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عبدرب الرسـول سـیاف از رهبـران جهادی 
بـا اشـاره بـه اختالف هـای بـه  افغانسـتان 
میـان آمـده میـان ارگ و جمعیـت اسـالمی 
کشـمکش ها  ایـن  زمـان  حـاال  می گویـد، 

. نیست
آقای سـیاف که روز جمعـه »۸جدی۱۳۹۶« 
در یـک سـیمینار علمـی سـخنرانی می کرد، 

بـه خبرنـگاران گفـت، در حال حاضـر باید 
همه دسـت به دسـت هم دهند و افغانسـتان 

را از وضعیـت کنونی بیـرون کنند.
اسـتاد سـیاف همچنـان گفـت، سـالمت و 
آرامش افغانسـتان ایجاب تفاهـم را می کند.

او افزود: »سـالمت، عزت، حیثیت و آبروی 
ملـک ایجاب این را می کنـد که از گپ های 
خـورد و ریـزه بگذریم، با هـم دیگر تفاهم 

کنیـم، دسـت بـرادری و دوسـتی بدهیـم و 
کشـور را از ایـن وضعیـت رقت بـار بیرون 
ببریـم، فعاًل وقت این کشـمکش ها نیسـت. 
فعـاًل فرصـت ایـن جنجال هـا نیسـت، فعاًل 
وقـت ایـن اسـت که همه دسـت به دسـت 
هـم دهیم و کشـور را از این حالت بکشـیم 
و ایـن گلیـم غـم را بـه لطـف پـروردگا از 

ایـن ملک جمـع کنیم.«
اسـتاد سـیاف ایـن اظهـارات را در حالـی 
مطـرح می کنـد کـه پـس از اعـالم منظوری 
اسـتعفای عطـا محمـد نـور از سـوی ارگ، 
حـزب جمعیـت اسـالمی گفتـه  اسـت کـه 
منظـوری ایـن اسـتعفا یـک جانبـه بـوده و 

مـورد قبـول آنـان نیسـت.
کنـاره  زمانـی  گفتـه  اسـت،  حـزب  ایـن 
بلـخ  از والیـت  نـور  گیـری عطـا محمـد 
پذیرفتـه خواهد شـد کـه ارگ شـرایط آنان 

بپذیـرد. را 
پیـش از ایـن معرفـی فرهـاد عظیمـی بـه 
عنـوان جانشـین عطـا محمـد نور، سـپردن 
چندیـن والیـت، وزارت و سـفارت خانـه 
بـه جمعیـت اسـالمی از شـرایط جمیعـت 
اسـالمی بـرای کنـاره گیـری عطـا محمـد 

نـور از والیـت بلـخ مطـرح شـده اند.
بـه دنبـال منظـوری اسـتعفای آقـای عطـا 
محمـد نـور، آقـای نـور رئیـس اجرائیـه را 

انتقـاد کـرده و گفته اسـت، عبـداهلل عبـداهلل 
اسـتعفایش  منظـوری  در  درصـد  هشـتاد 

داشته اسـت. نقـش 
امـا عبـداهلل عبداهلل ایـن انتقادهـا را رد کرده 
گفتـه  اسـت، بـا منظـوری ایـن اسـتعفا او 
و رهبـری جمعیـت اسـالمی پیـش از ایـن 

بودند. توافـق کـرده 
افغانسـتان  اسـالمی  تازه گـی جمعیـت  بـه 
بـه  اختالف هـای  حـل  بـرای  می گویـد، 
میـان آمـده قرار اسـت گفت و گـو ها میان 
رهبری ایـن حزب و حکومت آغاز شـوند.

ذبیـح فطـرت معـاون سـخنگوی جمعیـت 
روز جمعـه همچنـان گفـت:

گفت وگـو  و  تفاهـم  بـه  مـا  »باورمنـدی 
اسـت، مـا تـا حـال بـدون گفت و گـو کدام 
راه دیگـری را مطـرح نکرده ایـم، اعتـراض 
مـا هـم یـک اعتـراض نـرم و مدنـی بـوده 

 اسـت.«
زمـان  بـاره  در  هرچنـد  فطـرت  آقـای 
ایـن گفت وگوهـا چیـزی  آغـاز  مشـخص 
نمی گویـد امـا انتظـار دارد کـه ایـن گفـت 

شـوند. آغـاز  جـاری  هفتـه  در  و گوهـا 
ارگ ریاسـت جمهـوری تـا حـال در بـاره 
چیـزی  احتمالـی  گوهـای  و  گفـت  ایـن 

. سـت نگفته ا

سـخنگوی ارتـش پاکسـتان گفـت هیچ سـازمان 
و  نـدارد  حضـور  کشـور  ایـن  در  تروریسـتی 
پاکسـتان بـرای مدیریت مـرزی اقدام به سـاخت 

حصـار در خـط دیورنـد کـرده اسـت. 
درحالـی کـه مقامـات افغانسـتان بر اقـدام نظامی 
علیـه مراکـز امـن تروریسـتی در پاکسـتان تاکید 
دارنـد و سـاخت حصار مـرزی در خـط دیورند 
را بـرای مهـار تروریسـم ناکافـی می داننـد، امـا 
سـخنگوی ارتـش پاکسـتان اعـالم کـرد کـه آنها 
و  سـاخته اند  دیورنـد  خـط  در  مـرزی  حصـار 
تروریسـم  مبـارزه  بـرای  ایـن  از  بیـش  کاری 

انجـام دهنـد. نمی تواننـد 
غفـور  آصـف  جنـرال  داون نیـوز،  گـزارش  بـه 
مـا  کـرد:  اعـالم  پاکسـتان  ارتـش  سـخنگوی 
بـه منظـور مدیریـت موثـر مـرزی کار سـاخت 
در خـط  مـرزی  امنیتـی و حصـار  پاسـگاه های 
دیورنـد بـا افغانسـتان را آغـاز کرده ایـم؛ آمریـکا 
از مـا  ایـن  از  افغانسـتان چـه چیـزی بیشـتر  و 

هنـد؟ می خوا
بـه  اشـاره  بـا  پاکسـتان   ارتـش  سـخنگوی 
درخواسـت افغانسـتان و آمریـکا از ایـن کشـور 
بـرای مبـارزه بـا تروریسـم اظهار داشـت: »ما دو 
بـار جنگـی تحمیـل شـده و صـادر شـده را در 
پاکسـتان جنگیده ایـم و دیگـر بیـش از ایـن برای 

دهیـم.« انجـام  کاری  نمی توانیـم  هیچکـس 
در  تروریسـتی  گـروه  هیـچ  شـد  مدعـی  وی 

نـدارد. حضـور  پاکسـتان 
ایـن در حالـی اسـت کـه عمرزاخیلـوال نماینـده 
ویـژه و سـفیر افغانسـتان در اسـالم آباد پیـش از 
ایـن تاکیـد کـرده بود کـه اگـر مقامات پاکسـتان 
در مبـارزه بـا تروریسـم جـدی هسـتند بـه جای 
پایـگاه  دیورنـد«  »خـط  در  حصـار  سـاخت 
تروریسـت ها در خـاک این کشـور را نابود کنند.
پیـش از ایـن نیـز مقامات نظامـی پاکسـتان گفته 
بودنـد کـه ارتـش ایـن کشـور در نظـر دارد تـا 
سـاخت 2500 کیلومتـر حصـار مـرزی در خـط 
پایـان  بـه  میـالدی   20۱۸ سـال  تـا  را  دیورنـد 

برسـاند.
ایـن  حالـی  در  پاکسـتان  ارتـش  سـخنگوی 
اظهـارات را عنـوان کرده اسـت که هفته گذشـته 
هیئـت پارلمانـی افغانسـتان از طـرح پیشـنهادی 
پاکسـتان برای حل مناقشـه کشـمیر در برابر هند 

اعـالم حمایـت کـرده بود.
و  افغانسـتان  خارجـه  وزرای  دیگـر،  سـوی  از 
پاکسـتان نیـز در نشسـت سـه جانبه کـه دو روز 
پیـش بـا پـا در میانـی وزیـر خارجـه چیـن در 
پکـن برگزار شـده بـود برای مبـارزه مشـترک با 

