفت که هم اکنون نیاز نیست در مورد خوبی و بدی گروه 

طالبان صحبت شود.
به گفته ی آقای محقق، قضاوت خوب و بدبودن طالبان را 

تاریخ می کند.
درحالی  را  گفته ها  این  محقق  محمد  و  سعادتی  اسداهلل 
مطرح می کند که مذاکرات بین االفغانی صلح در تاریخ ۲۲ 
سنبله در شهر دوحه، پایتخت قطر گشایش یافت. پس از 
آن گروه های تماس هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان و 
گروه طالبان هنوز نتوانسته اند روی طرزالعمل رفتاری در 

جریان مذاکرات صلح، به توافق نهایی دست  یابند.

در  جدید  وضعیت  درک  با  که  خواست  طالبان  گروه  و 
صلح  مذاکرات  جریان  در  را  مؤلفه  چهار  این  افغانستان، 

به صورت حداقلی رعایت کنند.
اسداهلل سعادتی تأکید کرد: »در غیر آن اگر مباحث حذفی؛ 
از  تبعیض  براساس  بود،  مطرح  گذشته  در  که  چنان  آن 
همین اکنون تالش کنیم که مسائیل را مدیریت کنیم، باز 
در آن صورت امکان این است که ما به صلح نرسیم و یک 

جنگ دیگری حتا ویران تر از جاهای دیگر سر برکشد.«
طوری  مذاکرات  جریان  در  دیدگاه ها  باید  که  گفت  او 
شود.  برقرار  واقعی  صلح  افغانستان  در  که  شود  مطرح 
آقای سعادتی افزود: »باید در افغانستان جدید تمام سعی 
و تالش ما این باشد که یک افغانستان چندصدایی را به 

رسمیت بشناسیم.«
از چهره های سیاسی کشور خواست که  او  از سویی هم، 
در  را  صلح  گفتمان  باید  صلح،  مذاکرات  هنگامه ی  در 
باور معاون دوم  به  گفتارها و سخنان خود رعایت کنند. 
ریاست شورای عالی مصالحه ی ملی، اظهارات خشونت بار، 
جنگ،  تشدید  سبب  صرفا  تفرقه افگنانه  و  جنگ طلبانه 

اطالعات روز: همزمان با جریان مذاکرات بین االفغانی صلح 
در قطر، اسداهلل سعادتی، معاون دوم ریاست شورای عالی 
مصالحه ی ملی می گوید که تنها صلحی می تواند افغانستان 
تبعیض  بنیاد  بر  نظام »پساصلح«  که  برساند  ثبات  به  را 

استوار نباشد.
یک  در  میزان(   ۴ )جمعه،  دیروز  که  سعادتی  آقای 
نظامی  »هر  گفت:  می کرد،  صحبت  کابل  در  گردهمایی 
که بر بنیاد تبعیض استوار شود، نمی تواند صلح را به وجود 
بیاورد. آن تبعیض چه تبعیض مذهبی باشد، چه تبعیض 
قومی باشد و چه تبعیض زبانی و تبعیض جنسیتی باشد، 
هر تبعیضی که باشد ما را به صلح رسانده نمی تواند، ولی 

به صورت موقتی شعله های جنگ را خاموش می کند.«
جامعه؛  عمده ی  »خواست  چهار  باید  که  کرد  تأکید  او 
مذاکرات صلح  در جریان  آزادی«  و  عدالت  رفاه،  امنیت، 
عالی  شورای  ریاست  دوم  معاون  باور  به  شود.  رعایت 
مصالحه ی ملی در صورتی که این مؤلفه ها رعایت نشود، 

افغانستان به صلح واقعی دست نمی یابد.
دولت  گفت وگوکننده ی  هیأت های  از  او  حال،  همین  در 

سعادتی: تنها صلحی ثبات را می آورد که نظام پس از آن بر بنیاد تبعیض استوار نباشد

حکمتیار را توهین آشکار به پیروان فقه جعفری خوانده و 
گفته است که این اظهارات حکمتیار نشانه ی بی اطالعی 

او از مذهب شیعه است.
نفاق  به  دامن زدن  هرگونه  تردید  »بدون  است:  گفته  او 
قومی و مذهبی به صالح کشور و مردم افغانستان نیست و 
تاکنون نیز نتیجه ای نداشته است. پس بهتر آن است که 
به باورهای مردم و مذاهب بزرگ کشور احترام بگذاریم و 

به تکرار تجربه های تلخ گذشته فکر نکنیم.«
مذاکره کننده ی  هیأت  که  است  کرده  تأکید  دانش  آقای 
روادری  و  حوصله  نظر،  وسعت  با  باید  طالبان  و  دولت 

»همه چیز« را در دور میز مذاکره باید حل کنند.
از سویی هم، او با اشاره به صحبت هایش در مورد مقایسه 
میان نظام جمهوریت، سلطنت و امارت گفته است که او 
نکرده  اشاره  پشتون  ملیت  از جمله  قوم خاصی  هیچ  به 
کرده  تأکید  کشور  ریاست جمهوری  دوم  معاون  است. 
است که در صحبت هایش به مناسب موضوع صلح، صرفا 

تعریفی از نوعیت این نظام ها ارایه کرده است.
این سخنان آقای دانش در ۲۷ سنبله در بامیان با موجی از 
واکنش ها مواجه شد و برخی ها آن را اهانت آمیز خواندند.

را  مذاکرات صلح  پیشبرد  برای  فقه حنفی  مبناقراردادن 
از کینه و کدورت  خالف واقعیت های موجود و »سرشار 

ایدئولوژیک« خوانده است.
تلویزیون  با  گفت وگو  یک  در  اخیرا  حکمتیار  گلب الدین 
ملی افغانستان گفته است که سرور دانش شهروندی ایران 
را دارد. او همچنان سخنان آقای دانش در مورد مقایسه ی 
سدوزایی ها  و  محمدزایی  سلطنت  و  طالبانی  امارت 
دوم  معاون  که  است  کرده  تأکید  و  خوانده  شرارت  را 
ریاست جمهوری این گفته ها را به خاطر تحریف روند صلح 

مطرح کرده است.
و  خوانده  توهین آمیز  را  صحبت ها  این  حمکتیار  آقای 
افزوده است که آقای دانش درحالی در مورد دولت های 
میراثی در تاریخ افغانستان صحبت می کند که خودش از 

نگاه مذهبی به میراثی بودن امامت اعتقاد دارد.
از سویی هم، او از موضع طالبان در مورد مبناقرارگرفتن 
فقه حنفی برای پیشبرد مذاکرات بین االفغانی صلح، دفاع 
کرده است. رهبر حزب اسالمی تأکید کرده است که این 

فقه پیروان اکثریت را در افغانستان دارد.
گلب الدین  اظهارات  این  دانش  آقای  حال،  همین  در 

اطالعات روز: دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری 
کشور به گفته های اخیر گلب الدین حمکتیار، رهبر حزب 
اسالمی مبنی بر »شرارت« خواندن گفته های سرور دانش، 
امارت  مقایسه ی  مورد  در  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
طالبان و سلطنت محمدزایی و سدوزایی ها واکنش نشان 

داده است.
در اعالمیه ای که دیروز )جمعه، ۴ میزان( از سوی دفتر 
رسیده،  نشر  به  ریاست جمهوری  دوم  معاون  مطبوعاتی 
احترام  به جمهوریت  باید  آقای حکمتیار  که  است  آمده 

بگذارد و دست از اظهارات خالف واقع و کذب بردارد.
در اعالمیه گفته شده است: »آقای حکمتیار پس از عمری 
می تواند  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  مسلحانه  تالش 
نظام جمهوری اسالمی  قانون و در سایه ی  در چارچوب 
افغانستان زندگی کند و حتی خود را به ریاست جمهوری 
گذاشته،  احترام  به جمهوریت  است  کند، خوب  کاندیدا 

دست از اظهارات خالف واقع و کذب بر دارد.«
گفته های  ریاست جمهوری  دوم  معاون  مطبوعاتی  دفتر 
آقای حکمتیار را در مورد تابعیت آقای دانش، مقایسه ی 
و  امارت  و  سلطنت  جمهوریت،  نظام  مورد  در  او 

معاونت دوم ریاست جمهوری به حکمتیار: دست از اظهارات کذب بردار

سه سرباز نیروهای دولتی در حمله ی طالبان 
در قندهار کشته شدند

مدیر امنیت فرماندهی پولیس ولسوالی 
»کوه بند« کاپیسا ترور شد

اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت قندهار می گویند که در نتیجه ی حمله ی جنگ جویان 
گروه طالبان بر پاسگاه های نیروهای دولتی در ولسوالی تحته پل این والیت، سه سرباز این 

نیروها کشته شده اند.
اطالعات روز گفت که  روزنامه  به  قندهار  پولیس  فرماندهی  بارکزی، سخن گوی  جمال ناصر 
طالبان این حمله ی شان را دو روز پیش )پنج شنبه، ۳ میزان( در ساحه ی »ملید« ولسوالی 
تخته پل راه اندازی کرده اند. آقای بارکزی افزود که در جریان درگیری در این حمله ی طالبان، 
چهار سرباز دیگر نیروهای دولتی زخمی شده اند. از سویی هم او گفت که هفت جنگ جوی 

گروه طالبان در جریان این درگیری کشته و ۱۱ جنگ جوی دیگرشان زخمی شده اند.
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

در  طالبان  گروه  که جنگ جویان  است  ناامن  والیت های  از  کشور  در جنوب  قندهار  والیت 
این  از  فعالیت گسترده دارند.  و  از جمله ولسوالی تخته پل حضور  این والیت  از  بخش هایی 

والیت به عنوان خاستگاه طالبان یاد می شود.

ــکندرخان،  ــه س ــد ک ــد می کنن ــا تأیی ــت کاپیس ــی در والی ــئوالن امنیت ــات روز: مس اطالع
ــلح  ــراد مس ــط اف ــت توس ــن والی ــد ای ــوالی کوه بن ــس ولس ــی پولی ــت فرمانده ــر امنی مدی

ــرور شــده اســت. ت
عبدالشایق شورش کوهستانی، سخن گوی فرماندهی پولیس کاپیسا به روزنامه اطالعات روز 
مربوطات  از  »ده بابی«،  ساحه ی  در  میزان(   ۳ )پنج شنبه،  گذشته  روز  رویداد  این  که  گفت 

حوزه ی دوم شهر امنیتی محمودراقی، مرکز این والیت رخ داده است.
آقای کوهستانی افزود که مهاجمان موترسایکل سوار مدیر امنیت فرماندهی پولیس ولسوالی 

کوه بند کاپیسا را در نزدیکی خانه اش به ضرب گلوله به قتل رسانده اند.
بازداشت شده اند.  این رویداد توسط پولیس  اتهام دست داشتن در  به  نفر  افزود که چهار  او 

تحقیقات پولیس از آنان جریان دارد.
هنوز شخص و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. اما در والیت ناامن 

کاپیسا در شمال کابل، جنگ جویان گروه طالبان حضور و فعالیت گسترده دارند.

بین الملل خواسته است تا تمرکز بیشتر روی 
روند صلح افغانستان داشته باشد.

او در بخشی از صحبت هاییش با اشاره خروج 
نیروهایی این کشور از افغانستان گفته است 
که تا خزان سال جاری تعداد این نیروها به 
چهار تا پنج هزار نفر کاهش داده می شود. او 
تأکید کرده است که خروج بیشتر همزمان با 
عملی شدن تعهدات طالبان و وضعیت منطقه 

صورت می گیرد.
سایر  و  امریکایی  نیروهای  کامل  خروج 
نیروهای خارجی بخشی از مفاد توافق نامه ی 
می باشد.  طالبان  گروه  و  امریکا  میان  صلح 
توافق نامه در ۱۰ حوت سال گذشته ی  این 

خورشیدی در شهر دوحه به امضا رسید.
از  حالی  در  خلیل زاد  زلمی  هم،  سویی  از 
و  افغانستان  دولت  توسط  خشونت  افزایش 
طالبان خبر می دهد که مذاکرات بین االفغانی 
دوحه،  شهر  در  سنبله   ۲۲ تاریخ  در  صلح 
آن  از  پس  یافت.  گشایش  قطر  پایتخت 
دولت  مذاکره کننده  هیأت  تماس  گروه های 
نتوانسته اند  هنوز  طالبان  گروه  و  افغانستان 
روی طرزالعمل رفتاری در جریان مذاکرات 

صلح، به توافق نهایی دست یابند.

اشاره  شود.  تکرار  گذشته  تجربه ی  نگذارند 
آقای خلیل زاد به زمان پس از خروج نیروهای 
شوروی سابق از افغانستان است. به باور او، 
افغان ها پس از خروج این نیروها عاقالنه عمل 
نکردند و به جای همکاری و توافق روی یک 

راهکار سیاسی، جنگ داخلی را آغاز کردند.
به  که  است  کرده  تأکید  او  حال،  این  با 
دست یافتن به توافق بین دولت افغانستان و 
طالبان در مذاکرات بین االفغانی خوشبین اند.