تروریسـم بـه توافـق رسـیدند.
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روز پنجشـنبه هفتـۀ گذشـته کابـل بـاز شـاهد یکی 
از خونبارتریـن رویدادهـای خـود بـود. در حملـه 
انتحـاری بـه مرکز فرهنگـی تبیان و خبرگـزاری آوا 
کـه حـاال داعـش مسـوولیت آن را پذیرفتـه، کـم از 
کـم 50 تن شـهید و بیـش از ۹0 تن دیگـر مجروح 
شـدند. گفتـه می شـود کـه در سـه مـاه گذشـته این 
هفتمیـن حملـه گـروه داعـش بـه کابـل بـوده کـه 
بیـش از ۱70 قربانـی داشـته اسـت. حملـه هـای 
گـروه داعـش بـه مراکـز فرهنگـی  و دینـی اهـل 
تشـیع ایـن شـایبه را تقویت بخشـیده کـه این گروه 
در پـی شـعله ور سـاختن اختالفـات مذهبـی در 
افغانسـتان اسـت. اختالفاتـی کـه سـابقه چندانی در 
ایـن کشـور نـدارد ولـی انـکار هـم نمی تـوان کرد 
کـه گاهـی تالش هـای از سـوی برخی کشـورهای 
حامـی گـروه هـای مذهبـی در افغانسـتان صـورت 
گرفتـه کـه چنیـن اختـالف هـای را برمـال سـاخته 
اسـت. خواهـی نخواهـی وقتـی یک کشـور از یک 
گـروه و مذهـب خـاص حمایت می کند، مـی تواند 
اثرهـای منفـی بـر جامعه بگذارد و سـبب شـود که 
مذاهـب بـه دیـده شـک به یـک دیگـر نـگاه کنند. 
اختالف هـای مذهبـی در میـان برخـی کشـورهای 
و  دارد  وجـود  زمانـی  ازدیـر  افغانسـتان  همسـایه 
باعـث رو در روی هـای مرگبارنیـز شـده ولی کمتر 
نشـانۀ از ضـد و خـورد هـای مذهبـی می تـوان در 
افغانسـتان شـاهد بود. حتـا در بدتریـن وضعیت ها 
نیـز گـروه هـا و طیف هـای مذهبی زیرنـام مذهب 
بـه جـان هـم نیفتـاده انـد. اگـر گاهـی حـزب های 
کـه از برخـی مذاهـب نماینـده گی می کننـد گاهی 
دچـار برخـی اختـالف هـا و درگیرهـای مسـلحانه 
شـده انـد ولی هرگـز نام مذهب به آن هـا نداده اند. 
ایـن اختـالف هـا بیشـتر رنگ سیاسـی و مشـخص 
سـاختار  در  حـزب  آن  نقـش  و  موقعیـت  شـدن 
حکومتـی بـوده اسـت. امـا حـاال بـه نظر می رسـد 
کـه گروه داعـش تصمیـم گرفته که چنیـن اختالف 
هـای را دامـن بزنـد. شـاید در وهلـه نخسـت ایـن 
گونـه برنامـه هـا زیـاد جـدی تلقـی نشـوند، همان 
گونـه که برخی سـران دولتی و سیاسـی افغانسـتان 
درسـال هـای که هنـوز تازه نـام داعش بر سـرزبان 
هـا افتـاده بود، احتمـال حضور این گـروه را در این 
کشـور زیاد جـدی نمی دانسـتند ولی دیده شـد که 
پـس از مدتـی داعـش دیگر یک موضوع رسـانه یی 
نیسـت و واقعـا در برخـی مناطق افغانسـتان حضور 
پیـدا کـرده اسـت. حاال نیـز ایـن نگرانی مـی تواند 
وجود داشـته باشـد کـه حرکت هـای از نوع داعش 
روزی بـه واقعیـت هـای عینـی جامعـه افغانسـتان 
تبدیـل شـوند. هـر چه که هسـت ایـن نکتـه کامال 
برجسـته مـی نماید کـه داعش بدون هـدف خاص 
بـه جـان شـیعیان در افغانسـتان نیفتـاده باشـد. حتا 
اگـر این حمـالت با اسـتفاده از نـام داعش صورت 
بگیرنـد و واقعـا هیچ داعشـی در افغانسـتان فعالیت 
نداشـته باشـد بـاز این خطـر وجود دارد کـه روزی 
ایـن آتـش بـه جـان ایـن کشـور بیفتـد و جنگـی 
از نـوع دیگـر را تـدارک ببینـد. بـه نظـر مـی رسـد 

کـه کشـور هـای خاصـی بـا برنامـه ریـزی دقیق به 
دنبـال رسـیدن بـه چنیـن هدفـی هسـتند. پاکسـتان 
شـاید اولیـن نـام در میـان چنین کشـورهای باشـد 
کـه فورا به ذهن متبادر می شـود. پاکسـتان مشـکل 
مذهبـی در میـان پیروان تشـیع و تسـنن دارد و این 
مشـکل از دیـر زمانـی در ایـن کشـور بـه صـورت 
جـدی بـه وجـود آمـده، حـاال اگـر کسـانی در پی 
وارد کـردن ایـن تجربـه  به افغانسـتان باشـند، زیاد 
بعیـد هم نمـی نماید. ایجـاد جنگ و تفرقـه از مهم 
تریـن برنامـه هـای چنین کشـورهای در افغانسـتان 
اسـت کـه از طریـق آن ها هدف های سیاسـی خود 
را دنبـال مـی کننـد. ارگ ریاسـت جمهـوری که در 
چنیـن مواقعـی فقـط اعالمیـه هـای از قبـل نوشـته 
شـده را منتشـر مـی کنـد، بـه هیـچ صـورت عمـق 
فاجعـه را متوجـه نشـده اسـت. تحلیـل گـران ارگ 
هنـوز بـاور دارند که مردم افغانسـتان چنیـن قربانی 
هـا را تحمـل می کننـد و به هیچ وجـه رو در روی 
هـم قـرار نمـی گیرنـد، زیرا این کشـور به بـاور آن 
هـا در میـان کشـورهای اسـالمی تجربه همزیسـتی 
دارد.  را  مذاهـب  از  زدنـی  مثـال  آمیـز  مسـالمت 
بالهتـی بیشـتر از این سـراغ نمـی توان کـرد که در 
یـک روز پنجـاه تـن در یـک حمله انتحاری کشـته 
شـوند و آن گاه رهبـران کشـور بـه تحمـل مـردم 
آفریـن بگوینـد. البتـه که تحمـل مردم جـای آفرین 
گفتـن را دارد امـا نـه بـه ارگ کـه بـه دلیـل ضعف 
مدیریتـی خـود نتوانسـته جلـو چنیـن حملـه هـای 
را بگیـرد. صبـر مـردم آن گونـه کـه ارگ ریاسـت 
جمهـوری مـی پنـدارد بی پایان نیسـت که همیشـه 
آمـاده قربانـی دادن باشـند، روزی نیـز فرا می رسـد 
کـه ایـن صبـر به خشـمی توفانـی مبدل شـده و آن 
گاه کاری خواهـد کـرد کـه حتـا تصـور آن بـرای  
یـک  بـود.  خواهـد  وحشـتناک  نیـز  نشـینان  ارگ 
بررسـی سـاده در مورد حادثه مرکز تبیان نشـان می 
دهـد کـه خـال های بـزرگ امنیتـی و سـهل انگاری 
نهـاد هـا وقـوع چنیـن فاجعـۀ را ممکـن  برخـی 
سـاخته اسـت. اگـر در برنامـه هـای امنیتـی دولـت 
خـالی وجود نداشـته باشـد، بدون شـک چند بچه 
نوجـوان کـه درس انتحـاری گرفتـه انـد، چنیـن به 
سـاده گـی وارد یک مرکز بزرگ شـده نمـی توانند. 
ایـن درسـت اسـت کـه عـدۀ از سـوی گـروه های 
تروریسـتی و تکفیـری اغفـال و آمـادۀ رفتـن بـه 
سـوی مرگ می شـوند ولـی این عـده چگونه وارد 
مراکـز خـاص شـده و خـود را منفجـر می سـازند. 
نیروهـای اسـتخباراتی و اطالعاتـی کشـور چـه می 
کننـد؟ ارگان های اسـتخباراتی کشـور حرکت های 
معلمـان یـک مدرسـه را زیر نظـر دارنـد و آن ها را 
بازداشـت مـی کننـد ولی از کسـانی بی خبـر اند که 
بـرای انتحـار وارد افغانسـتان می شـوند و خـود را 
در جمـع شـرکت کننـده گان یـک همایـش منفجر 
می کننـد. آیـا چنیـن چیـزی پذیرفتنـی اسـت؟ آیـا 
مـی تـوان گفـت که نهـاد های اسـتخباراتی کشـور 
هیـچ خالیـی ندارنـد؟ از جانب دیگر وقتـی فاجعه 
یـی بـه وقـوع مـی پیونـدد، مقام هـای کشـور فورا 

برنامـه هـای امنیتی خـود را به رخ مردم می کشـند 
و وعـده مـی دهنـد که از تکـرار چنیـن حوادثی در 
آینـده جلـو گیـری خواهد شـد ولـی فاجعـه بازهم 
بـه آسـانی بـه سـراغ قربانیان خـود می آیـد. در هر 
حادثـۀ کـه اتفـاق می افتد بـه میزانی که گـروه های 
کـه بانـی آن ها بوده انـد، مقصر اند به همـان میزان 
برخی نهاد ها و به صورت مشـخص ارگ ریاسـت 
جمهـوری کـه در آن سـرقوماندان اعـالی نیروهای 
انـد. حکومـت  مسـلح سـنگر گرفتـه هـم مقصـر 
کـردن ایـن گونه کـه ارگ نشـینان می کننـد که کار 
سـختی نیسـت، هر کسـی را از شـفاخانه علـی آباد 
بیاوریـد همیـن طـور حکومت کـرده می توانـد، اما 
حکومـت کـردن درسـت و به قاعده مشـکل اسـت 
که بتوان وضعیت کشـور را بهبود بخشـید و سـبب 
شـد کـه مـردم در رفـاه و آسـایش بیشـتر زنده گـی 

. کنند
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داعش و جنگ مذهبی

 در افغانستان

 

حملـه بـه دفترهای رسـانه یی در افغانسـتان در سـال های 
اخیـر بـه خصـوص در دولـت وحـدت ملـی، بـه یکـی 
از اهـداف طالبـان و داعشـیان تبدیـل شـده اسـت. ایـن 
کابـل  معروفـی در  اسـت کـه رسـانه های  بـار  سـومین 
مـورد حملـه قـرار گرفته انـد. حمله بـه کارمندان شـبکۀ 
موبـی گـروپ و تلویزیـون طلـوع و پـس از آن حملـه 
بـه تلویزیـون شمشـاد و اخیـراً حملـه بـه خبرگـزاری 
صـدای افغـان در کابـل مـورادی انـد که از طـرف طالبان 
و داعشـیان صـورت گرفتـه اسـت. در عین حـال، برخی 
رسـانه های محلـی در والیت های کشـورهم در سـال های 
اخیـر و حتـا روزهـای اخیر، مـورد حمله قـرار گرفته اند. 
اگرچـه یـک حملـۀ انتحـاری و دو حمله انفجـاری اخیر 
کـه در مرکـز خبرگـزاری صـدای افغـان صـورت گرفتـه 
بیشـتر در محـور تنش هـای مذهبی یـی مطالعـه  اسـت، 
شـده اسـت که ظاهـراً داعش دنبـال می کند؛ امـا واقعیت 
ایـن اسـت کـه داعش پیـش از ایـن رسـانه هایی را هدف 
قـرار داده اسـت کـه هیـچ نزدیکـی ای بـا تشـیع نداشـه 
اسـت. به هرصـورت، حملۀ اخیـر به خبرگـزاری صدای 
افغـان در کابـل مرگبارتریـن حملـه بـه رسـانه ها پـس از 
حملـۀ طالبـان بـه کارمنـدان تلویزیـون طلـوع بوده اسـت 
کـه بـدون شـک آخرین حملـه به رسـانه ها هـم نخواهد 
بـود. چنانی کـه دیده شـده اسـت، رسـانه ها در سـال های 
اخیـر بیشـترین تلفـات را داده اند و نیز طبـق آمارهایی که 
وجـود دارد گروه هایـی مثـل طالبـان و داعش، بیشـترین 
خشـونت را در برابـر خبرنـگاران و رسـانه ها داشـته اند. 
امـا حـاال جـدا از ایـن مسـاله، نفـس حملـۀ انتحـاری بر 
یـک مرکـز فرهنگی یـا اطالع رسـانی در کابل سـوال های 
زیـادی را قبـل از اینکـه متوجـه گروه هـای تروریسـتی 
یـا دشـمنان مـردم افغانسـتان و دشـمنان اسـالم بسـازد، 
نهادهـای  امنیتـی و  متوجـه دولـت موجـود و مقامـات 
امیتـی می سـازد. کشـته و زخمـی شـدن ده هـا تـن در 
حملـۀ انتحـاری در یـک مرکـز فرهنگـی چـه پیامـی را 
بایـد بـه نهادهای امنیتی و مسـووالن دولـت وحدت ملی 
برسـاند جـز ضعـف و ناتوانی آنها و اینکـه مردم از بخت 
بد شـان بایـد قربانـی ایـن ندانم کاری هـا و نانوانایی های 

باشـند. آنان 
 از جانـب دیگـر، بارها تکرار شـده اسـت کـه گروه های 
انتحاری، توانسـته اند که اهداف شـان را در کابل به آسانی 
مـورد حملـه قرار بدهنـد و بتوانند از ایـن طریق صدمات 
سـختی را بـر پیکـر جامعـه وارد سـازند؛ امـا متاسـفانه 
نهادهـای امنیتـی نمی تواننـد کـه جلـو ایـن فعالیت هـای 
تروریسـتی را بگیرنـد. بـه نظـر میرسـد کـه ادارۀ امنیـت 
ملـی و وزارت داخلـه یکـی از بیکاره تریـن نهادها تبدیل 
شـده اند. مسـووالن ایـن نهادها که مسـوولیت کشـف و 
خنثاسـازی چنیـن حمله هایـی را دارنـد، بایـد بـه مـردم 
افغانسـتان حسـاب ده باشـند. زیـرا کوتاهـی ایـن نهادها 
بیشـتر بـه موفقیـت دشـمن منجر شـده اسـت و نیـز این 
نظریـه همچنـان بـه قـوت خـود باقـی اسـت که کسـانی 
در درون ایـن نهادهـا در انجـام عملیات هـای طالبـان و 
داعشـیان بـه اهـداف شـان، همـکاری می کننـد و حتـا از 
پیگیری سـر نخ هـای حمله کننـده گان هم تاحـدی زیادی 
جلوگیـری می شـود. بنابرایـن تازمانی که نهادهـای امنیتی 
کشـور از وجود افراد همکار با دشـمن پاک سـازی نشود 
و تازمانـی کـه افـراد فاسـد و رشـوت خوار از نهادهـای 
امنیتـی کشـور برکنـار نگردنـد، ایـن نهادهـا نمی تواننـد 
در جلوگیـری از چنیـن حمله هایـی موفـق باشـند. امـا 
ایـن همـه در صورتـی ممکـن اسـت کـه ارگ اراده یـی 
بـرای ایـن اصالحات داشـته باشـد. اما متاسـفانه برخورد 
سیاسـی ارگ بـا نهادهـای امنیتـی بـه شـکل افراطـی آن، 
سـبب افزایـش حمله هـای تروریسـتی در کابـل و در کل 
کشـور شـده اسـت و تازمانـی کـه ایـن وضعیـت خاتمه 

نیابـد مـردم بایـد آمـاده قربانی هـای زیادی باشـند.

سیاسی سازی نهادهای امنیتی
 و افزایش حمله های تروریستی

در  که  جمهوری  ریاست  ارگ 
اعالمیه  فقط  مواقعی  چنین 
را  شده  نوشته  قبل  از  های 
منتشر می کند، به هیچ صورت 
نشده  متوجه  را  فاجعه  عمق 
ارگ هنوز  است. تحلیل گران 
باور دارند که مردم افغانستان 
را تحمل می  چنین قربانی ها 
کنند و به هیچ وجه رو در روی 
هم قرار نمی گیرند، زیرا این 
میان  در  ها  آن  باور  به  کشور 
تجربه  اسالمی  کشورهای 
آمیز  مسالمت  همزیستی 
دارد.  را  از مذاهب  زدنی  مثال 
سراغ  این  از  بیشتر  بالهتی 
یک  در  که  کرد  توان  نمی 
حمله  یک  در  تن  پنجاه  روز 
انتحاری کشته شوند و آن گاه 
رهبران کشور به تحمل مردم 
آفرین بگویند. البته که تحمل 
را  گفتن  آفرین  جای  مردم 
دارد اما نه به ارگ که به دلیل 
نتوانسته  ضعف مدیریتی خود 
جلو چنین حمله های را بگیرد. 
ارگ  که  گونه  آن  مردم  صبر 
پندارد  می  جمهوری  ریاست 