جامعه ی  از  خلیل زاد  زلمی  حال،  این  با 

به  بااشاره  خلیل زاد  زلمی  هم،  سویی  از 
و  افغانستان  دولت  میان  مذاکرات  جریان 
روند  »قلب  را  مذاکرات  این  طالبان،  گروه 
صلح افغانستان« توصیف کرده و گفته است 
که طالبان معتقد به حل مسالمت آمیز جنگ 
»آنان  است:  کرده  تأکید  او  اند.  افغانستان 
)طالبان( می گویند که بدیلی برای مذاکرات 

نیست.«
چهره های  و  رهبران  از  او  حال،  همین  در 
که  است  خواسته  نیز  افغانستان  سیاسی 

نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
صلح  برای  امریکا  خارجه ی  وزارت  ویژه ی 
و  افغانستان  دولت  که  می گوید  افغانستان 
گروه طالبان تالش دارند تا از طریق افزایش 
داشته  مذاکره  میز  در  باال  موقف  خشونت 

باشند.
پیش  روز  دو  را  گفته ها  این  آقای خلیل زاد 
مصاحبه ی  یک  در  میزان(   ۳ )پنج شنبه، 
آنالین با انستیتوت صلح امریکا مطرح کرده 
است. او گفته است که افزایش خشونت در 
افغانستان پذیرفتنی نیست و باید دو طرف 
روی  اقداماتی  خشونت  کاهش  زمینه ی  در 
است  افزوده  خلیل زاد  زلمی  گیرند.  دست 
اعتماد،  کاهش  سبب  خشونت  افزایش  که 
از  و  طرف  دو  میان  سوءظن ها  افزایش 
بین رفتن اعتماد مردم به روند صلح می شود.

با این حال، نماینده ی ویژه ی وزارت خارجه ی 
امریکا تأکید کرده است که کاهش خشونت 
افغانستان  صلح  روند  در  بعدی  قدم های 

می باشد.
او همچنان گفته است که طالبان نیز توافق 
همه جانبه  و  دایمی  آتش بس  که  کرده اند 
شامل اجندای مذاکرات صلح افغانستان شود.

خلیل زاد: دولت و طالبان برای داشتن موقف باال در میز مذاکره، در تالش افزایش خشونت اند

عیسا قلندر
طنزنویس

متأسفانه در این اواخر رواج شده که تعدادی 
افتخارات  به  کشور  بی دانشان  و  جاهالن  از 
نظرهای  و  کنند  توهین  ما  تاریخی  ارجمند 
کثیف شان را با ما و بقیه مردم شریک بسازند.

در  رذالت  و  جهالت  سردسته های  از  یکی 
بی شرمانه ی  سخنرانی  یک  در  افغانستان 
بابا  شاه  احمد  زمان  »از  که  است  گفته  خود 
همواره  قدرت  گردش  کرزی،  حامد  زمان  تا 
پدران  گاهی  است.  بوده  همراه  برادرکشی  با 
خویش  پسران  قدرت،  حفظ  یا  رسیدن  برای 
را ُسمبه کرده و گاهی پسران، پدر خویش را 
کله معلق چوب زده تا به قدرت برسند. گاهی 
که  پدرشان  میراث  به  رسیدن  برای  برادران 
و  دریده  را  همدیگر  باشد،  پادشاهی  همان 
گاهی دو خاندان مثل کفتار به جان هم افتاده 
دندان  و  چنگ  با  را  قدرت  استخوان  تا  اند 

بگیرند و لذت ببرند«.
ایـن  از  قبـل یکـی دیگـر  همچنـان چنـدی 
شـیادان در صفحـه ی فیس بـوک خود نوشـته 
بـود کـه »فتنـه و نفـاق در افغانسـتان چنـان 
اگـر خیـرات کشـورهای  کـه  دوانـده  ریشـه 
غربـی نباشـد، افغان هـا همدیگـر را خواهنـد 
خـورد. ایـن فتنـه چندیـن قـرن اسـت که در 
افغانسـتان جاری اسـت و حاکمان افغانسـتان 
خـود بخشـی از ایـن فتنـه بوده انـد. وگرنـه با 
ایـن همـه منابع طبیعی کـه افغانسـتان دارد، 
کشـور  مرفه تریـن  ده  قطـار  در  حـاال  بایـد 

قـرار می داشـتیم«.  جهـان 
جماعت  این  از  دیگر  بدبخت  یک  همین طور 
که  گفته  خود  اخیر  سخنرانی  در  بی خرد 
حکومت های  با  طالبان  اسالمی  »امارت 
یک  برادرکشی  آن  در  که  گذشته  استبدادی 
این  تاریخ  ندارد.  فرقی  هیچ  بود،   معمول  امر 
آن  وقت  و حاال  منقضی شده  نوع حکومت ها 
است که حکومت ها براساس آرای مردم شکل 

بگیرند و مشروعیت پیدا کنند«. 
مـا ملـت غیور افغانسـتان انزجـار همه جانبه ی 
خویـش را از این شـیادان اعالم کـرده و آن ها 
را بـا رکیک تریـن دشـنام ها محکـوم می کنیم. 
مـا بـه ایـن شـیادان می گوییـم کـه اگـر هزار 
از  بشـر  تمامـی  اگـر  و  بگـذرد  دیگـر  سـال 
کـره ی زمیـن بـه سـیاره های دیگـر برونـد، ما 
همچنـان در کیـش و آییـن گذشـتگان خـود 
خواهیـم بـود و افغانسـتان را حفـظ خواهیـم 
کـرد. مـا بـه ایـن دلقک هـای بی ریشـه اجازه 
در  کثیف شـان  دهـان  بـا  کـه  داد  نخواهیـم 
مـورد افتخـارات این سـرزمین نظـر بدهند. به 
شـما چه کـه حاکمان افغانسـتان در گذشـته 
چه کار کرده و چه کار نکرده؟ شـما مترسـک 

کـدام مزرعه ایـد؟ 
ما به آن شیاد که می گوید حاکمان افغانستان 
قدرت را از طریق برادرکشی به دست می آوردند 
می گوییم که اگر همان برادرکشی ها نبود، آدم 
امروز به قدرت می رسید؟ به  ضعیفی مثل تو 
قرآن کریم قسم که نمی رسید. اگر تالش های 
می داند  خدا  نبود،  گذشته  حاکمان  شبا روزی 
ویکسی  یا  بود  سانچز  الکسس  امروز  تو  نام 
طریق  از  که  هستی  هم  خوشحال  تراشوف. 
از  آرا؟  کدام  رسیدی،  قدرت  به  مردم  آرای 
رای  هزار  صد   ۷ رای دهنده  میلیون  بیست 
از نصف آن هم تقلبی است.  داری که بیشتر 

بی شرم بی حیا!
همچنـان بـه آن شـیاد دیگر کـه می گوید اگر 
خیـرات غربی هـا نباشـد افغان هـا همدیگـر را 
خواهنـد خـورد می گوییـم کـه بـرو بچیـم! از 
گشـنگی بمیریـم هـم گوشـت نجـس تـو را 
نمی خوریـم. ما کفتار نیسـتیم، شـیر هسـتیم 
شـیر! و بـه آن بی دانـش دیگـر کـه جرئـت 
کـرده و در مـورد امـارت اسـالمی طالبان نظر 
داده نیـز هشـدار می دهیـم کـه اگـر از مـردم 
شـریف افغانسـتان معذرت نخواهـد، او را یک 
بـار دیگـر مثـل گذشـته ها قتـل عـام خواهیم 
کـرد. مـا هنـوز شـما را به عنـوان شـهروند و 
تبعـه ی افغانسـتان قبول نداریم و شـما را یک 
کتلـه ی مزاحـم می دانیـم، امـا شـما این قـدر 
پـررو شـده اید کـه در مـورد افتخـارات ما نظر 

می دهیـد؟!  

»الیک و ریتویت کن«؛ 
آیا »مبارزه از زیر لحاف« فایده ای هم دارد؟

کس حق ندارد 
به افتخارات ما 

توهین کند

فالورها خواسته می شود که آن را اشتراک گذاری کنند و بعد 
انتظار می رود که یک رسانه خبری پرمخاطب آن را نشر کند 
و سپس یک رسانه  دیگر آن را بردارد و... این گونه شبکه های 

تلویزیونی و خبرگزاری های کالن به آن توجه کنند.
 First Draft News کلر واردل« از سازمان غیرانتفاعی«
که برای مبارزه با اخبار جعلی تأسیس شده است، می گوید 
که )Disinformation( یا »دروغ پراکنی« نیز از همین الگو 
پیروی می کند: یک ادعای دروغین در یک کانال خصوصی 
مانند واتساپ مطرح می شود، سپس به  عنوان محتوای آنالین 
به پلتفرم »ریدیت« و یوتیوب می رسد، سپس به شبکه های 
اجتماعی عمومی تر مانند تویتر یا فیسبوک  می رسد و سپس 
همه ی آنچه را الزم دارد این است که یک روزنامه نگار زودباور 
از یک رسانه بزرگ آن را به  عنوان سوژه بردارد و این گونه به 

هزاران یا حتا میلیون ها نفر برسد.
در  سعی  اصلی  جریان  رسانه های  اگر  حتا  آن وقت 
دست   به  هدف  کنند،  دروغین  داستان  این  خاموش کردن 
کارزارگران  از  بسیاری  برای  که  می نویسد  واردل  آمده. 
»افشای دروغ بهتر از کاری نکردن است. این کار آکسیجن 
این  افراد بیشتری  شفافیت را تأمین می کند.« زیرا هر قدر 
دروغ را جستجو کنند، به این معناست که افراد بیشتری به 

ایده ها، روایات و باورهای کارزارگران پی می برند.
به  که  محتواهای  در  را  خود  پیام های  کنش گران  از  برخی 
آن  کشف  که  می کنند،  پنهان  می شوند،  »وایرال«  اصطالح 
برای  نیست.  ساده  انترنت  کاربر  پیشرفته ترین  برای  حتا 
کالیفرنیای  دانشگاه  از  آلیسون«  ماه گذشته »مارسیا  مثال، 
جنوبی مقاله ای را منتشر کرد که توضیح می دهد کارزارگران 
برای  حیوانات  دست کاری شده  تصاویر  از  چگونه  فاشیست 
آلیسون  مارسیا  کرده اند.  استفاده  خود  ایده های  پخش 
می گوید که در جریان قرنطینه ناشی از همه گیری ویروس 
کرونا در جهان، تصاویر دست کاری شده از حیواناتی که ظاهرا 
گوسفندان  بازگشت  از  می گشتند،  بر  متروک  مکان های  به 
کانال  در  دلفین ها  شنای  تا  گرفته  کودکان  پارک  به  ولزی 

ونیز، در انترنت ظاهر شد.
به  موسوم  افراطی  راس  کنش گران  از  مشخصی  گروه  یک 
»اکوفاشیست ها«، که معتقد به برتری نژاد سفید و طرفدار 
محیط زیست هستند، از این تصاویر برای گنجاندن ایدئولوژی 
وایرال شدن  احتمال  که  محتوایی  درون  خود  نژادپرستانه 

دارد، استفاده کردند.
این تاکتیکی است که آن ها قبال نیز از آن استفاده می کردند: 
اجتماعی  شبکه های  در  خود  پست های  در  اکوفاشیست ها 
کوه  و  زمین  کاج،  درخ  مانند  خوب  ظاهرا  شکلک های  از 
استفاده می کردند که با نمادهای تحقیرآمیز یا زننده راست 
افراطی مانند الفبای اسکندیناوی و هشتگ های ایدئولوژیک 
میانه رو  طرف داران  که  می شود  باعث  امر  این  بود.  همراه 
کاربری  حساب های  و  هشتگ ها  ناخواسته  محیطزیست 
اکوفاشیست ها  بگذارند و همچنین  اشتراک  به  را  فاشیستی 

یک دیگر را پیدا کنند.
به  عنوان  را  آنالین  فعالیت های  اهمیت  که  کسانی  بنابراین، 
درک  را  این  نمی توانند  می کنند،  رد  لحاف،  زیر  از  مبارزه 
در  قدرتی  و  ظرافت  چه  با  اعتقادات  و  پیام ها  که  کنند 
اکوسیستم دیجیتال امروزی جهان انتقال می یابد. همچنین 
فریلون می گوید که هنوز چیزهای ناشناخته زیادی در مورد 
این که کلیک گرایی چگونه عقاید و باورها را در جامعه پخش 
می کند،  وجود دارد. این موضوع جای تحقیق بسیاری دارد، 
زیرا  کنند  مطالعه  درستی  به  آن را  نمی توانند  محققان  اما 
اکثر این جریان ها بسته و خصوصی هستند، مانند گروه های 

واتساپی.
می تواند  کلیک گرایی  که  است  این  می دانیم  ما  آنچه  اما 
مؤثر باشد و مؤثر هم هست؛ و اغلب هم بسیار پیچیده تر و 
نامحسوس تر از آنی است که بسیاری از مردم تصور می کنند.