بی پایان نیست
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مسـووالن در نهاد حمایت کنندۀ رسانه ها آزاد افغانستان 
)نـی(، روز پنج شـنبه در یـک نشسـت خبـری در کابل، 
گزارش سـاالنۀ این نهاد را با رسـانه ها شـریک ساخت.
در گزارش نهاد نی آمده اسـت که سـال 20۱7 میالدی، 
دسـت اندرکاران  و  خبرنـگاران  بـرای  خونینـی  سـال 

رسـانه یی در افغانسـتان بوده اسـت.
عبدالمجیـب خلوتگـر، رییـس اجرایـی »نـی« می گوید 
کـه در سـال 20۱7، ۱4 خبرنـگار و کارمنـد رسـانه یی 
کشـته شـده ، 2۳ تـن زخمـی و 2۱ تـن لت وکـوب 

شـده اند.
بـه گفتـۀ آقـای خلوتگـر، ۶۹ پرونـدۀ تهدیـد و تحقیـر 
و ۱4 پرونـدۀ سـلِب آزادی و توقیـف خبرنـگاران نیـز 
امسـال بـه ثبت رسـیده اسـت کـه مجموعـاً رقـم ثبت 
شـدۀ خشـونت در برابـر خبرنـگاران بـه ۱4۱ مـورد 

می رسـد.
رییـس اجرایی نی می گوید: »براسـاس ایـن گزارش ۶2 
پرونـدۀ خشـونت در برابر خبرنگاران بـه حکومت، 42 
پرونـدۀ دیگر به گروه های تروریسـتی طالبـان و داعش، 
2۶ پرونـده بـه افراد مسـلح ناشـناس و ۱۱ پروندۀ دیگر 

هم به کارفرمایان رسـانه ها نسـبت داده شـده اسـت.
آقـای خلوتگـر بـا اشـاره بـه این کـه در سـال 20۱7 
برابـر  در  خشـونت  پرونـدۀ   4۳ بـه  تنهـا  میـالدی 
خبرنگاران رسـیده گی شـده اسـت، می افزایـد: »بر بنیاد 
گـزارش مـا، برخـورد محافظـان ریاسـت جمهوری در 
یکـی از برنامه هـای وزارت تحصیالت عالـی که بانوی 
اول را همراهـی می کردند، از درشـت ترین برخوردهای 
اسـت؛  گفتـه شـده  برابـر خبرنـگاران  در  تهدیدآمیـز 
برخـوردی کـه سـبب شـد تـا نزدیـک بـه 20 خبرنگار 

نشـر آن برنامـه را تحریـم کننـد«.
سرسـام آور  افزایـش  کـه  می گویـد  خلوتگـر  آقـای 
خشـونت در سـال 20۱۶، یـک صدمـۀ بد بـرای آزادی 
بیان بوده و حکومت باید بیشـترین تالشـس را در زمینۀ 

حفاظـت و مصوونیـت خبرنـگاران انجـام دهد.
خلوتگـر بیان مـی دارد: »در جریان سـال 20۱7 میالدی، 
در  رسـانه یی  تأسیسـات  بـاالی  هدف منـد  حمـالت 
کشـور افزایـش یافتـه اسـت. پیـش از این تروریسـتان 
بـا حملـه بـر تلویزیـون ملـی در ننگرهـار و سـپس بر 
رادیـو تلویزیون خصوصی انعکاس در شـهر جالل آباد، 

حملـه بـر تلویزیون شمشـاد در کابل و حمله بـر رادیو 
سـرحد در والیت غور، جامعۀ خبرنگاری در افغانسـتان 

را متأثـر سـاخته بود«.
او از سـازمان ها و کشـورهای کمـک کننـدۀ افغانسـتان 
نیـز می خواهـد کـه در راسـتای وظایـف و تعهـدات 
رسـانه ها،  و  بیـان  آزادی  زمینـۀ  در  بین المللی شـان 

افغانسـتان را یـاری کنـد.
سـال 20۱7 میـالدی در حالـی از سـوی نهـاد حمایـت 
کننـدۀ رسـانه های آزاد افغانسـتان »خونین تریـن« سـال 
بـرای خبرنـگاران گفتـه شـده که صبـح روز پنج شـنبه، 
سـاختمان خبرگـزاری »صـدای افغـان«، آمـاج حملـۀ 
تروریسـتی قـرار گرفـت کـه شـماری از خبرنـگاران و 
کارمندان رسـانه یی نیز شـامل کشـته و زخمی شده گان 

ایـن رویـداد بودند.
رییـس عمومـی دفتر نـی در یک بیانیۀ گفـت: »آنچه در 
محـل رویـداد تروریسـتی در دفتـر خبرگـزاری صدای 
افغـان بـه مالحظـه رسـید، ایـن بود کـه میـان نیروهای 
امنیتـی )پولیـس و امنیـت ملـی( هم آهنگـی الزم وجود 
نداشـت. حکومـت افغانسـتان بایـد برای جلوگیـری از 
ایـن چنیـن حمـالت، کارشـیوۀ عملـی را روی دسـت 
گرفتـه و نگذارد بیشـتر از این؛ تروریسـتان بـا حمله بر 

تأسیسـات رسـانه یی بـه امیـال شوم شـان نایـل آیند.«
بـه گفتۀ این مسـووالن نی، سـال 20۱7 میـالدی دومین 
سـال پی درپـی خونیـن در برابـر رسـانه ها و خبرنگاران 

کشـور رخم خورد.
آزاد  رسـانه های  کننـدۀ  حمایـت  دفتـر  در  مسـووالن 
افغانسـتان هم چنـان بـه ایـن بـاور انـد کـه تـداوم ایـن 
وضعیـت بـرای افغانسـتان نگـران کننـده اسـت. آنـان 
می گوینـد کـه اگـر حکومـت افغانسـتان نتوانـد جلـو 
ایـن گونـه حمـالت هدف منـد بـر رسـانه ها را بگیـرد، 
سـال آینـدۀ میالدی نیز سـال خونیـن برای رسـانه های 

بود.  افغانسـتان خواهـد 
گفتنـی اسـت کـه پیـش از ایـن، سـازمان گزارش گران 
بدون مرز، افغانسـتاِن 20۱7 را سـومین کشور خطرناک 
بـرای خبرنگاران خوانده بود. شـماری از خبرنگاران نیز 
در حالـی که از افزایش خشـونت در بررابـر خبرنگاران 
انتقـاد می کننـد، می گویند که 20۱7 از نظر دسترسـی به 

اطالعات هم سـال بـدی قلمداد می شـود.
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عبدالرشـید دوسـتم معـاون اول رییس 
جمهـوری افغانسـتان گفته کـه علیه او 
توطئـه ای چیـده شـده کـه نمی تواند به 

برگردد. کشـورش 
از  کـه  سـخنرانی  در  تازگـی  بـه  او 
طریـق تلفـن در یـک نشسـت فرهنگی 
بروکسـل  در  ترک تبارهـا  فدراسـیون 
بلژیـک داشـته، گفتـه کـه از گسـترش 
افغانسـتان  در شـمال  داعـش  حضـور 

نگـران اسـت.
آقـای دوسـتم گفتـه اسـت کـه گـروه 
موسـوم بـه دولـت اسـالمی یـا داعش 
در حـال حاضـر عمـال در قـوش تپـه 

والیـت جوزجان مشـغول سـربازگیری 
. ست ا

او  شـرایطی  چنیـن  در  کـه  گفتـه  او 
برگـردد  کشـورش  بـه  نمی توانـد 
زیـرا علیـه او توطئـه ای چیـده شـده و 
کسـانی مانـع برگشـت او به افغانسـتان 
می شـوند. آقـای دوسـتم از هیچ کسـی 

نـام نگرفتـه اسـت.
ایـن اظهـارات در حالـی بیان می شـود 
کـه در ماه هـای اخیـر بارهـا نزدیـکان 
بـه  او  بازگشـت  از  دوسـتم  آقـای 
کابـل بـه زودی خبـر داده انـد. دولـت 
افغانسـتان نیـز بارها گفته آقای دوسـتم 
بـه سـفری بـرای معالجـه رفتـه و در 
صـورت بهبـود می توانـد بـدون کـدام 

ممانعـت بـه کشـورش بگـردد.
رسـانه های  پیـش،  مـاه   4 امـا حـدود 
بـه  کـه  کردنـد  گـزارش  افغانسـتان 

هواپیمـای جنـرال عبدالرشـید دوسـتم 
فـرودگاه  در  تـا  نشـده  داده  اجـازه 
منبـع  یـک  بنشـیند.  مزارشـریف 
جمهـوری  ریاسـت  ارگ  بـه  نزدیـک 
بـه بی بی سـی گفتـه بـود که بازگشـت 
بـا  کـه  ایـن  دلیـل  بـه  دوسـتم  آقـای 
حکومت مرکـزی هماهنگ نشـده بود، 
باعـث ایجاد سـوءظن شـده بـود. دفتر 
آقـای دوسـتم خبرهـا در مورد سـفر او 

کـرد. تکذیـب  را  مزارشـریف  بـه 
معـاون اول رئیـس جمهـوری همچنین 
گفتـه کـه دور کـردن عطـا محمدنور از 
والیـت بلـخ نیـز زمینـه را برای بیشـتر 
شـدن حضـور گـروه داعش در شـمال 

فراهـم می کنـد.
از  یکـی  در  نیـز  نـور  محمـد  عطـا 
هوادارانـش  بیـن  در  سـخنرانی هایش 
تـا  می مانـم  بلـخ  »والـی  بـود:  گفتـه 

پـروژه طالبـان و داعـش نـاکام شـود.«
افغانسـتان  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 
روز دوشـنبه، 27 قـوس اعـالم کرد که 
محمد اشـرف  غنـی، رئیـس جمهوری 
افغانسـتان، »اسـتعفای عطامحمـد نور، 
والـی بلـخ« را تاییـد کرده اسـت. آقای 
نـور ایـن اسـتعفا را مشـروط خوانـد و 

گفـت اکنـون منتفی اسـت.
سفر دوستم به ترکیه

سیاسـی  مخالفـان  از  ایشـچی،  احمـد 
آقـای دوسـتم و معـاون پیشـین حزب 
جنبـش ملی اسـالمی، تقریبا یک سـال 
پیـش مدعـی شـد که آقـای دوسـتم و 
مرکـز  شـبرغان  در  را  او  محافظانـش 
بـا او بدرفتـاری  جوزجـان ربودنـد و 

جنسـی کردنـد.
افغانسـتان  کل  دادسـتانی  آن،  پـی  در 
پرونـده ای در مـورد این قضیه تشـکیل 

داد.
سـخنگویان آقـای دوسـتم ایـن اتهام ها 
را رد کـرده و گفته انـد کـه علیـه معاون 
اول رئیـس جمهوری افغانسـتان توطئه 

سیاسـی صورت گرفته اسـت.
حـزب  رهبـری  کـه  دوسـتم  آقـای 
جنبـش ملـی را نیـز بـر عهـده دارد، از 
2۹ ثور/اردیبهشـت در ترکیـه بـه سـر 
می بـرد. منابـع نزدیـک بـه او گفته انـد 
کـه معـاون اول رئیس جمهـوری برای 
درمـان بیمـاری خـود بـه ایـن کشـور 
سـفر کـرده، امـا برخـی منابـع دیگـر 
گفته انـد کـه او بـه نحوی »تبعید« شـده 

. ست ا
در  ابتدایـی  دادگاه  پیـش  هفتـه  چنـد 
آقـای  محافظـان  از  نفـر  هفـت  کابـل 
زنـدان  سـال  هشـت  بـه  را  دوسـتم 

کـرد. محکـوم 

برخی از نهادهای داخلی و بین المللی در 
واکنش به حملۀ تروریستی به یک مرکز 
فرهنگی در کابل می گویند که دولت روی 
تأمین امنیت مراکز فرهنگی و دینی بیشتر 

توجه کند.
این نهادها باور دارند که تروریستان هیچ 
مرز مشترک با انسان را مراعات نمی کنند 

و دست به قتل عام می زنند.
روز پنج شنبه )7 جدی( در سه انفجار در 
فرهنگی  مرکز  مشترک  ساختمان  داخل 
دست  کابل،  در  آوا  خبرگزاری  و  تبیان 
کم 50 نفر کشته و ۹0 نفر زخمی شدند. 
وزارت داخله گفته که همه قربانیان این 

رویداد غیرنظامی هستند.
و  علمی  نشست  یک  بر  حمله  این 
پژوهشی برای بحث درباره هجوم چهار 
افغانستان  به  شوروی  ارتش  پیش،  دهه 
صورت گرفته است که داعش مسوولیت 

آن را بر عهده گرفته است.
)یوناما(  ملل  سازمان  نماینده گی  دفتر 
نشر  با  هم  بشر  حقوق  دیده بان  و 
خبرنامه هایی حمله بر مرکز فرهنگی تبیان 
را محکوم کرده اند و آن را کار دشمنان 

بشتریت دانسته اند.  
سفارت های آمریکا و بریتانیا در کابل نیز 
با محکوم کردن این حمله به قربانیان آن 

ابراز تسلیت کرده اند.
کمیته مصونیت خبرنگاران هم این حمله 
را محکوم کرده و نوشته است:«این کمیته 
از  دفاع  المللی  بین  و  ملی  نهادهای  از 
تا  به شکل جدی می خواهد  بشر  حقوق 
این موضوع را به گونه جدی پیگری نموده 
و اقدامات جدی در برابر گروه هایی که با 
این جانیان درتماس اند و آنان را تمویل و 

تجهیز می نمایند صورت گیرد.«
اجرایی  ریاست  و  جمهوری  ریاست 
نشر  با  نیز  ملی  وحدت  حکومت 

محکوم  را  رویداد  این  خبرنامه هایی 
کرده اند.

نشر  ارگ  طرف  از  که  خبرنامه یی  در 
باهدف  این گروه ها  که  است  آمده  شده 
قراردادن مساجد، اماکن مقدس و مراکز 
و  ضدبشری  جنایات  مرتکب  فرهنگی، 
چنین  که  گردیده اند  نابخشودنی  اعمال 
حرکت ها، خالف همه ارزش های اسالمی 

و انسانی محسوب می شود.
پخش  با  هم  اجرایی  ریاست  هم چنان، 
خبرنامه یی عامالن این رویداد را »دشمنان 

آرامش و امنیت افغانستان« خوانده است.
 در اعالمیه همچنین آمده است که حمله 
به مراکز فرهنگی و رسانه یی به معنی حمله 
به مدنیت و دستاوردهای مردم افغانستان 
چنین  با  می خواهند  تروریستان  است. 
جنایت  و  تروریستي  بزدالنه،  حمالت 
را  کشوری  مشترک  ارزش هاي  کارانه، 
خفه  را  شهروندان  و صدای  زده  صدمه 
کنند و جهل و وحشت را جایگزین آن 

بسازند.
در همین  حال،  شورای علمی، فرهنگی 
کابل  مقیم   - بامیان  طالب  اجتماعی  و 
بر  تروریستی  پیامی، حمله  انتشار  با  نیز 
مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان 
محکوم  به شدت  را  »آوا«  و خبرگزاری 

کرده اند. 
دیگر  »بار  است:  آمده  نهاد  این  پیام  در 
دست جالدان خون آشام و ددمنشان از 
آستین بیرون آمد و عده یی  از مؤمنان و 
مردم عزیز ما را در خون نشاند. آنان با این 
عمل وحشیانه و جنایت نابخشودنی باز 
هم ثابت کرد که نه پایبندی به آئین الهی 
دارد و نه فرهنگ و ارزش های انسانی را 

می شناسند«.
رشاد  فرهنگی  موسسه  هم،  سویی  از 
تروریستی،  حملۀ  این  کردن  محکوم  با 

گفته که حمله یی هولناک و بی رحمانه 
مرکز  دفتر  بر  وحشی  تروریست های 
فرهنگی تبیان در کابل که بیشتر از صد 
نفراز جوانان را مظلومانه شهید و زخمی 
به  که  است  دیگری  جنایت  نموده اند، 
کارنامه سیاه این دشمنان خطرناک اسالم 

افزوده شد.
رشاد  نهاد  مسوول  بلخی  هادی  سید 
بشری،  جنایت  این  شدید  تقبیح  ضمن 
مراتب همدردی خود را با خانوادهای این 
مسووالن  و  مجروحین  مظلوم،  شهدای 
مرکز فرهنگی تبیان، اعالم کرده  از دولت 
که امنیت مراکز فهنگی و دینی را جدی تر 

بگیرد. 
از سوی دیگر، در پیام موسسه فرهنگی 
خدماتی ثقلین آمده است: »خبر حمالت 
را  انسانی  هر  قلب  امروز،  تروریستی 
تأسف  و  تأثر  باعث  و  کرده  اندوهگین 
رحم،  بی  تروریستان  بار،  این  ساخت. 
دست به جنایت هولناکی زدند که تقابل 
آشکار با علم، فرهنگ، تمدن و آزادی بیان 

به شمار می رود«.
نام آشنای  هنرمند  دریا  فرهاد  هم چنان، 
کشور در صفحۀ فیسبوکش نگاشته است 
که مرگ های ارزان ...زندگی های ارزان تر 

...
آقای فرهاد گفته که بس که هر روز خاک 
وطن از خون کشته های پشته شده رنگین 
می شود، خبررسانی در بارۀ تلفات انسانِی 
یک فاجعه - یک انفجار در افغانستان از 
خبر عاجل یا breaking news به خبر 

روزمره نزول کرده است. 
گفتنی است که در بیشتر از دوسال گذشته 
حمالت گروه داعش به مراکز اهل تشیع 

افزایش یافته است. 