فریلون می گوید: »جنبش های واقعا مؤثر قرن ۲۱ چندسره 
هستند.«

کلیک گرایی همچنین موجب تولید واژگان جدید، هم خوب 
پیش  مثال، یک دهه  برای  است.  در جهان شده  بد،  و هم 
به  ــ  یهودستیزانه  اصطالح  یک  ــ  »جهانی گرا«  اصطالح 
همان طور  اما  بود.  محدود  انترنت  افراطی  راست  گوشه های 
تالش های  دریافته اند،  متنی  تحلیل  طریق  از  محققان  که 
را  اصطالح  این  تدریج  به  راست  جناح  کنش گران  آنالین 
توسط  این که  از  قبل   ،Breitbart مانند  وب سایت هایی  به 
فعلی  رییس جمهور  سخنرانی های  در  حتا  و  نیوز«  »فاکس 

ایاالت متحده به کار برده شود، معرفی کردند.
محققان دریافته اند که سایت های خبری به اصطالح دوآتشه 
نشریه  و   Compact آلمانی  مجله   ،Breitbart مانند 
برای  »پلی«  به  عنوان  می توانند   Nyheter Idag سویدنی 
ورود دیدگاه هایی به رسانه های جریان اصلی راست گرا عمل 

کنند که در گذشته دیدگاه های افراطی تلقی می شد.
سیاست  در  که  می دهد  نشان  توجهی  جالب  طرز  به  علم 
جناح های راست و چپ تاکتیک های متفاوتی را در کلیک گرایی 
خود، دست کم در ایاالت متحده به کار می بندند. تحقیقات 
تا به امروز نشان می دهد )هرچند همراه با خطر  انجام شده 
ساده سازی بیش از حد مسأله( که روش غالبی که کنش گران 
می کنند،  استفاده  خود  ایده های  گسترش  برای  جناح چپ 
 TakeAKnee،# کارزارهای  مانند  است،  هشتگ زدن 
TimesUp# یا سایر هشتگ هایی که به هدف تبلیغ  یک 
فعاالن  حال،  همین  در  است.  شده  استفاده  هدف  یا  اقدام 
جناح راست ــ به ویژه راست افراطی که به گفته فریلون در 
رشد  متحده  ایاالت  اجتماعی  شبکه های  در  اخیر  سال های 
را  نامحسوس تری  و  زیرکانه تر  تاکتیک های  ــ  است  کرده  
 trading( به عنوان  که  تاکتیکی  از جمله  کار می بندند،  به 
کار  صورت  این  به  و  می شود  شناخته   )up the chain
می کند: یک خبر، نظر یا ایده در یک وبسایت خبری کوچک 
از  می شود، سپس  نشر  اجتماعی  در شبکه های  یا  گم نام  یا 

بی بی سی – ریچارد فیشر
مترجم: جلیل پژواک

برای برخی، این تنبالنه ترین شکل کنش گری است. »مبارزان 
زیر لحاف« حمایت خود را از یک هدف با تغییردادن تصویر 
هشتگ  یک  از  استفاده  یا  نظر  یک  ریتویت کردن  پروفایل، 
اوربان  واژه نامه  ابراز می کنند.  اجتماعی  ترند، در شبکه های 
»مبارزه  فارسی  به  یا   )Slacktivism( یا  »اسلکتیویسم« 
زیر لحاف« را چنین تعریف می کند: »احساس رضایت کاذب 
که به شخص پس از الیک کردن، اشتراک گذاری یا ریتویت 
با الیک و  این شخص فکر می کند  و  چیزی دست می دهد 

ریتویت کار مهمی کرده است.«
آن  تحقیر آمیز  کم تر  شکل  یا  ــ  اسلکتیویسم  آیا  اما 
فارسی  به  یا   )Clicktivism( یا  »کلیکتیویسم« 

»کلیک گرایی« ــ واقعا در این حد بی فایده است؟ 
شواهد روزافزون نشان می دهد که کنش گری آنالین مؤثرتر 
از آنی است که بسیاری از افراد تصور می کنند. و شواهد تازه 
چپ  و  راست  جناح  سیاست،  دنیای  در  که  می دهد  نشان 
از این نوع فعالیت به روش های متفاوت و اغلب نامحسوس 
خود  اندیشه های  و  عقاید  گسترش  و  پخش  برای  پنهان  و 

استفاده می کنند.
بود  گفته  پیش  دهه  یک  تحلیل گری  که  همان طور 
از  آدم  که  است  این  مانند  کنش گری  در  »کلیک گرایی 
مک دونالد انتظار غذای آرام پخت داشته باشد«، کلیک گرایی 
اوباما،  باراک  گذشته  سال  است.  کرده  پیدا  بد  شهرت 
کنش گری  که  گفت  متحده  ایاالت  پیشین  رییس جمهور 
یا  اجتماعی  فعالیت  و  سازمان دهی  جای  نمی تواند  آنالین 
اعتراض در جهان فیزیکی را بگیرد. او گفت: »این برداشت 
وجود دارد« که برای برانگیختن تغییر »باید تا حد ممکن در 
مورد سایر افراد قضاوت گر بود و این برای ایجاد تغییر کافی 

است. اما این کنش گری نیست. این آوردن تغییر نیست.«
در  همکارانش  و  فریلون«  »دین  که  همان طور  اما  شاید. 
جورنال  برای  جدیدی  مقاله   در  شمالی  کارولینای  دانشگاه 
بر  کلیک گرایی  از  انتقادها  از  بسیاری  نوشته اند،  ساینس 
از  »یکی  می گوید:  فریلون  است.  استوار  اشتباه  فرض  دو 
معتقدند  برخی  که  است  این  غلط  باورهای  بزرگ ترین 
است  این  دوم  اشتباه  ندارد.  فایده ای  هیچ  ]کلیک گرایی[ 
که فکر می کنند کلیک گرایی به نوعی کنش گری فیزیکی را 
منزوی می کند یا جای آن را اشغال می کند. ولی ما می دانیم 

که هردوی این فرض ها اشتباه است.«
که  است  آن  از  اخیر حاکی  دهه  در  شواهد جمع آوری شده 
در کل کلیک گرایی می تواند در پخش و گسترش ایده های 
بسیار  اصلی  جریان  غیر  مفاهیِم  تبلیغ  و  کم ترشناخته شده 
را  دنیا  نمی تواند  تویتری  پیام  یک  این که  با  باشد.  مؤثر 
تغییر دهد، اما وقتی هزاران تویت یک جا می شود، می تواند 
فریلون  داد.  تغییر خواهد  را  دنیا  که  بکارد  را  باورهایی  بذر 
برای  را  مجرایی  که  نظر  این  از  »کلیک گرایی  می گوید: 
با مردم فراهم می کند،  ارتباط  برقراری  جنبش ها به منظور 

تأثیر عمده ای دارد.«
ایاالت  در  گذشته،  دهه  طی  انجام شده  پژوهش های  طبق 
نظیر  آنالین  جنبش های  بین المللی،  سطح  در  و  متحده 
سیاه پوستان  »جان   کنید«،  اشغال  را  »وال استریت  جنبش 
ضدمهاجرتی  دادخواهی های  هم«،  »من  است«،  مهم 
از طریق  مردان همه  و جنبش حقوق  افراطی  راست  جناح 
همین حال،  در  برده اند.  پیش  را  خود  اهداف  کلیک گرایی 
مطالعات نشان می دهد افرادی که در فضای آنالین به شدت 
درگیر سیاست می شوند، در زندگی آفالین خود نیز این کار 
سیاسی  مسائل  درباره  کاربر  یک  وقتی  می دهند.  انجام  را 
در شبکه های اجتماعی فعالیت می کند، به احتمال زیاد در 
نشست های سیاسی، کارزارهای کمک رسانی و سایر اشکال 

مشارکت مدنی نیز سهم می گیرد.

علم به طرز جالب توجهی نشان می دهد که در سیاست جناح های راست و چپ تاکتیک های متفاوتی 
امروز  به  تا  انجام شده  تحقیقات  می بندند.  کار  به  متحده  ایاالت  در  دست کم  خود،  کلیک گرایپی  در  را 
نشان می دهد )هرچند همراه با خطر ساده سازی بیش از حد مسأله( که روش غالبی که کنش گران 

جناح چپ برای گسترش ایده های خود استفاده می کنند، هشتگ زدن است.
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اگر پشتون باشید و رنج جنگ را با پوست و گوشت و استخوان و مغز و قلب 
و روان خود تجربه کرده باشید، حتما دوست دارید که کسی به صدای تان 
دیدتان  زاویه ی  و  شما  روایت  از  دیگران  که  می خواهید  حتما  بدهد.  گوش 
خود  روایت  مشروعیت  از  می خواهید  حتما  شوند.  باخبر  جنگ  به  نسبت 

دفاع کنید.

هفته     ی  که  مشترک   شان  جلسه     ی  پنجمین 
و  صبح  در  میزان(   ۲ )چهارشنبه،  گذشته 
عصر برگزار شد، تالش کردند که اختالف های 
موجود را از سر راه برداشته و اصول مذاکرات 
را نهایی کنند اما این جلسات هم بی نتیجه 

پایان یافت. 
نقاط  مورد  در  دو طرف  هیأت          های  آن که  با 
اختالفی و پیشرفت     ها جزئیات نمی     دهند، اما 
منابعی از هیأت جمهوری اسالمی افغانستان 
به اطالعات روز می   گویند که اختالف بر سر 
مبنای فقهی مذاکرات میان گروه     های تماس 
دو طرف حل شده و دو طرف توافق کرده   اند 
اصول مذهبی  و  احوال شخصیه  که حقوق، 
اقلیت   های دینی دیگر در کشور،  و  شیعیان 

بی تبعیض رعایت شود.
درست ۱۴ روز قبل )شنبه، ۲۲ سنبله(، بعد 
مستقیم  مذاکرات  افتتاحیه  مراسم  ختم  از 
در  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت  میان 
دوحه،  در  شرایتون  هتل  تاالرهای  از  یکی 
هیأت  دو  اعضای  قطر،  امیرنشین  پایتخت 
اولین  برای  و گروه طالبان  افغانستان  دولت 
با  بسته  به   صورت مستقیم پشت درهای  بار 
هم صحبت کردند، معرفی شدند و در ختم 
این نشست که از آن به   عنوان اولین نشست 
مستقیم میان دو هیأت یاد می            شود، دو طرف 
یک تیم ده   نفری شامل پنج نفر از هر طرف 

با  نیز  دنیا  دیگر  قدرتمند  کشور  چندین 
امریکا همراه و همکار بودند. فایده های این 
جنگ برای امریکا و غرب را کنار بگذاریم؛ 
بین  از  طالبان  امارت  شد  خوب  آیا  این که 
نیز  این  از  بماند؛  نیز  نشد  خوب  یا  رفت 
امارت  از  بعد  جمهوری  نظام  که  بگذریم 
اسالمی طالبان برای افغانستان خوب بود یا 
بد. از سودها و زیان هایی که به مردمان دیگر 
کنیم.  چشم پوشی  نیز  رسیدند،  افغانستان 
و  کنیم  تمرکز  مسأله  یک  سر  فقط  بیایید 
آن درد و رنجی است که بر جامعه ی پشتون 
افغانستان فرود آمد و تار و پود این جامعه 
را درنوردید. امریکا و متحدانش برای قریب 
این  در  و  جنگیدند  طالبان  با  دهه  دو  به 
جنگ بیش ترین زیان را مردم عادی پشتون 
دیدند. دهقان پشتون، معلم پشتون، کارگر 
پشتون، دکاندار پشتون، مردان و زنان پیر و 
خانه  نشین پشتون، کودکان پشتون و مردان 
و زنان جوان پشتون کشته و زخمی شدند. 
گلوله باران شد  خورد،  بمب  پشتون  خانه ی 
و  حرمت  اجتماعی  ُکدهای  شد.  ویران  و 

لطف علی سلطانی 
گزارشگر

حکومت  زندان های  از  طالبان  زندانی  پنج هزار  رهایی  از  پس 
افغانستان، گزارش هایی از برگشت بیش از نصف آنان به میدان 
جنگ منتشر شد و همچنان مقام های افغان به طور رسمی از 
عبداهلل  به تازگی  گفتند.  سخن  جنگ  میدان  به  آنان  برگشت 
از  شماری  برگشت  نیز  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل، 
زندانیان طالب به میدان جنگ را تأیید کرده است. حدود دو 
ماه قبل اسداهلل خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی هم گفت که 
شماری از زندانیاِن رهاشده دوباره اسلحه گرفته اند و در برابر 

نیروهای افغان می جنگند. 
این در حالی است که پیش از رهایی زندانیان طالب، حکومت 
گفته بود از آنان تضمین گرفته که دوباره به فعالیت های جنگی 
در  افغانستان  ریاست جمهوری  مطبوعاتی  دفتر  اما  برنگردند. 
پاسخ به این پرسش روزنامه اطالعات روز که چه تضمینی از 
زندانیان رهاشده گرفته تا آنان به جنگ برنگردند، پاسخی ارائه 

نکرد.
عبدالستار حسینی عضو کمیسیون امور امنیت داخلی مجلس 
نمایندگان در صحبت با روزنامه اطالعات روز می گوید که در 
مجلس  نمایندگان  و  پارلمان  با  طالبان،  زندانیان  رهایی  کار 
مشوره نشده است. او اضافه کرد که حکومت در مورد تضمینی 
مردم  نمایندگان  به  توضیحی  هیچ  هم  گرفته  زندانیان  از  که 

نداده است. 
با این همه سید اکبر آغا از اعضای پیشین طالبان که فعال در 
کابل زندگی می کند، می گوید اطالعات او نشان می دهد رییس 
کمیسیون زندان های طالبان به زندانیان آزاده شده دستور داده 
او  برگردند.  عادی شان  زندگی  به  و  نگیرند  اسلحه  که  است 
پیش  آزادشده  زندانیان  ممکن  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
هم رزمان سابق شان در جبهه رفته باشند، اما این به آن معنی 
نیست که آنان جنگ علیه نیروهای دولتی را از سر گرفته اند: 
»طبعا زندانی های آزادشده در میان جنگ جویان برحال طالب 
دوست و رفیق داشته و رفته از آنان احوال بگیرد. لیکن رییس 
دستور  شده  آزاد  زندانی های  به  طالبان  زندان های  کمیسیون 

داده که به میدان جنگ برنگردند.« 
این عضو پیشین طالبان در حالی برگشتن شماری از زندانی های 
به تازگی  آزاد شده ی طالبان به میدان جنگ را رد می کند که 
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه از برگشت شماری 
از زندانی های رهاشده به میدان جنگ سخن گفته است. آقای 
ویدویی  کنفرانس  در  گذشته  هفته ی  سه شنبه ی  روز  عبداهلل 
با شورای روابط خارجی وزارت خارجه ایاالت متحده ی امریکا 
گفت: »صادقانه بگویم، منبعی ندارم که درصدی مشخصی از 
اما  کند،  تأیید  را  جنگ  میدان   به  رهاشده  زندانیان  برگشت 
این  برگشته اند.  جنگ  میدان  به  آنان  از  شماری  که  می دانم 
گفته  همچنان  اما  بودند.  کرده  آنان  که  است  توافقی  خالف 

می توانم که اکثر آنان به میدان جنگ برنگشته اند.«
پیش تر مجله فارین پالیسی تحقیقی را منتشر کرد که نشان 
میدان  به  دوباره  رهاشده  زندانیان  از  می داد حدود 6۰ درصد 
جنگ برگشته اند. براساس یک تحقیق دانشگاه کویین که حدود 
سه هفته پیش از مجله فارین پالیسی منتشر شد، 6۰ درصد 
زندانیان طالب پس از رهایی، میدان جنگ برگشته و شماری از 
آنان به عنوان فرماندهان نظامی و ولسوالی های نام نهاد طالبان 
آن که  از  پیش  را  تحقیق  این  پالیسی  فارین  گماشته شده اند. 

خود دانشگاه به صورت رسمی منتشر کند، نشر کرد. 
پیشین  زندانی   ۱۰8 میان  از  که  می دهد  نشان  تحقیق  این 
درصد   68 شده ،  گفت وگو  آنان  با  تحقیق  این  در  که  طالبان 
آنان گفته اند که دوباره اسلحه گرفته و علیه نیروهای امنیتی و 

اصل  طالبان  و  امریکا  توافق   نامه  هرگاه  اول: 
جمهوری  سه جانبه  اعالمیه     ی  شود  پذیرفته 
در  که  ناتو  و  امریکا  افغانستان،  اسالمی 
امضای  با  همزمان  گذشته  سال  حوت   ۱۰
طالبان  و  امریکا  میان  صلح  موافقت     نامه     ی 
در کابل با حضور رییس جمهور غنی، مارک 
اسپر، وزیر دفاع امریکا و ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو صادر شد، نیز باید اصل شمرده 

شود.
نه  و  طالبان  و  امریکا  توافق   نامه  نه  دوم: 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  اعالمیه   های 
براساس  مذاکرات  بلکه  ناتو،  و  امریکا  با 
و  صلح  مشورتی  لویه جرگه ی  فیصله   های 
آزادی  برده شود.  پیش  این جرگه  قطع نامه 
و  طالبان  گروه  »خطرناک«  زندانی   ۴۰۰
و  فوری  آتش     بس  دولت،  امنیتی  نیروهای 
قطع جنگ و حفظ ارزش     های دو دهه     ی اخیر 
لویه جرگه  اعضای  خواست     های  مهم ترین  از 
مشورتی بود که به مدت سه روز در ۱۷، ۱8 و 
۱9 اسد سال جاری در کابل برگزار شده بود.

اسالمی  جمهوری  هیأت  بدیل  سومین  در 
افغانستان به طالبان منافع علیای کشور ذکر 
شده است و در چهارمین بدیل آمده است که 
اختالفات که در جریان مذاکرات پیش می     آید 

در روشنی قران و حدیث حل شود.
و  چهارمین  در  طرف  دو  تماس  گروه     های 

انتقادی  نگاه  وقتی  بدهم که  نشان  مقایسه 
و  ممنوع  و  مردود  را  افغانستان  تاریخ  به 
چه  موضع گیری  این  می دانیم،  نامشروع 
ما  خود  افغانی  ادعاهای  برای  پی آمدهایی 

دارد.
دولت امریکا قریب به دو دهه پیش بر امارت 
حمله  آن  در  و  کرد  حمله  طالبان  اسالمی 

مذاکرات،  جریان  در  اختالفات  حل  و 
گفت     وگوهای صلح را به چالش کشید.

دوم  هفته     ی  در  اختالفات،  این  دنبال  به 
نفس   گیر  جلسه   ی  سه  صلح  مذاکرات 
از  برای  طرف  دو  تماس  گروه     های  میان 
است.  شده  دایر  اختالفات  میان برداشتن 
سومین جلسه     ی گروه     های تماس دو طرف در 
آغاز هفته   ی گذشته )یک   شنبه، ۳۰ سنبله( 
از  طرف  دو  هر  سخن گویان  و  شد  برگزار 

پیشرفت در حل اختالفات خبر دادند.
اختالفات  بروز  دنبال  به  که  می   شود  گفته 
دوحه،  موافقت     نامه     ی  و  فقهی  مبنای  روی 
هیأت جمهوری اسالمی افغانستان برای هر 
طالبان  گروه  هیأت  به  اختالفی  نقطه     ی  دو 

گزینه     های بدیل پیشنهاد کرده است. 
اسالمی  جمهوری  هیأت  بدیل  گزینه     ی 
این  مذاکرات  فقهی  مبنای  برای  افغانستان 
است که هر گاه در جریان مذاکرات اختالفی 
تصمیم  حنفی  فقه  براساس  آمد  میان  به 
گرفته شود اما حقوق، احوال شخصیه و اصول 
مذهبی شیعیان و اقلیت   های دینی دیگر در 

کشور، بی تبعیض رعایت شود.
هیأت جمهوری اسالمی افغانستان همچنان 
برای بحث اختالفی موافقت     نامه صلح طالبان 
با امریکا چهار گزینه     ی بدیل به هیأت طالبان 

پیشنهاد کرده است: 

تفـاوت را بر زبان آورد. اما آن سـخن سـاده 
و از لحـاظ تاریخـی دقیـق او بـر گـوش و 
ضمیـر کسـانی که نـگاه انتقـادی بـه تاریخ 
کفـر  بـا  مسـاوی  را  افغانسـتان  گذشـته ی 

می داننـد، گـران آمـد.
از وجوه دیگر این واکنش های تند بگذریم. 
از طریق یک  نوشته می خواهم  این  من در 

اساس مذاکرات قرار گیرد. تا هنوز دو طرف 
خواست     های همدیگر را نپذیرفته   اند.

دیدگاه غالب در این مورد این است که طالبان 
موافقت     نامه  دادن  قرار  براساس  دارد  تالش 
اصلی مذاکرات  را طرف  امریکا  صلح دوحه، 
جلوه دهد و به نحوی دولت جمهوری اسالمی 
اداره     ی تحت  نفی کرده و یک  را  افغانستان 
بارها  که  کند؛ چیزی  معرفی  امریکا  کنترل 
است.  کرده  بیان  گذشته  در  را  آن  طالبان 
طالبان دولت جمهوری اسالمی افغانستان را 
به عنوان اداره کابل می     شناسد و افغانستان را 
اشغال خطاب می     کند. به همین دلیل حاال 
افغانستان  دولت  اصلی  طرف  نمی     خواهد 
باشد، بلکه امریکا را به عنوان طرف اصلی خود 

می     داند. 
دولت جمهوری  هیأت  قضیه،  این سوی  در 
اسالمی افغانستان نمی     خواهد این گونه شود و 
تالش دارد که اعالمیه      سه جانبه     ی کابل را هم 

به تهداب مذاکرات جابه جا کند.
در همین حال، شماری از اعضای هیأت دولت 
طالبان  با  گذشته  هفته     ی  دو  در  افغانستان 
بحث و گفت     وگو کردند، باور دارند که طالبان 

از نگاه ایدئولوژیک تغییر نکرده است. 
جمهوری  هیأت  عضو  منصور،  عبدالحفیظ 
اسالمی افغانستان در مصاحبه با اطالعات روز 
گفت: »پیوسته شنیده بودیم که طالبان دیگر 
طالبان گذشته نیستند، طالبان تغییر کرده و 
در بسیاری مسائل تجدید نظر کرده است. اما 
وقتی ما از نزدیک مشاهده می     کنیم، بسیاری 
این چیزهای که نشر شده بود، قرین واقعیت 

نیست.« 
آقای منصور می     گوید که صحبت های طالبان 
اندیشه     های  اما  باشد  کرده  تغییر  شاید 
آقای  طالبان »چندان« متحول نشده است. 
می     شد  فکر  که  می     گوید  همچنان  منصور 
نداده  هم  به دست  تمام کشورها دست  که 
تا به افغانستان صلح بیاید اما »ما می     بینیم 
هم  دست  به  دست  کشورها  همه     ی  که 
مانع  به عنوان  کشورها  از  برخی  بلکه  نداده، 
عمل می     کنند، برای شماری کشورها جنگ 
افغانستان اهمیت ندارد و تعداد اندکی سعی 

دارند که جنگ افغانستان خاتمه یابد.«
از  که  دارند  تالش  هیأت  دو  هر  آن که  با 
اما  کنند،  خودداری  رسانه     های  با  صحبت 
گاهی اطالعات نه چندان مهم به صورت غیر 
هیأت  اعضای  از  شماری  سوی  از  رسمی 
خبرنگاران  با  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
شریک می     شود. در سوی دیگر، اعضای هیأت 
مذاکره     کننده     ی طالبان به سختی به تماس و 

پیام خبرنگاران پاسخ می     دهند. 

اشاره ی سرور دانش بر ذهن و ضمیر کثیری 
پشتون   اگر  آمده؟  گران  پشتون ها چنان  از 
هستید، چگونه انتظار دارید که دیگران رنج 
و  کنند  درک  را  ساله ی شما  بیست  عمیق 
تلخ  این تجربه ی  از  انتقادی شما  به روایت 
طاقت  خودتان  در حالی که  بدهند،  گوش 
شنیدن یک اشاره ی گذرا به تاریخ گذشته ی 
شما  که  است  چگونه  ندارید؟  را  افغانستان 
در  خود  روایت  مشروعیت  از  بتوانید  باید 
بیست سال گذشته دفاع کنید، اما دیگران 
حتا حق نداشته باشند چهار جمله درباره ی 
دوصد و هفتاد سال گذشته بگویند؟ اگر ما 
به دیگران اجازه نمی دهیم که مثال اشاره ی 
لشکرکشی های  به  مختصری  انتقادی 
می توانیم  چگونه  بکنند،  ابدالی  احمدشاه 
به  متحدانش  و  امریکا  لشکرکشی های  از 

افغانستان انتقاد کنیم؟
شبکه ی  در  شدن  گرفتار  که  می بینید 
یک سویه نگری  و  خودحق پنداری  عنکبوتی 
به روایتی که خود ما از رنج ها و مصیبت های 
خود می دهیم نیز لطمه می زند. فوری ترین 
پیامد این رویکرد این است که دیگران نیز 
مشروعیت روایت ما را زیر سوال ببرند. وقتی 
دیگران  به  دیده  رنج  پشتون  یک  به عنوان 
بگوییم »برای ما مهم نیست که روایت شما 
نیز  آنان  به  چیست«،  تاریخی تان  رنج  از 
درک  را  ما  رنج های  که  بگوییم  نمی توانیم 
کنید. مگر می شود به دیگران گفت که قاتل 
پدر من و پامال کننده ی عزت من قابل انتقاد 
است اما قاتل پدر تو و پامال کننده ی عزت 

تو قابل انتقاد نیست؟

عبدالواحد حیدری
گزارشگر

مستقیم  مذاکرات  آغاز  از  بعد  روز  چهارده 
صلح میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
پایتخت  دوحه  در  این   جا  طالبان،  گروه  و 
طرف  دو  هیأت   های  قطر  شیخ     نشین  کشور 
هنوز نتوانستند روی یک اصول یا طرزالعمل 
به  صلح  مذاکرات  پیش   برد  برای  مشخص 

توافق نهایی برسند. 
محمد نعیم، سخن   گوی دفتر سیاسی طالبان 
مورد  در  که  گفت  روز  اطالعات  به  قطر  در 
پیشرفت  اختالفات  حل  و  مذاکرات  اصول 

صورت نگرفته است: »ناامید نمی     شویم.«
هیأت  درون  از  منابعی  حال،  همین  در 
مذاکره     کننده     ی دولت افغانستان می     گوید که 
تأکید طالبان بر ادامه      ی مذاکرات بین االفغانی 
براساس موافقت      نامه صلح امریکا با طالبان که 
چند ماه قبل در دوحه به امضا رسید، تنها 
نقطه     ی اختالفی است که هنوز دو طرف روی 

آن به تفاهم نرسیده   اند. 
سنبله(،   ۲۵ )سه   شنبه،  گذشته  هفته     ی 
هیأت     های  عمومی  نشست  دومین  در 
طالبان  تأکید  طرف،  دو  مذاکره     کننده     ی 
براساس  افغانستان  صلح  مذاکرات  ادامه  بر 
موافقت     نامه صلح طالبان و امریکا و پذیرش 
فقه حنفی به عنوان تنها منبع تصمیم     گیری 