معاون اول ریاست جمهوری:

 منـی گذارنـد به کشـور برگـردم

50 تن در کابل مطرح شد: در پی قربانی شدن 

دینی  مراکز  امنیت 
را جدی بگیرید و فرهنگی 

سـاِل خونیـن برای رسـانه هـا
 نــــــی:

از تداوم حمله به رسانه ها و خبرنگاران نگران هستیم
روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

ACKU
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بــر مبنــای معلومــات راســتین و واقعــی بــه دســت آمــده بایــد گفــت کــه حفیــظ اهلل امیــن جنایتــکار، ایــن 
نماینــده و جاســوس ســی آی اِی و عــدۀ همراهانــش بــا گلبدیــن حکمتیــار، رهبــر اخوانی هــای افغانســتان 
ــدی 1358  ــتم ج ــی را در هش ــه و کودتای ــت توطئ ــی آی اِی می خواس ــی س ــت و رهنمای ــاس هدای ــر اس ب
ــه  ــن ب ــظ اهلل امی ــد، حفی ــکیل می ش ــه تش ــا و توطئ ــن کودت ــام ای ــد از انج ــه بع ــی ک ــد. در حکومت ــی کن عمل
حیــث رییــس جمهــور، گلبدیــن حکمتیــار صدراعظــم و محمــد یعقــوب لــوی درســتیز قبلــی وزارت دفــاع بــه 

حیــث وزیــر دفــاع مــورد توافــق قــرار گرفتــه بــود

محمد اكرام اندیشمند
بخش دوم

 2 – حفیظ   اهلل امین و سی.آی.ای
اگـر به سـوی امین، به عنـوان عضو سـی آی اِی نگاه 
شـود و ادعـای مخالفین حزبی او با ادعا های رسـمی 
دولـت شـوروی در آن دوران مورد توجـه قرار گیرد، 
بـاز هـم امین محـرک اصلی تجـاوز نظامی شـوروی 
در بررسـی نقـش حـزب دمکراتیـک خلـق و رهبران 

ایـن حـزب در این تجاوز محسـوب می شـود.
شـوروی در آن دوران، نفـوذ بـه افغانسـتان همسـایۀ 
جنوبی خود را بخشـی از منافع و مصالح حیاتی خود 
تلقـی می کرد. سـپس بـا حاکمیت حـزب دمکراتیک 
خلق سیاسـت نفـوذ، جایش را به کنترول و سـلطه به 
افغانسـتان داد. بـرای شـوروی روابط و تبانـی امین با 
سـی. آی.ای و پاکسـتان بـر مبنای بریدن از شـوروی 
و روی آوردن بـه غـرب غیـر قابـل تحمل بـود. حتی 
امریکایی ها نفوذ انحصاری شـوروی را در افغانسـتان 
از حـوزۀ منافع روس ها محسـوب می کردند. سـال ها 
در  خلـق،  دمکراتیـک  حـزب  حاکمیـت  از  پیـش 

گـزارش وزارت خارجـۀ ایـاالت متحده آمـده بود:
»گـزارش وزارت خارجـۀ ایـاالت متحـدۀ امریـکا در 
سـال ۱۹72 نتیجه گیـری می کنـد کـه: افغانسـتان بـا 
روسـیه )شـوروی( روابط طبیعی سیاسـی، اقتصادی، 
تجارتـی و کلتـوری دارد. هـر تالشـی کـه در جهـت 
کاهـش روابـط  افغـان – شـوروی بـرای پاییـن تـر 
شـدن از سـطح طبیعـی آن صـورت گیـرد، خـالف 
منافـع هردوطـرف بوده، حالت به دسـت آمـده دیری 

دوام نخواهـد کـرد.«)۱۳(
ایـن تردیـدی نیسـت کـه شـوروی در فضـای  در 
جنـگ سـرد و رقابـت بـا ایـاالت متحـدۀ امریـکا 
بـه حیـث ابـر قـدرت رقیـب و متخاصـم، تحمـل از 
دسـت دادن افغانسـتان را در اثـر رابطـۀ امین با سـی. 
آی.ای نداشـت؛ امـا آیـا میـان امیـن و سـی.آی.ای 
چنیـن رابطـه ای موجـود بود؟ پاسـخ درسـت و قانع 
کننده یـی به ایـن پرسـش از همان نخسـتین روزهای 
حملـۀ نظامـی شـوروی تـا اکنون از سـوی شـوروی 
هـا و مخالفـان متخاصـم  امیـن در داخـل جناح ها و 
شـاخه های حزب دمکراتیک خلق ارائه نشـده اسـت. 
حتـی ببـرک کارمـل کـه در بسـا مواقـع نـام امیـن را 
بـدون تذکـر پیونـدش بـا سـی.آی.ای نمی بـرد، در 
پاسـخ بـه این پرسـش که چـه دلیلی  در اثبـات رابطۀ 
امیـن بـا سـی آی اِی دارد،  چیزی به گفتن نداشـت:» 
چنـدی قبل کـه آرتوم بورفیـک از او )ببـرک کارمل( 
سـوال کـرد که به اسـاس چه مدرکی مطمئن شـد که 
او )حفیـظ اهلل امیـن( اجنت  سیا)سـی آی اِی( اسـت، 
دوبـاره تأکید کـرد که نظر به کار کـرد امین.« بورفیک 
بالفاصلـه در جوابـش گفـت: اگـر کارکـرد هـا را در 
نظـر بگیریـم پـس لوئنیـد برژنـف بایـد اجنـت تمام 

سـرویس های جاسوسـی خارجـی باشـد.«)۱4(
سـید محمـد گالبـزوی، از وزیـران هـوادار تره کـی 
در جنـاح خلـق کـه از تـرس امین بـه شـوروی فرار 
کـرده بـود و پس از سـرنگونی حکومت امین توسـط 
قـوای شـوروی بـه وزارت داخله رسـید، نیـز امین را 
جاسـوس سـی.آی.ای خوانـد :» په رشـتنی او واقعی 
معلوماتـو حخـه پـه اسـتفادی سـره چـه تـر الس 
راغلـی، بایـد ووایو کـه جنایتکونکی حفیـظ اهلل امین 
او د سـی.آی.ای C.I.A  نماینده او جاسـوس او عدۀ 
همدیواالن او دافغانسـتان د اخوانیانو له مشـر گلبدین 
حکمتیـار سـره جـور رخ درلـود. او دسـی.آی.ای پـه 
الرشـو نـه په افغانسـتان کـی دیـوی کودتـا او توطئه 
چـی پـه ۱۳5۸ د جـدی پـه اتمه نیته سـر ته رسـیدله 
طـرح کـری وه. دافغانسـتان پـه نـوی حکومـت کی 
حفیـط اهلل امیـن دجمهـور رئیـس پـه توگـه، گلبدین 
حکمتیـار د صدراعظـم پـه توگـه، محمـد یعقـوب د 
افغانسـتان دمکراتیـک جمهوریـت دملی دفـاع دوزیر 
پخوانـی لـوی درسـتیز دملـی دفـاع وزیـر پـه توگـه 
موافقـه شـوی وه ) بـر مبنـای معلومـات راسـتین و 
واقعـی بـه دسـت آمده بایـد گفت که حفیـظ اهلل امین 
جنایتکار، این نماینده و جاسـوس سـی آی اِی و عدۀ 
همراهانـش بـا گلبدین حکمتیـار، رهبـر اخوانی های 
افغانسـتان بر اسـاس هدایت و رهنمایی سـی آی اِی 
می خواسـت توطئـه و کودتایـی را در هشـتم جـدی 
۱۳5۸ عملـی کنـد. در حکومتـی که بعـد از انجام این 
کودتـا و توطئـه تشـکیل می شـد، حفیـظ اهلل امیـن به 
حیث رییـس جمهـور، گلبدین حکمتیـار صدراعظم 
و محمـد یعقـوب لوی درسـتیز قبلـی وزارت دفاع به 
حیـث وزیر دفـاع مورد توافـق قرار گرفته بـود.«)۱5(

در حالـی که سـید محمـد گالبزوی، نـه آن زمان و نه 
بعـداً شـواهد و اسـناد ی را از آن »معلومـات راسـتین 
و واقعـی« در مـورد رابطـۀ امین با سـی.آی.ای نشـان 
نـداد، 22 سـال بعـد گلبدین حکمتیـار از کودتـا و به 
قـول خـودش »اقدام عسـکری«  در روزهای سـقوط 
حکومـت امین توسـط قوای شـوروی سـخن گفت. 