یکـی  در  ریاسـت جمهوری  دوم  معـاون 
سـاده ای  سـخن  خـود  سـخنرانی های  از 
گفـت. گفـت کـه حکومت هـای گذشـته ی 
امـارت  و  بوده انـد  اسـتبدادی  افغانسـتان 
طالبـان نیز گونـه ای از حکومت اسـتبدادی 
اسـت. سـرور دانش بیـن نظام جمهـوری و 
نظـام امارتـی تفـاوت قایـل اسـت و همـان 

در  کرده            اند،  توافق  آن  روی  مذاکرات  اصول 
یک نشست مشترک عمومی با حضور تمام 
اعضای هیأت مذاکره            کننده   ی دو طرف مطرح 
به   عنوان  آن  از  که  نشست  این  در  کردند. 
یاد  هیأت  دو  میان  عمومی  نشست  دومین 
قرار  بحث  مورد  مذاکرات  اصول  می            شود، 
سپرده  وظیفه  تماس  گروه            های  به  و  گرفته 
را  نهایی  اصالحات  زودتر  هرچه  که  شد 
تقسیم  و  کرده  اعمال  مذاکرات  اصول  روی 
اوقات مذاکرات را مشخص کند تا بحث روی 

اجندای مذاکرات شروع شود.
دو هیأت مذاکره            کننده قبل از آغاز گفت            وگو            ها 
تقسیم   اوقات  مذاکرات،  اصول  مورد  در  باید 
گفت   وگوها و اجندای مذاکرات به یک توافق 
مشترک دست یابد. در این میان دست   یافتن 
به اصول مشترک مذاکرات مهم   ترین بخش 
این مذاکرات به   شمار می            رود؛ چون به گفته   ی 
سومی  طرف  مذاکرات  این  در  طرف  دو 
وجود ندارد که به   عنوان تسهیل   کننده عمل 
مذاکرات،  اصول  نهایی   شدن  از  پس  و  کند 
اصول  همین  مبنای  بر  صلح  گفت   وگوهای 

مذاکرات پیش خواهد رفت.
احتمال می      رفت که در پایان هفته      ی گذشته 
مذاکرات  تقسیم      اوقات  و  اصول  روی  بحث 
مورد  در  گفت   وگو  برای  راه  و  شده  نهایی 
روی  هنوز  اما  شود.  باز  مذاکرات  اجندای 
طرزالعمل مذاکرات توافق نهایی حاصل نشده 
است. تا این   جای کار هردو طرف بسیار قوی 
از دیپلماسی کار گرفته و روی بافت کلمات 
اصول      نامه/طرزالعمل  متن  در  اصطالحات  و 
داده/ خرج  به  جدی  وسواس  مذاکرات 

می      دهند.

چرا موافقت   نامه     ی صلح طالبان با امریکا 
مهم است؟

نقطه   ی  تنها  حاضر  حال  در  می     شود  گفته 
سرنوشت  طرف  دو  میان  اختالفی 
طالبان  و  امریکا  میان  صلح  موافقت     نامه     ی 
است که در ۱۰ حوت سال گذشته در دوحه 
از سوی زلمی خلیل   زاد، نماینده خاص وزارت 
خارجه         ی امریکا در امور صلح افغانستان و مال 
عبدالغنی برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان 

در قطر به امضا رسید. 
این  که  دارد  تأکید  طالبان  جانب  هیأت 
موافقت     نامه اساس مذاکرات فعلی قرار گیرد، 
اما هیأت جانب دولت افغانستان آن را قبول 
ندارد و تأکید دارد که اگر موافقت     نامه صلح 
با امریکا اساس مذاکرات قرار گیرد،  طالبان 
اعالمیه سه جانبه     ی کابل، واشنگتن و ناتو که 
در همان روز در کابل صادر شده است، نیز 

جان فشانی هایش در پکتیکا و قندهار و زابل 
از  را  امریکا  نظامی  افتخار  مدال  باالترین 
دست رییس جمهور خود دریافت می کند. به 
 War( امریکایی قهرمان جنگ آن فرمانده 

Hero( گفته می شود.
اگر شما پشتون باشید و رنج های مردم تان 
دارید  دوست  آیا  باشید،  دیده  نزدیک  از  را 
انتقاد  افغانستان  در  امریکا  از جنگ  آزادانه 
جهان  این  در  کسی  می خواهید  آیا  کنید؟ 
بیست  جنگ  به  هم  شما  دید  زاویه ی  از 
شما  آیا  کند؟  نگاه  افغانستان  اخیر  سال 
برای روایتی که از رنج خود می دهید اعتبار 
باز  لب  شما  اگر  آیا  قایل اید؟  مشروعیت  و 
کنید و روایت خود را عرضه کنید، دوست 
دارید که غوغایی از چهارسوی تان بلند شود 
و  قتل  تروریست و مستحق  را  و همه  شما 
سرکوب بدانند؟ آیا به نظر شما آن سرباز و 
امریکایی که نصف شب زندگی تان  فرمانده 
را در پکتیا و زابل و قندهار برباد دادند، از 

نظر شما مستحق مدال افتخار هستند؟
اگر پشتون باشید و رنج جنگ را با پوست 
روان  و  قلب  و  مغز  و  استخوان  و  و گوشت 
خود تجربه کرده باشید، حتما دوست دارید 
حتما  بدهد.  گوش  صدای تان  به  کسی  که 
و  شما  روایت  از  دیگران  که  می خواهید 
زاویه ی دیدتان نسبت به جنگ باخبر شوند. 
روایت خود  از مشروعیت  حتما می خواهید 

دفاع کنید.
اکنون، برگردیم به چهار جمله ای که سرور 
درباره ی  رییس جمهور،  دوم  معاون  دانش، 
آن  چرا  گفته.  افغانستان  گذشته ی  تاریخ 

را به   عنوان گروه تماس برگزیدند تا در مورد 
اصول و تقسیم   اوقات مذاکرات با هم گفت   وگو 

کنند.
به دنبال آن، گروه            های تماس دو طرف در دو 
جلسه   ی    جداگانه که در جریان هفته   ی اول 
دوشنبه،  و  سنبله   ۲۳ )یک   شنبه،  مذاکرات 
هردو  که  جایی  شرق،  هتل  در  سنبله(   ۲۴
درهای  پشت  مستقرند،  آن   جا  در  هیأت 
بسته روی »اصول رفتاری و تقسیم اوقات« 

مذاکرات بحث و گفت            وگو کردند.
جلسه   ی  دو  دو طرف طی  تماس  گروه            های 
مشترک خویش توانستند مواردی را به   عنوان 
اصول مذاکرات صلح آماده و روی آن توافق 
کنند. هرچند از جزئیات کامل اصول مذاکرات 
که از سوی گروه            های تماس دو طرف آماده 
شده، اطالعاتی در دست نیست اما چند مورد 
به   عنوان مهم   ترین اصل   های مذاکرات صلح از 
جانب دو طرف مطرح و روی آن توافق شده 

است.
توافق شده  تماس دو طرف  میان گروه   های 
احترام  حفظ  با  مذاکرات  جریان  در  که 
پرخاش   کننده  و سخن   های  الفاظ  از  متقابل 
و  شده  دوری  باعث  که  حرف   هایی  نیز  و 
آشتی            جویانه نباشد، پرهیز شود. بحث دیگری 
اصل  به   عنوان  تماس  گروه   های  سوی  از  که 
است که  این  توافق شده  آن  مذاکرات روی 
جریان  در  طرف  دو  هیأت   های  فیصله            های 
یک  روی  و  شد  نخواهد  نقض  مذاکرات 
موضوع بار دوم فیصله صورت نخواهد گرفت.

همچنان دو طرف توافق کرده   اند در صورتی 
که در مواردی به بُن   بست می   رسند، مذاکرات 
حل  برای  و  شده  متوقف  هیأت  دو  میان 
ویژه   ی  و  کوچک   تر  کمیسیون  یک  موضوع 
مشترک تشکیل داده و روی موضوع اختالفی 
به   صورت تخصصی بحث کرده و نتیجه            ی کار 
دوباره به نشست عمومی برده شود. ایجاد یک 
داراالنشای مشترک موضوع دیگری است که 

روی آن توافق صورت گرفته است.
میان دو طرف توافق شده است که مذاکرات 
را با صبر و تحمل ادامه داده و تا ختم آن هیچ 

طرفی از میز گفت            وگوها خارج نشود.
مذاکرات  اصول  در  که  دیگری  موضوع   های 
جریان  در  که  است  این  شده  توافق 
باید  طرف  دو  میان  صلح  گفت   وگوهای 
نوبت سخنرانی رعایت شود، جلسه با تالوت 
در  طرف  دو  شود،  ختم  و  آغاز  کریم  قران 
در  و  نکنند  مداخله  همدیگر  صحبت            های 

جلسه   ها از موضوع بحث خارج نشود.
سنبله(   ۲۵ )سه   شنبه،  اول  هفته      ی  در 
به   عنوان  که  را  مواردی  تماس  گروه            های 

عزت مردم پشتون در زیر پوتین های نظامی 
تفنگ داران غربی پامال شدند. فریاد در گلو 
به  دیده  بال  پشتون های  کم طنین  و  مانده 
امریکا و  گوش رهبران دنیای غرب نرسید. 
متحدانش می گفتند که تا ما مطمئن نشویم 
افغانستان  خاک  از  دیگر  بار  ما  منافع  که 
بمب  پشتون ها  سر  بر  نمی شود،  تهدید 
خواهیم ریخت و زندگی را در کام شان تلخ 

خواهیم کرد.
حال، دو تصویر دیگر را در ذهن تان ببینید:

در تصویر اول، یک فرد از جامعه ی پشتون 
سعی می کند به شما بگوید که در قریب به 
بیست سال گذشته چه رنجی کشیده است. 
این فرد پشتون با چشمان اشک بار به شما 
می گوید: »جنازه ی پرخون پدرم در حویلی 
افتاده بود و سربازان امریکایی من و برادرم 
اتاق های  درون  و  بودند  خوابانده  رو  به  را 
را  ما  زنان  بدن  و  می پالیدند  را  ما  خانه ی 

تالشی می کردند.«
امریکایی  فرمانده  یک  دوم،  تصویر  در 
و  فداکاری ها  پاس  به  که  ببینید  را 

دفاعی افغان می جنگند. 
آزادشده  زندانیان  از  درصد  هشت  تنها  تحقیق،  این  بنیاد  بر 
مخالفت  با  برگردند  جنگ  میدان  به  دوباره  می خواستند  که 
خانواده های شان روبه رو شده و به این ترتیب از این کار صرف 

نظر کرده اند. 
همچنان این تحقیق نشان می دهد که ۲۴ تا ۲۷ درصد زندانیان 
آزادشده هم به دالیل مختلف قصد ندارند دوباره به میدان های 

جنگ برگردند.
هنوز  جنگ  میدان   به  زندانیانش  برگشت  درباره ی  طالبان 
به صورت رسمی اظهار نظر نکرده است. خبرنگار اطالعات روز 
در دوحه تالش کرد، در این مورد دیدگاه طالبان را بگیرد، اما 

طالبان در این مورد نمی خواهند صحبت کنند. 

تقویت صفوف طالبان
پس از رهایی زندانیان و آغاز گفت وگوهای بین االفغانی، حمالت 
طالبان نیز افزایش یافته است. وزارت دفاع بارها گفته است که 
برخالف توقع، حمالت طالبان همچنان در باالترین سطح قرار 

دارد. 
زندانیان  نیم  از  بیش  برگشت  که  معتقدند  نظامی  آگاهان 
رهاشده، از آن رو که جنگ طالبان چریکی است، صفوف این 

گروه را به صورت قابل توجه تقویت کرده است.
که  آن رو  از  است  معتقد  نظامی  امور  آگاه  امرخیل،  عتیق اهلل 
نصف  از  بیش  پیوستن  دارد،  چریکی  خاصیت  طالبان  جنگ 
را  گروه  این  میدان جنگ صفوف  به  دوباره  آزادشده  زندانیان 
به گونه ی قابل توجه تقویت کرده است: »یکی از خاصیت های 
و  مهم  عملیات های  کم،  نیرو  با  که  است  این  چریکی  جنگ 

بزرگ انجام می دهند.«
عبدالستار حسینی هم که خود در حوزه نظامی تحصیل کرده 
میدان  به  زندانیان طالب  از نصف  بیش  برگشتن  می گوید که 
جنگ که جنگ جویان آموزش دیده  و باتجربه اند، صفوف جنگی 

طالبان را به شدت تقویت کرده است. 
به گفته ی او در حال حاضر در ۱۴ والیت و ۳۳ ولسوالی حمالت 
تعرضی شدید طالبان بر نیروهای امنیتی و دفاع افغان جریان 
دارد: »در روز چهارشنبه این هفته حدود ۷۰ نظامی افغان در 

حمالت طالبان کشته شده اند.« 
براساس گزارشی که وزارت خارجه امریکا به سنای این کشور 
ارائه کرده بود، شمار جنگ جویان طالبان در افغانستان به حدود 
دارد  وجود  دیگر  گزارش های  همچنان  می رسد.  نفر  هزار   6۰
دارد که نشان می دهد طالبان حدود 9۰ هزار جنگ جوی فصلی 
نیز دارد؛ یعنی آنان در زمان مشخصی به فعالیت های جنگی 

روی می آورند. 
زندانی  پنج هزار  آزادی  طالبان،  و  امریکا  توافق نامه ی  براساس 
آغاز  پیش شرط  افغانستان،  دولت  زندان های  از  طالبان 

گفت وگوهای بین االفغانی بود. 
ابتدا دولت افغانستان در برابر آزادی این زندانیان از خود مقاومت 
نشان داد، اما بعدها با فشار جامعه جهانی و امریکا، دولت روند 
آزادی زندانیان طالب را تسریع کرد، حتا ۴۰۰ زندانی خطرناک 
طالبان  زندانی  پنج هزار  تمام  آزادی  با  کرد.  آزاد  را  گروه  این 

سرانجام با تکمیل آن گفت وگوهای بین االفغانی آغاز شد. 
بین االفغانی  مذاکرات  افتتاح  از  هفته  دو  به  نزدیک  آن که  با 
این روند پیشرفت قابل توجهی نداشته است. هنوز  می گذرد، 

هیأت های دو طرف روی اصول مذاکره به توافق نرسیده اند. 
از زندانی های رهاشده ی طالبان به  از برگشت شماری  نگرانی 
مذاکرات  از شروع  تشدید خشونت ها پس  در  و  میدان جنگ 
بین االفغانی، خوش بینی ها به ختم جنگ و دست یابی به صلح 

پایدار را کم رنگ کرده است. 

هفته   ی دوم مذاکرات صلح؛ 
موافقت     انمه طالبان و امریکا، محل اختالف است

سخیداد هاتف

تیشه بر اپی مرشوعیت خود زدن

برگشت زندانیان طالبان به میدان جنگ، 
صفوف طالبان را تقویت کرده است؟
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باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

شاریت در برلین، پایتخت آلمان، منتقل شد.
و  فرانسه  در  هایی  آزمایشگاه  آلمان گفت که  دولت 
سوئد تست های آلمان دایر بر اینکه او با سم اعصاب 

نوویچوک مسموم شده بود را تایید کرده اند.
روسیه  توضیح  خواستار  اروپایی  متعدد  های  دولت 
گوید  می  کرملین  اما  اند  او شده  مسمومیت  درباره 

شواهدی در این زمینه وجود ندارد.
دیمیتری پسکوف سخن گوی کرملین بعد از ترخیص 
آقای ناوالنی از بیمارستان گفت که او »آزاد« است در 
هر زمان به روسیه بازگردد و برای او آرزوی »بهبودی 

سریع« کرد.
خانم یارمیش گفت که مقام ها، دارایی های الکسی 
جنوب  در  او  خوابه  سه  آپارتمان  جمله  از  ناوالنی 
شرقی مسکو پایتخت روسیه را روز ۲۷ اکتبر ضبط 

کرده اند.
او در پیامی ویدئویی که در توییتر منتشر شد گفت 
اجاره  یا  قابل فروش، وقف  آپارتمان  این  نتیجه  »در 

نیست.«
این اقدام بعد از آن بود که شرکت توزیع مواد غذایی 
»بچه محصل های مسکو« که تاجر ثروتمند، ایوگنی 
پریگوژین، ملقب به »سرآشپز پوتین« مالک آن است 

از آقای ناوالنی شکایت کرد.
آقای ناوالنی، »بنیاد ضدفساد« او )اف بی کی( و یک 
همکار او در ویدئویی کیفیت محصوالت این شرکت 
را بعد از وقوع مسمومیتی در مدارس مسکو در سال 

۲۰۱8 زیر سوال برده بودند.
آن  داد  دستور  آن ها  به  دادگاه   ۲۰۱8 اکتبر  در  اما 
ویدئو را پاک کنند و 88 میلیون روبل )۱.۱ میلیون 
دالر( خسارت به خاطر افترا به این شرکت پرداخت 
کنند. قاضی گفت آنها به وجهه اخالقی این شرکت 

صدمه زده اند.

اطالعات روز: سخن گوی الکسی ناوالنی، چهره ممتاز 
مخالفان در روسیه، گفته است که حساب های بانکی 

او مسدود و آپارتمان او ضبط شده است.
او یک روز پیشتر از بیمارستانی در آلمان که به خاطر 
بستری  آن  در  نوویچوک  اعصاب  به سم  مسمومیت 

بود مرخص شد.
»آنها  گفت:  ناوالنی  آقای  سخنگوی  یارمیش  کیرا 
دارایی ها و آپارتمان کسی که در کما بود را گرفتند.«
تیـم آقـای ناوالنـی والدیمـر پوتیـن، رییس  جمهـور 
روسـیه، را متهـم مـی کننـد کـه دسـتور مسـموم 
کـردن او را صـادر کـرده، اتهامـی کـه کرملیـن قویا 

رد مـی کنـد.
پوتین  آقای  برجسته  منتقدان  از  که  ناوالنی  آقای 
است در پروازی در روز ۲۰ اکتبر در سیبری از هوش 
بیمارستان  به  درمان  برای  روز  چند  از  بعد  و  رفت 

دارایی های الکسی ناوالنی »مسدود و آپارتمان او ضبط شده است«
بالروس بازداشت شده و رسانه های این کشور در کار 

خبررسانی با سرکوب شدید دولت مواجه شده اند.
با این حال، لوکاشنکو روز چهارشنبه در مراسمی که 
از پیش اعالم نشده بود به عنوان رییس جمهور سوگند 
یاد کرد. اتحادیه اروپا با آن مخالفت کرده و تاکید کرده  
که ریاست جمهوری لوکاشنکو را به رسمیت نخواهند 

شناخت.
وزارت خارجه امریکا نیز اعالم کرد واشینگتن نمی تواند 
لوکاشنکو را به عنوان رهبری که به صورت »مشروع« 
انتخاب شده به رسمیت بشناسد. اتحادیه اروپا سوگند 
یاد کردن لوکاشنکو را »مخالفت مستقیم با خواست 

مردم« توصیف کرد. 
برای  ملی  مذاکوریای  خواستار  همچنین  امریکا 
بهره مندی شهروندان این کشور از حق انتخاب رهبر 

و انتخابات منصفانه شد.

گزارش  آگاه  منابع  از  نقل  به  رویترز  روز:  اطالعات 
نتایج  به  اعتراض ها  در پی سرکوب خشونت آمیز  داد 
انتخابات در بالروس، دولت های امریکا، کانادا و بریتانیا 
قصد دارند تحریم هایی را علیه چند شخص بالروسی 

اعمال کنند.
بنابر این گزارش، این سه کشور تحریم های خود علیه 

بالروس را روز جمعه اعالم خواهند کرد.
این منابع که خواسته اند نامشان فاش نشود گفته اند این 
تحریم ها هشت بالروسی را هدف قرار داده اند و هدف 
از آنها دادن این پیام به مقامات بالروس است که برای 
برگزاری انتخابات شبهه برانگیز و برخورد خشونت بار با 

معترضین باید پیامدهایی را متحمل شوند.
وزارت خارجه امریکا و کانادا به سواالتی که در مورد 

این تحریم ها پرسیده شده پاسخ نداده اند.
به نقل از ایران اینترنشنال، دومینیک راب، وزیر خارجه 
این  است دولت  این کشور گفته  پارلمان  به  بریتانیا، 
کشور علیه افرادی که در نقض حقوق بشر در بالروس 
در  و  است  کرده  آماده  را  تحریم هایی  بوده اند  دخیل 
این زمینه »به صورت اضطراری« در حال هماهنگی با 

کانادا و امریکا است.
هماهنگی  با  داشت  قصد  امریکا  رویترز،  گزارش  به 
اتحادیه اروپا این تحریم ها را علیه بالروس اعمال کند، 
اما کشورهای این اتحادیه به دلیل تمرکز بر مناقشات 
اخیر در شرق دریای مدیترانه موفق نشدند با امریکا به 

توافق برسند.  
است  سال   ۲6 که  لوکاشنکو،  الکساندر  آنکه  از  پس 
ریاست جمهوری بالروس را در اختیار دارد، در ۱9 اسد 
خود را برنده انتخابات این کشور اعالم کرد، این کشور 
صحنه تظاهرات گسترده در اعتراض به این نتیجه بوده 

است.
در  معترض  هزاران  تاکنون  اعتراضات،  این  ادامه  با 

امریکا، کانادا و بریتانیا چند مقام بالروس را تحریم می کنند

هانسی فلیک؛ 
هر ۱۰ بازی یک جام

مسی و رونالدو نه؛ 
الگوی فاتح کفش طالی 

۲۰۲۰ کیست؟

سوپرجام  در  قهرمانی  از  پس  فلیک  هانس 
برای فتح هر  بازی  از ۱۰  اروپا رکورد کمتر 

جام را به ثبت رساند.
از  بزرگی  بخش  دپورتیوو،  موندو  از  نقل  به 
موفقیت بایرن مونیخ که دنیا را شگفت زده 
هانسی  یعنی  اش  سرمربی  به  است  کرده 
به  ساله   ۵۵ سرمربی  گردد.  برمی  فلیک 
هدایت  کواچ،  نیکو  موقت  جانشین  عنوان 
باواریایی ها را از نوامبر ۲۰۱9 بر عهده گرفت 
و توانست با یک عملکرد درخشان اعتمادها 
را به خود جلب کند و قراردادش را تا سال 
برای  بود  شروعی  این  کند.  تمدید   ۲۰۲۳

دوران درخشان بایرن مونیخ.
آلمانی  تیم  هدایت  که  بازی   ۳8 در  فلیک 
را بر عهده داشته چهار جام به دست آورده 
است. بر اساس آمار هر 9.۵ بازی یک عنوان 
هم  را  آلمان  سوپرجام  اگر  است.  کرده  فتح 
بتواند با پیروزی برابر دورتموند به دست آورد 
رکورد  ۴۰ بازی و فتح پنج جام را به ثبت 
هر  به  را  آمارش  تواند  می  و  رساند  خواهد 

هشت بازی یک عنوان، بهبود بخشد.

چیرو ایموبیله، ستاره ایتالیایی التزیو از رابرت 
لواندوفسکی به عنوان الگوی خود یاد کرد.

عملکرد  فصل ۲۰۱9-۲۰  در  ایموبیله  چیرو 
خیره کننده ای از خود در ترکیب التزیو ارائه 
داد و موفق شد برای این تیم در رقابت های 
سری آ ۳6 گل به ثمر برساند؛ موضوعی که 
های  ستاره  فوق  همه  از  باالتر  او  شد  باعث 
دنیای فوتبال فاتح کفش طالی ۲۰۲۰ شود.

ایتالیایی التزیو حاال در مصاحبه ای  مهاجم 
با روزنامه بیلد آلمان از رابرت لواندوفسکی به 
عنوان الگوی خود یاد کرده است. ایموبیله در 
این باره گفت: » بردن کفش طال باعث افتخار 
همیشه  لواندوفسکی  طرفی  از  است.  من 
الگوی من بوده و اگر می توانستم برای توپ 

طال نظر بدهم قطعاً به او رای می دادم. »
فرانچسکو  از  بعد  بار  اولین  برای  ایموبیله 
دیگر  بار  یک  شد  موفق  رم  کاپیتان  توتی، 
ارمغان  به  ایتالیا  فوتبال  برای  را  طال  کفش 
بیاورد. این ستاره گلزن التزیو در ادامه گفت: 
»وقتی در مورد بهترین شماره 9 های جهان 
صحبت می شود همواره نام هایی مثل رابرت 
لواندوفسکی، لوئیس سوارز یا کریم بنزما به 
گوش می رسد. قرار گرفتن نام من در کنار 
آنها و البته زدن گل های بیشتر نسبت به این 

بازیکنان واقعا امری باورنکردنی است.«

دادستانی واتیکان در حال تحقیق روی تخلفات احتمالی چندین مقام واتیکان 
بچیو مستقیما  کاردینال مستعفی  اما  است،  لندن  در خرید ملک جنجالی در 

متهم نشده بود.
آقای بچیو بر درستی آن معامله تاکید کرده و منکر هرگونه تخلفی بود. مشخص 
نیست که استعفای او مستقیما به رسوایی خرید ملک در لندن مرتبط است یا 

دلیل دیگری دارد.
مجازاتی  ظاهرا  آنچه  و  استعفا  دلیل  در خصوص  واتیکان  رازداری  به  توجه  با 
سنگین برای آنجلو بچیو است، احتمال دارد که واتیکان از رسوایی های بیشتری 

مطلع شده باشد.
آخرین بار که حقوق و اختیارات کاردینالی از کسی سلب شد دو سال پیش بود 
که تئودور مک کاریک، کشیش امریکایی به آزار جنسی کودکان و بزرگساالن 

متهم شد.

بحث.«
کلی کرافت سپس به سخنان رییس  جمهوری امریکا در مجمع عمومی سازمان 

ملل ارجاع داد و گفت:
»پرزیدنت ترامپ روشن و صریح اعالم کرد که ما آنچه را که صحیح می دانیم 
انجام می دهیم حتی اگر عده ای را خوش نیاید. و من هم االن به شما می گویم 

که این یک مسابقه برای محبوبیت نیست.«
دونالد ترامپ سه شنبه گذشته در سخنانی ویدیویی در مجمع عمومی سازمان 
انداخت،  راه  به  جهان  در  را  طاعون  این  که  را  کشوری  »باید  بود:  گفته  ملل 

مجازات کنیم: چین.«
کلی کرافت، نماینده امریکا در سازمان ملل سخنان خود را با یادآوری ضرورت 
همبستگی بین کشورهای جهان برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا به پایان 
برد و از اعضای شورای امنیت خواست که به طور شفاف و موثری با هم در این 

زمینه همکاری کنند.
به  را  کرافت  کلی  پاسخ،  در  ملل  سازمان  در  روسیه  نماینده  نبنزیا،  واسیلی 

تناقض گویی متهم کرد.
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در پایان این کنفرانس ویدیویی از تالش های 
سازمان جهانی بهداشت در مقابله با همه گیری ویروس کرونا تقدیر کرد. دونالد 
ترامپ، رییس  جمهوری امریکا تابستان سال جاری اعالم کرد کشورش بعد از 

۷۳ سال از سازمان جهانی بهداشت خارج می شود.