حکمتیار اظهار داشـت:
»مـا بـه خاطـر وارد آوردن آخریـن ضربـه بـر پیکـر 
نیم جـان رژیـم کمونیسـت امیـن، ترتیبات یـک اقدام 
عسـکری را گرفتـه بودیـم، افسـران وفادار بـه ما پیام 
فرسـتادند کـه: »قطعـات اردو  از هر لحـاظ آمادۀ قیام 
به مداخلۀ نظامی متوسـل می شوند)می شـود(. شما از 
کشـورهای همسایه مخصوصاً از امریکا )و مخصوصًا 
از امریـکا( توضیـح بخواهیـد که در صـورت مداخلۀ 
نظامی روس ها در افغانسـتان، عکس العمل واشـنگتن 

چـه خواهـد بـود؟ تـا ایـن زمـان هیچگونـه تمـاس 
مسـتقیم و غیر مسـتقیم با امریکایی ها نداشتم...اسـتاد 
امیـن اهلل، مسـوول بخش روابط بین المللـی را توظیف 
نمودم تا در همین رابطه با کنسـول امریکا در پشـاور 
صحبـت نمایـد کـه آیـا آنهـا گزارش هایـی حاکی از 
مداخلـۀ نظامی شـوروی و اعـزام قوا به افغانسـتان را 
مؤثـق میداننـد یا نـه و احتمـال وقـوع این امـر را در 
چـه حـدی می بیننـد و اگر بالفـرض روس ها کشـور 
مـا را مـورد هجوم قـرار دهند، عکس العمـل آنان چه 

خواهد بـود؟«)۱۶(.
هرچنـد گالبزوی از توافق حکمتیار و امین در هشـتم 
جدی ۱۳5۸بر سـر تشـکیل حکومت به عنوان توطئه 
و کودتـا نـام می بـرد و حکمتیـار برعکـس، از قیام یا 
کودتـا علیـه حکومـت امین سـخن می گویـد؛ اما این 
تناقـض مانع آن نمی شـود تا نقاط مشـترک در ادعای 
آنها پوشـیده بمانـد. نقطه هایی کـه در همزمانی هردو 
ادعـا بـه وقوع کودتـا و ذکر نام ایـاالت متحدۀ امریکا 

از سـوی آن هـا در رابطـه به این کودتـا پیوند میابد.
گالبـزوی کودتـا را، توطئـه ای بـه رهبـری سـی.آی.

ای تلقـی می کنـد و حکمتیـار می گویـد کـه نماینـدۀ 
خـود را در مـورد کودتـا نـزد قنسـل امریکا فرسـتاد. 
آیـا می توانـد وجـود ایـن نقـاط مشـترک در ادعـای 
ادعـای  از صحـت  نشـانی  و گالبـزوی،  حکمتیـار 
گالبـزوی باشـد؟ البته حکمتیـار هرگونـه ارتباطی را 
با امین بر سـر تشـکیل حکومت مشـترک رد می کند.  
امـا یکـی از نقـاط پرسـش برانگیز در مـورد ادعـای 
حکمتیـار از آنچـه کـه او قیـام افسـران وفـادار علیـه 
رژیـم کمونیسـت امیـن می خوانـد، عـدم افشـای نام 
و هویـت ایـن افسـران کودتاچـی و قیـام کننـده پس 
از گذشـت 22 سـال از آن تاریـخ اسـت. در حالی که 
حکمتیار از افسـران وفـادار به خـود در کودتای ناکام 
شـهنواز تنی که ده سـال بعـد از آن به وقوع پیوسـت 

بـه تفصیـل نـام می برد.
خـود داری حکمتیـار از معرفی افسـران وفـادار خود 
در داخـل ارتـش حکومـت امین، نقطۀ دیگری اسـت 
کـه ادعـای گالبـزوی را در مـورد توافـق حکمتیار و 
امین بر سـر حکومت مشـترک قابل تأمـل و مالحظه 
می سـازد. هـرگاه به همسـانی در سـخنان گالبزوی و 
حکمتیـار، همزمانـی تماس و رابطۀ حفیـظ اهلل امین با 
جنـرال ضیاءالحق رئیس دولت  پاکسـتان را بیفزاییم، 
آیـا رابطـۀ امیـن بـا سـی.آی.ای و ادعـای گالبـزوی 

واقعی تـر بـه نظر میرسـد؟
حفیـظ اهلل امیـن از نخسـتین روزهـای حکومت خود 
در صـدد تمـاس و مذاکـره بـا دولـت پاکسـتان شـد. 
اشـتیاق و عالقـۀ او بـه برقـراری روابـط نزدیـک بـا 
میافـت و در روزهـای  افزایـش  پاکسـتان هـر روز 

پایانـی حکومـت خـود بـه دیـدار و گفتگو بـا جنرال 
ضیاءالحـق بی صبـری بیـش از حـد نشـان داد. آغـا 
شـاهی، وزیـر خارجـۀ پاکسـتان، بعـداً بـه هریسـن 
خبرنـگار امریکایـی گفـت: »برداشـت ما از اشـارات 
امیـن ایـن بود کـه وی آمـاده اسـت که خـط دیورند 
را بپذیـرد.« داکتـر شـاه ولـی وزیـر خارجـۀ امیـن در 
اواسـط دسـمبر ۱۹7۹ از آغاشـاهی، وزیـر خارجـۀ 
پاکسـتان، التماس گونـه خواسـت تـا هرچـه زودتـر 
بـه کابـل سـفر کند. چـون پـس از سـفر او قـرار بود 
کـه جنـرال ضیاءالحـق وارد کابل شـود. برفبـاری در 
کابـل مانـع انجام سـفر آغاشـاهی  قبل از 22 دسـمبر 
بـه ککابـل شـد. آغـا شـاهی می گویـد: »بـه همیـن 
روز شـاه ولی برایـش تیلیفـون کـرد و از وی مصرانـه 
خواسـت کـه بـروز بعد بـه کابل سـفر نمایـد. از آواز 
شـاه ولـی معلـوم بـود که می خواسـت سـفر مـن به 
عجلـه صـورت گیـرد. وی خیلـی مایوس گردیـد. او 
می خواسـت مـن بـدون معطلی بـه کابل بـروم.«)۱7(
درحالـی کـه تمایـل و تـالش امیـن بـه گفت وگـو و 
روابط با ایاالت متحده و پاکسـتان در دوران حکومت 
صـد روزه اش افزایـش یافت؛ اما موصـوف قبل از آن 
نیـز در مسـند وزارت خارجـه و کرسـی صـدارت با 
سـفارت امریـکا تماس هـای مداوم داشـت. بـه گفتۀ 
»بـروس فالتین« قنسـل سیاسـی سـفارت امریـکا در 
کابـل، حفیظ اهلل امیـن، چهارده بـار بـا »ادولف دبس« 
سـفیر ایـاالت متحدۀ امریـکا در کابل دیـدار و گفتگو 
کـرد. »دبـس« در مـورد اولین مالقاتش بـا امین گفت:

»ایـن رهبـر افغان هـا در بـارۀ خـودش چنیـن فکـر 
می کند که وی گویا یک »کمونیسـت – ناسیونالیست« 
اسـت و نمی خواهـد پیش از حد مجبوریـت به اتحاد 
شـوروی متکـی باشـد. »دبـس« چنـد بـار گفـت که 
لهجـۀ امیـن در بـارۀ مسـکو آشـوبگرانه و آمیختـه با 
نوعـی الفزنـی بـود. نامبـرده گمـان می کرد کـه امین 
آمـاده اسـت بـا ایـاالت متحـدۀ امریـکا زودتـر از آن 
روابط خود را توسـعه بخشـد که احتیـاط مقتضی آن 