بـه نقـل از رادیـو زمانـه، وزیـر خارجه چیـن با اشـاره بـه تحریم هـای امریکا و 
اتحادیـه اروپـا علیه روسـیه و سـوریه و سـایر کشـورها از جمله ایـران خواهان 
کنـار گذاشـتن تحریم هـای بلندمـدت اقتصـادی یک جانبـه علیه این کشـورها 

. شد
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه یادآوری کرد که همه گیری ویروس کرونا 
نه تنها اختالفات بین دولت ها را از بین نبرده، بلکه این اختالفات را ژرف تر هم 

کرده است.
الوروف در ادامه سخنانش در کنفرانس ویدیویی سازمان ملل گفت:

»در برخی از کشورهای جهان این تالش به چشم می خورد که در خارج دنبال 
اشخاصی هستند که بتوانند مشکالت داخلی شان را به آن ها نسبت بدهند.«

الوروف در ادامه افزود:
»و ما در برخی کشورها مشاهده می کنیم که سعی می کنند با استفاده از وضع 
موجود  منافع مقطعی شان را پیش ببرند و با رقبای ژئوپولیتیکی خود تسویه 

حساب کنند.«

بس است دیگر!
خبرگزاری آسوشیتدپرس می نویسد کلی کرافت نماینده امریکا در سازمان ملل 

که »نمی توانست این سخنان را بیش از این تاب بیاورد«، گفت:
این  از محتوای  در عجبم  کنید. من  باید شرم  یکایک شما  دیگر!  است  »بس 

اطالعات روز: جیووانی آنجلو بچیو، کاردینال پرنفوذ کلیسای کاتولیک در پی یک 
رسوایی مالی از مقام خود کناره  گرفته و پاپ فرانسیس با درخواست او موافقت 

کرده است.
واتیکان بدون ارائه جزئیات درباره علت استعفا و پذیرش آن، اعالم کرده است که 
آقای بچیو از مسئولیت گروهی که بررسی معجزه ها و قدیس را به عهده داشته 

کناره گرفته و دیگر حقوق و اختیارات مرتبط با مقام کاردینالی را هم ندارد.
به نقل از بی بی سی فارسی، کاردینال ها پس از پاپ عالی ترین مقام های کلیسای 

کاتولیک هستند و انتخاب پاپ جدید یکی از مسئولیت های آنان است.
استعفای آنجلو بچیو پس از آن اعالم شده که نقش او در خرید یک ساختمان 
تجمالتی در لندن جنجال برانگیخت. گفته شده که خرید این ملک، که به عنوان 
سرمایه گذاری برای واتیکان انجام شد، با پرداخت کالن به واسطه ها به واتیکان 

میلیون ها یورو ضرر زده است.

اطالعـات روز: آنتونیـو گوتـرش، دبیـرکل سـازمان ملـل در آغاز یـک کنفرانس 
ویدیویـی دربـاره همه گیـری جهانـی ویـروس کرونا گفـت: همه گیـری آزمونی 
اسـت کـه جهـان بـا موفقیـت از سـر نگذرانـد. ۳۰ میلیـون ابتـالی قطعـی به 
کوویـد- ۱9 در جهـان شناسـایی و بـه ثبـت رسـیده و بیـش از یـک میلیـون 
نفـر هـم در سراسـر جهـان در اثـر ابتـال به ایـن بیماری جـان خود را از دسـت 
داده انـد. گوتـرش گفـت دلیـل آن عدم آمادگی جهـان، فقدان همـکاری و نبود 
همبسـتگی بین کشورهاسـت. دبیرکل سـازمان ملل هشـدار داد که اگر جهان 
بـه همیـن شـکل بخواهد بـا  تغییـرات اقلیمی مقابلـه کند او شـخصاً در انتظار 

اتفاق هاسـت. بدترین 
درباره  ویدیویی  کنفرانس  پایان  در  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  گزارش  به 
کووید۱9 که شامگاه پنج شنبه ۲۴ سپتامبر/ ۳ میزان در مجمع عمومی سازمان 
ملل برگزار شد، بین سه قدرت دارای وتو، امریکا از یکسو و چین و روسیه از 

سوی دیگر جدال لفظی سختی درگرفت.
وانگ یی، وزیر خارجه چین ابتدا با تأکید بر چندجانبه نگری از ایاالت متحده 
امریکا انتقاد کرد که از همکاری و مشارکت برای تولید واکسن ضد کرونا در 

جهان خودداری می  کند. وزیر خارجه چین گفت:
و  سرد  جنگ  موظف اند  جهان  بزرگ  کشورهای  خطیری  لحظات  چنین  »در 
از  را  بشریت  و مصلحت  آینده  و  بگذارند  کنار  را  ایدئولوژیک  پیش داوری های 

نظر دور ندارند.«

کاردینال پرنفوذ واتیکان در پی رسوایی مالی کناره گیری کرد

جدال لفظی سه قدرت جهانی در سازمان ملل بر سر کرونا

سولسشر در ادامه گفت: » من همیشه گفته ام به بازیکنانم 
اعتماد و اطمینان کامل دارم. اگر موقعی ورودی یا خروجی 
در  داد.  خواهم  اطالع  شما  به  من  قطعاً  دهد  رخ  تیم  در 
فوتبال شما نمی توانید بیش از حد پیش بینی کنید اما من 
فقط در تالش هستیم که بهتر شویم. تمرکز من فقط روی 

بازی است و نمی توانم به چیز دیگری فکر کنم.«
سولسشر درباره انتقاداتی که نسبت به خط دفاعی منچستر 
فصل  می کنم  فکر   « گفت:  نیز  می شود  مطرح  یونایتد 
گذشته ما نشان دادیم که در بهترین حالت خود می توانیم 
چیز  همه  قبل  هفته  دو  حال  این  با  کنیم.  دفاع  چگونه 
فوق العاده پیش نرفت. این در حالی است که آمار دفاعی 
نشان می دهد که هری مگوایر و اریک بایی همکاری خوبی 
اتفاق  این  و  آماده است  اریک دوباره  با یکدیگر داشته اند. 
و  به شمار می آید. مشتاقانه منتظر پیشرفت  بسیار خوبی 

بازی های بیشتر او در نیم فصل هستیم.«

کیفیت  با  مهاجمان  این  کنار  در  توانم  می  که  خوشحالم 
باال بازی کنم.«

است.  متوالی خود  اسکودتوی  دنبال دهمین  به  یوونتوس 
آرون رمزی درباره رقبای بیانکونری در راه دهمین قهرمانی 
می گوید: » اینتر یک تیم عالی است. آنها بازیکنان زیادی 
را به خدمت گرفته اند و نراتزوری یکی از مدعیان اسکودتو 
میالن فصل  است.  قدرتمند  بسیار  که  ناپولی  مانند  است. 
گذشته را به خوبی به پایان رساند و با همان روش نیز کار 

را آغاز کرد. سری آ یک لیگ بسیار سخت است. »

همین طور. با این حال وظیفه من نیست که آنها را راضی 
نگه دارم. باید بازیکنانی را انتخاب کنم که با آن ها می توانم 

نتیجه بگیرم. همچنین آنها نیز باید کاماًل آماده باشند.«

را تجربه می کند.
آرون رمزی در مصاحبه ای گفت: » ما یک مربی جدید، 
این  بازیکنان درگیر  و  تازه داریم  ایده های  و  کادر جدید 
اتفاق شده اند. من فکر می کنم که ما نسبت به سال گذشته 
بیشتر از همه چیز لذت می بریم. جلسات تمرینی سخت تر 

شده اند اما در عین حال لذت بخش هستند.
کنیم.  پیشرفت  باید  هم  هنوز  اما  کردیم  شروع  خوب  ما 
باید  ما  و  دارند  وجود  زیادی  عالی  بازیکنان  تیم  این  در 
برسیم.  اهدافمان  به  بتوانیم  تا  کنیم  کمک  یکدیگر  به 

در  یونایتد  منچستر  که  است  معتقد  سولسشر،  گنار  اوله 
فصل گذشته نشان داده که می تواند در خط دفاعی عملکرد 

خوبی از خود ارائه دهد.
منچستریونایتد به لحاظ نقل و انتقاالتی در وضعیت خیلی 
خوبی به سر نمی برد زیرا آنها تا این لحظه موفق به فروش 
اوله  یعنی  تیم  این  سرمربی  برنامه های  در  که  بازیکنانی 
گنار سولسشر جای ندارند، نشده اند. فیل جونز و مارکوس 
توافقی  هنوز  که  هستند  بازیکنان  این  از  نمونه  دو  روخو 
برای فروش آنها به باشگاه های دیگر حاصل نشده است. از 
طرف دیگر آندریاس پریرا، سرخیو رومرو و جسی لینگارد 
نیز از دیگر بازیکنانی محسوب می شوند که به نظر می رسد 

سولسشر احتیاجی به آنها ندارد.
اوله گنار سولسشر پیش از بازی امروز تیمش مقابل برایتون 
از  بازیکنان  می دانید   « گوید:  می  انگلیس  برتر  لیگ  در 
هم  من  می شوند.  خوشحال  بسیار  مسابقات  در  پیروزی 

آرون رمزی، ستاره ولزی یوونتوس می گوید که اوضاع این 
گذشته  سال  به  نسبت  پیرلو  آ  آندره  سرمربیگری  با  تیم 

بهتر شده است.
را  آ  رقابت های سری  پیرلو فصل جدید  آندره آ  شاگردان 
دیداری  کردند؛  آغاز  مقابل سمپدوریا  در   ۰-۳ پیروزی  با 
آرون رمزی 9۰ دقیقه در زمین حضور داشت  آن  که در 
و توانست با ارسال یک پاس گل در پیروزی تیمش ایفای 
با  بیانکونری  که  گوید  می  حاال  ولزی  ستاره  کند؛  نقش 
قبل  به  نسبت  لذت بخش تری  اوضاع  پیرلو  آ  آندره  حضور 

سولسشر: وظیفه من راضی نگه داشتن بازیکنان نیست

آرون رمزی: با پیرلو همه چیز لذت بخش تر از قبل شده است

معتقدم  بیند:»  می  مفید  بازیکن  دو 
همیشه داشتن یک هم تیمی قدیمی در 
یک تیم جدید می تواند خوب باشد. به 
خصوص در یک کشور با زبانی متفاوت. 
این زندگی را برای هر دو بازیکن آسان 
قبل  از  گابریل  و  په  په  کرد.  تر خواهد 
نکته  این  و  شناختند  می  را  یکدیگر 
مثبتی است و به هر دو کمک می کند.«
شایعاتی شنیده می شود که آرسنال در 
حال مذاکره با اتلتیکو برای جذب توماس 
پارتی است و اینکه لوکاس توریرا را نیز 

قرار است به باشگاه مادریدی بدهد.
مورد  در  گفت:»  رابطه  این  در  آرتتا 
می  بازی  دیگر  تیمی  در  که  بازیکنی 
کند، حرف نمی زنم. این شیوه کاری من 
نیست. معتقدم تیم ما می تواند بهتر از 
اینها شود و شرایط بازار را نیز تحت نظر 
داریم. اگر نیاز به تقویت تیم در منطقه 
ای باشد، اقدام خواهیم کرد و برای این 
مهم آماده ایم. در مورد احتمال جدایی 
گفتن  برای  جدیدی  چیز  هم  توریرا 

ندارم.«

تواند  می  هم  حاال  همین  درخشد.  می 
بهتر  ها  زمینه  بسیاری  در  او  که  دید 

شده و پیشرفت کرده است.
په په در میان هم تیمی هایش پذیرفته 
اینجا  است.  محبوب  شخصیتی  و  شده 
خیلی  من  و  دارند  دوست  را  او  همه 
سطح  باالترین  در  را  او  که  خوشبینم 

فوتبالش ببینم.«
اخیرا گابریل ماگاالئس نیز از لیل به 
تیمی  هم  آرتتا  و  پیوسته  آرسنال 
هر  برای  را  په  په  و  او  دوباره  شدن 

په  گفت:»  په  په  از  حمایت  در  بود، 
پیش  در  آرسنال  در  طوالنی  راهی  په 
انتظار  در  درخشان  ای  آینده  و  دارد 
اوست. برای جذب او رقم زیادی هزینه 
داد.  افزایش  را  فشارها  همین  که  شد 
جدید  لیگی  وارد  په  په  صورت  هر  در 
با سبک بازی متفاوت شده و گاهی یک 
چنین  با  خود  دادن  وفق  برای  بازیکن 
شرایطی، به زمان بیشتری نیاز دارد ولی 
در مجموع اطمینان دارم که په په سال 
هایی طوالنی با ما خواهد ماند و برای ما 

ستاره  از  حمایت  به  آرسنال  سرمربری 
گرانقیمت فرانسوی پرداخت و نسبت به 

موفقیت او ابراز خوشبینی کرد.
نیکوالس  که  بود  تابستان سال گذشته 
په په از لیل فرانسه با رقم ۷۲ میلیون 
پوند خریداری شد. مهاجمی که قرار بود 
خط حمله توپچی ها را متحول کند اما 
او تنها هشت گل زد و  پایان فصل،  در 

البته  پاس گل هم داد. 
انتظارات را بدهد  په په نتوانست پاسخ 
لیگ  در  آرسنال  ابتدایی  بازی  دو  در  و 
برتر هم نیمکت نشین بود. او چهارشنبه 
شب و در بازی جام اتحادیه برابر لستر 
از ابتدا در میدان حضور داشت ولی بعید 
به نظر می رسد که در بازی حساس روز 
ثابت  ترکیب  در  لیورپول  برابر  دوشنبه 

توپچی ها قرار بگیرد.
و  ناکام  خریدی  او  معتقدند  بسیاری 
این  با  آرتتا  ولی  است  خورده  شکست 

دسته هم عقیده نیست.
نشست  در  که  اسپانیایی  سرمربی 
خبری بازی با لیورپول شرکت کرده 
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»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

در نشست خبری بازی با لیورپول
حمایت قاطعانه آرتتا از خرید گران قیمت آرسنال



مشکل  هیچ  و  هستند  طرح خوش  این  عملی شدن  از 
امنیتی ایجاد نکرده اند و کار عمال جریان دارد.«

پروژه آب رسانی قلعه نو
قلعه نو کلید  پروژه آب رسانی شهر  در سال ۱۳98 کار 
خورد و قرار است که با پایان یافتن این پروژه تا اواخر 
صحی  آب  به  خانواده  هزار  نه  تا  هشت   ۱۴۰۰ سال 

آشامیدنی دسترسی داشته باشند. 
به  قلعه نو  شهر  آب رسانی  شبکه  مسئول  کمین،  فواد 
روزنامه اطالعات روز می گوید که کار حفر شش حلقه 
تا  آب  پایب  انتقال  و  قادر آباد  بند  نزدیک  در  چاه آب 
آب  ذخیره  ساخت  و  »خارستان«  به  موسوم  منطقه ی 

ظرفیت ۳۰ هزار متر مکعب آب تکمیل شده است. 
به هزینه  بادغیس  در  پروژه آب رسانی  او می افزاید که 
رفته  پیش  درصد   ۴9 از  بیش  افغانی  میلیون   ۳۲6.8
قلعه نو،  شهر  در  آب رسانی  پروژه  تکمیل  است:  »با 
رفع  شیرین  آب  به  دسترسی  به  مردم  نیازمندی 
می شود. هم اکنون مردم پول ندارند که آب شیرین از 
شرکت های تصفیه کننده آب خریداری کنند و آب غیر 

صحی استفاده می کنند.«
ازای  در  بادغیس می گوید که حکومت  شورای والیتی 
بند  به ساخت  اقدام  قادس،  ولسوالی  در  آب  حفر چاه 
با  ولسوالی  این  طریق  این  از  تا  است،  کرده  قادرآباد 
کمبود آب  های زیرزمینی مواجه نشود و از سویی هم، 
قرار  کشت  تحت  بیش تری  زمین های  بند  این  احداث 

بگیرد. 
از مردم می خواهد که  قلعه نو  مسئول شبکه آب رسانی 
در راستای تطبیق پروژه آب رسانی همکاری الزم بکنند، 
تا هرچه سریع تر این پروژه تکمیل شود:  »وقتی پایپ 
برخی  می کند،  عبور  قلعه نو  شهر  در  زمین  زیر  از  آب 
از مردم همکاری نمی کنند و این باعث کندی در کار 

ساخت این پایب می شود.«

حدود ۱۲ درصد پیش رفته است و تاکنون ۱۳ کیلومتر 
باالی  به  منتهی  راه  متر  و ۴۰۰  بند  به  منتهی  سرک 
نیز  آب  تونل  حفر  روی  کار  و  شده  جغل اندازی  بند، 

جریان دارد. 
او می افزاید که این بندر قادر به ذخیره دو میلیون متر 
مکعب آب را دارا است که با این حساب آبیاری ۱۴۰۰ 
هکتار زمین و آب آشامیدنی 6۰ هزار خانواده را در شهر 

قلعه نو و ولسوالی  قادس تأمین خواهد کرد. 
به  قادر  و  است  آبی  بند  تنها  قادرآباد  بند  او،  گفته  به 
به  موسوم  شرکت  توسط  و  نیست  برقی  انرژی  تولید 
سابقه  این شرکت  و  می شود  برده  پیش  به  »پیمتک« 

کار در بند کمال خان والیت نیمروز را دارد. 
به »قادس خوردک«  قادرآباد در منطقه ی موسوم  بند 
طالبان  گروه  تسلط  زیر  منطقه  این  و  می شود  ساخته 
قرار دارد. برای بسیاری ها پرسش این است که چگونه 
یک پروژه بزرگ زیربنایی در این منطقه ساخته می شود. 
در  بادغیس  والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
صحبت با روزنامه اطالعات روز از عدم نظارت از ساخت 
احتماال  که  است  مدعی  و  است  نگران  قادرآباد  بند 
شرکت سازنده این بند به گروه طالبان باج می پردازد: 
بند  در  نمی تواند  پول  پرداخت  بدون  شرکت  »این 
کار  که  باشد  خواسته  شرکت  اگر  و  کند  کار  قادرآباد 

شدت بدهد، باید به طالبان باج پرداخت کند.«
با  قادرآباد  بند  پروژه  تطبیق  بیگ،  آقای  اصلی  نگرانی 
کیفیت پایین است، چرا که هیچ یک از اعضای شورای 
نظارت  زیربنایی  پروژه  این  ساخت  روند  از  والیتی 

نکرده اند
که  دارد  تأکید  قادرآباد  بند  پروژه  والیتی  مسئول  اما 
نظارت جدی از روند ساخت این بند توسط یک گروه 
بخش  در  طالبان  گروه  حتا  و  دارد  جریان  پنج نفری 
ساخت این بند هیچ مشکل ایجاد نکرده اند:  »کسی به 
طالبان برای ساخت بند قادرآباد باج نمی دهد و طالبان 

مردم توان خرید آب تصفیه شده را ندارند
با کمبود شدید آب شیرین در قلعه نو، شماری از تاجران 
روی تأسیسات تصفیه آب شور به شیرین سرمایه گذاری 
میلیون  سه  از  بیش  ارزش  به  نظامی،  کاظم  کرده اند. 
افغانی دستگاه تصفیه کن آب را از ایران خریداری کرده 

و از یک سال به این سو، در بادغیس فعال کرده است. 
به روزنامه اطالعات روز می گوید که روزانه ظرفیت  او 
دستگاه تصفیه کن ، یک میلیون متر مکعب آب است، اما 
تصفیه شده  آب  نیست  قادر  مردم  بیش تر  فقر،  به دلیل 
دو  قیمت  به  را  آب  لیتر   ۲۰ هر  »ما  کنند:  خریداری 
افغانی به فروش می رسانیم و باز موترها و سه چرخه های 
دارای تانکر آب هر ۲۰ لیتر آب را به دروازه خانه ها به 
۱۰ افغانی به فروش می رسانند. هم اکنون ۲۰ نفر همراه 
شرکت  یک  و  می کنند  کار  آب  تصفیه  شرکت  در  ما 

بزرگ دیگر تصفیه آب در بادغیس فعالیت دارد.«
نیز  شور  آب  قلعه نو  شهر  نقاط  اغلب  در  او،  گفته  به 
باعث  این  و  می شود  تأمین  متر   ۴۵ از  بیش  عمق  از 
پروژه  پایان  با  است.  آب شده  تصفیه  هزینه  بلندرفتن 
نیازمندی  از ولسوالی قادس به شهر قلعه نو،  آب رسانی 

مردم به شرکت های تصفیه کننده آب پایان می یابد.

بند قادرآباد در منطقه ناامن تکمیل می شود؟
رویا  مثابه  به  قادس  ولسوالی  در  قادرآباد  بند  ساخت 
برای باشندگان بادغیس تلقی می شود. این رویا در حال 
انکشاف  و  احیا  وزارت  در  مسئوالن  است.  عملی شدن 
با هزینه  آبی  بند  این  کار ساخت  دهات می گویند که 
۱۲ میلیون دالر امریکایی از بودجه حکومت افغانستان 
در ماه حمل سال جاری آغاز شده است. قرار است که 

این بند طی دوونیم سال آینده به بهره برداری برسد. 
به  قادرآباد  بند  پروژه  والیتی  مسئول  رودوال،  همت 
روزنامه اطالعات روز می گوید که کار ساخت این بند در 

واجد روحانی – هرات
گزارشگر

دسترسی کم به آب صحی و شیرین مشکل بزرگ این 
روزهای باشندگان شهر قلعه نو در مرکز والیت بادغیس 
در  بادغیس  آب رسانی  آمریت  در  مسئوالن  است. 
صحبت با روزنامه اطالعات روز می گویند در حدود 8۰ 
درصد باشندگان شهر قلعه نو، به آب صحی آشامیدنی 
 ۲۰ که  مجبورند  قلعه نو  باشندگان  ندارند.  دسترسی 
لیتر آب شیرین و صحی را در بدل پرداخت ۱۰ افغانی 
با  آب  خریداری  بسیاری ها  برای  اما  کنند،  خریداری 

وضعیت بد اقتصادی گران تمام می شود.
در  بادغیس  والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
از بی پروایی حکومت در  با روزنامه اطالعات،  گفت وگو 
سال های گذشته برای تأمین آب شیرین و صحی انتقاد 
می کند: »آب منبع حیات است و مردم دسترسی به آب 
شیرین ندارند و هیچ کس تا حاال در غم مردم بادغیس 

نبوده که حداقل آب صحی برای شان فراهم کند.«

آب شهری قابل نوشیدن نیست
قلعه نو،  شهر  شیرین  آب  تأمین  منبع  تنها  اکنون  هم 
چشمه »قرغیتو« در فاصله هشت کیلومتری مرکز این 

والیت است. 
عبدالسالم محمدی، آمر آب  رسانی بادغیس به روزنامه 
اطالعات روز می گوید که دوهزار و 8۰۰ خانواده از آب 
استفاده می کنند،  این چشمه، توسط شبکه آب رسانی 
به  متمادی  سالیان  »از  است:  غیرصحی  آب  این  اما 
چشمه  غیرصحی  آب  از  بادغیس  باشندگان  این سو، 
طریق  از  آب رسانی  ظرفیت  کرده اند.  استفاده  قرغیتو 
این چشمه نیز بسیار کم است و توسط یک پایپ 6۰ 
میلی صورت می گیرد. آب چشمه قرغیتو از طرف روز 
در زراعت استفاده می شود و از طرف شب به سیستم 

آب رسانی وصل می شود.«
را  قلعه نو  باشندگان  از  درصد   ۳۰ »ما  می گوید:  او 
آب  درصد  و ۷۰  داده ایم  قرار  آب رسانی  پوشش  تحت 
آشامیدنی ندارند و این افراد از آب های جویچه ها، چاه ها 
و آبی که در زمستان ذخیره می کنند، استفاده می کنند. 
البته باید بگویم که همین آب شهری هم غیرصحی بوده 
و قابل نوشیدن نیست و باید قبل از نوشیدن جوشانده 

شود.«
به گفته او، با پایان کار شبکه آب رسانی تا اواخر سال 
آینده، جریان آب از طریق چشمه قرغیتو به داخل شهر 

قلعه نو متوقف می شود.
جنیداهلل، از باشندگان شهر قلعه نو است. او به روزنامه 
آب  غیرصحی بودن  به دلیل  که  می گوید  روز  اطالعات 
آشامیدنی شهری، مجبور هست که روزانه تا ۵۰ افغانی 
آب صحی، از تانکرهای سیار آب خریداری  کند و برای 
است.  کمرشکن  روز  در  مبلغ  این  پرداخت  بسیاری ها 
برای  معموال  که  شهری  آب  گوید  می  چنین  هم  او 
شست وشو است نیز به طور منظم وجود ندارد: »برخی 
مشکل  به  ما  و  است  قطع  نل  آب  روز  دو  حتا  روزها 
برمی خوریم. بیش تر از آب نل ما در شست وسو و نظافت 

استفاده می کنیم و این آب قابل نوشیدن نیست.«

از  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  بادغیس  والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
عدم نظارت از ساخت بند قادرآباد نگران است و مدعی است که احتماال شرکت سازنده 
در  نمی تواند  پول  پرداخت  بدون  شرکت  »این  می پردازد:  باج  طالبان  گروه  به  بند  این 
بند قادرآباد کار کند و اگر شرکت خواسته باشد که کار شدت بدهد، باید به طالبان باج 
پرداخت کند.«
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بحران آب صحی آشامیدنی؛ 
»۸۰ درصد ابشندگان مرکز ابدغیس 

به آب صحی دسرتیس ندارند«

مسئوالن در وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند کار ساخت بند قادرآباد با هزینه ۱۲ میلیون دالر امریکایی 
از بودجه حکومت افغانستان در ماه حمل سال جاری آغاز شده است - عکس: شبکه های اجتماعی

ساخت بند قادرآباد در ولسوالی 
قادس به مثابه رویا برای باشندگان 
بادغیس تلقی می شود. این رویا در 
حال عملی شدن است. مسئوالن در 
وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند 
که کار ساخت این بند آبی با هزینه ۱۲ 
میلیون دالر امریکایپی از بودجه حکومت 
افغانستان در ماه حمل سال جاری 
آغاز شده است. قرار است که این بند 
طی دوونیم سال آینده به بهره برداری 
برسد. 
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