است.«)۱۸(
بـا توجه بـه روابط امین با سـفیر امریـکا و تصوریکه 
سـفیر از او بـه دسـت میدهـد، ایـن پرسـش بـه میان 
می آیـد کـه امیـن چـرا از معذرت خواهـی و حتـی 
موضع گیـری و اظهـارات منطقـی و قابـل قبـول در 
مـورد قتـل سـفیر دبس خـود داری ورزیـد؟ او جناح 
پرچـم را مسـوول قتـل سـفیر معرفـی کـرد؛ درحالی 
کـه بـه ادعای سـفیر امریـکا، امیـن  به توسـعۀ روابط 
بـا ایـاالت متحدۀ امریـکا حتی بیشـتر از حد مقتضی 
برابـر روس هـا لهجـۀ  اشـتیاق نشـان میـداد و در 
آشـوبگرانه و آمیخته بـا نوعی الفزنی داشـت. و امین 
بـه خوبـی می دانسـت کـه بی اعتنایـی در مـورد قتـل 

سـفیر ایاالت متحده، دید امریکایی هـا را در برابر او و 
دولـت حـزب دمکراتیک خلق تغییـر میدهد. ذهنیت 
و سیاسـت امریکایی هـا پـس از قتل »دبـس« در مورد 
دولـت حـزب مذکـور دگـر گون شـد و در آگسـت 
۱۹7۹ کارتـر رییـس جمهور ایاالت متحـده الیحه یی 
را امضـاء کـرد که بـر مبنای آن کمک به افغانسـتان به 

حالـت تعلیـق در آمد.
البتـه تـالش از سـوی حفیـظ هلل امیـن غـرض تأمیـن 
دورۀ  در  پاکسـتان  و  امریـکا  بـا  نزدیـک  مناسـبات 
نمی توانـد  آن  ماقبـل  و  وی  صـدروزۀ  حکومـت 
بـه معنـی پیونـد او بـا سـی.آی.ای باشـد. همچنـان 
ایـن تـالش، تصمیـم او را در لغزیـدن از شـوروی و 
هم پیمانـی بـا امریکا و پاکسـتان به اثبات نمی رسـاند. 
روی همرفتـه نکتـۀ قابـل بحـث در دوران حکومـت 
کوتـاه حفیـظ اهلل امیـن، عملکـرد متضـاد وی غـرض 
ایجـاد مناسـبات با ایـاالت متحدۀ امریـکا همزمان در 

روابـط موجـودش بـا شـوروی بـود.
آیا مسـاعی امین در جهت برقراری روابط با پاکسـتان 
و امریـکا، ناشـی از اِعمـال فشـار بـه شـوروی ها و 
کسـب امتیاز بیشـتر از آنها می شـد و یا آنکـه رازها و 

انگیزه هـای دیگـری را در خود داشـت؟
علی رغـم تمام این مالحظات و امـا و اگرها نمی توان 
از حفیـظ اهلل امیـن بـه عنـوان نماینـده و جاسـوس 
سـی.آی.ای نام برد و ادعای شـوروی ها و مخالفان او 
را در داخـل حـزب دمکراتیک خلق مـورد تأیید قرار 
داد. ایـن ادعاهـا از یکسـو ناشـی از توجیـه قتل امین 
و سـرنگونی حکومت وی توسـط نیروهای شـوروی 
بـود و از سـوی دیگـر ریشـه در نگرانـی زمـام داران 
شـوروی از تالش امین در برقراری مناسـبات نزدیک 
بـا پاکسـتان و ایـاالت متحدۀ امریـکا داشـت؛ اما این 
احتمال بسـیار ضعیـف به نظر می آید کـه تالش امین 
در گفتگـو و تأمیـن روابـط با امریکا و پاکسـتان برای 
شـوروی هـا مبنای چنیـن دیـد و داوری قـرار گرفته 
باشـد. زیـرا روس ها به خوبی میدانسـتند کـه روابط 
امیـن بـا آنهـا و دسـتگاه جاسوسـی شـوروی بسـیار 
عمیقتـر و گسـترده تر از هرگونه رابطه یی بـا امریکا و 

سـازمان جاسوسـی  امریکا، سـی.آی.ای است.
نزدیکـی و پیونـد امیـن بـا سـی.آی.ای، نـه از دیـد 
شـوروی و هـردو سـازمان اسـتخبارات کی.جی.بـی 
و جی.آر.یـو پنهـان میمانـد و نـه شـورو ی ها اجـازه 
می دادنـد تـا یک مهـرۀ سـی.آی.ای در داخـل حزب 
مارکسیسـت- لنینیسـت طرفدار و وابسـته بـه آنها، تا 
آنجـا رشـد ونفوذ کنـد که  بـه رهبری حزب برسـد. 
هرچنـد شـوروی ها پس از قتـل امیـن، او را به عنوان 
جاسـوس سـی آی.ای و نماینـدۀ امپریالیـزم امریـکا 
محکـوم کردنـد امـا در واقـع آنها بـه این گفتـۀ خود 

نداشـتند. باور 
خطـر امیـن بـرای شـوروی هـا کـه کمـر به قتـل او 
وسـرنگونی حکومتـش بسـتند قبـل از آنکـه از رابطۀ 
وی با سـی.آی.ای بر میخواسـت، ریشـه در سیاسـت 
و عملکـرد بحران آلـود و غیر قابل مهـار موصوف در 
داخـل حـزب و حکومـت حزبـی داشـت. امین علی 
رغم وابسـتگی و وفاداری اش به شـوروی و کمونیزم 
روسـی، با سیاست و عملکرد سـرکوب و انحصار در 
بیـرون و درون حـزب دمکراتیک خلق، حاکمیت این 
حزب را به سـوی سـقوط و فروپاشی برد. در حالیکه 
مسـکو سـقوط دو لـت حـزب دمکراتیـک را خلـق 
نمی پذیرفـت و حاکمیـت این حزب را در افغانسـتان 
همسـو بـا آنچه کـه منافع حیاتـی خود می پنداشـت، 

می کرد. تلقـی 
شـوروی ها بـا وجـود اتهـام رابطـۀ امیـن با سـی.ای.

ای هیچـگاه اسـناد و شـواهد ایـن رابطـه را پـس از 
ندادنـد. »یـوری  امیـن نشـان  سـرنگونی حکومـت 
کوزنتـس« مشـاور سیاسـی کمیتـۀ مرکـزی حـزب 
دمکراتیـک خلـق در سـالهای ۱۹۸7 – ۱۹7۹ در برابر 
ایـن پرسـش خبرنـگار روزنامۀ سـتارۀ سـرخ کـه آیا 
امیـن واقعـاً مامـور امریکایی هـا بـود، پاسـخ میدهد: 
»مـن بـا ایـن موضـوع بـا تردیـد نـگاه می کنـم؛ دلیل 
طرح این مسـأله پیدا شـدن دسـت نوشـته ای بـود در 
دفترچۀ یاد داشـت وی که نوشـته شـده بود »تیلیفون 
فـالن مامـور سـیا در هنـد.« حاال شـاید بـه دلیلی این 
تیلیفـون الزمش شـده بود. به غیر از ایـن هیچ مدرک 
دیگـری در تأییـد ادعای فـوق وجود نداشـت.«)۱۹(
»والنتیـن برایترسـکی« یکـی از افسـران کـی. جی بی 
که در عملیات سرنگونسـازی حکومت امین شـرکت 
داشـت، زدوبنـد امیـن بـا امریکایی ها را یـک فرضیۀ 
تحمیل شـده از سـوی زمـام داران خود می پنـدارد. او 
می گویـد: »بـرای مـا این فـرض را تحمیـل کردند که 
امیـن بـا امریکایی ها زدو بنـد دارد و ما یک همسـایۀ 
خطرنـاک دیگـر در جنوب پیدا کرده ایم. هیچ سـندی 
دال بـه تاییـد ایـن احتمال هیچگاهـی ارائـه نگردید. 
بـرای مـن وقتـی همه چیز روشـن شـد کـه ماموری 
کـه به سـوی امیـن آتش گشـود به من گفت: دسـتور 

بـود امین را زنده دسـتگیر نکنیـم.«)20(
امریکایی هـا نیـز نـه آن زمـان و نـه بعـداً از روابـط 
امیـن بـا سـی.آی.ای سـخن نگفتـه انـد و برعکـس، 
دیپلوماتهـای امریکایـی در سـفارت کابـل به شـمول 
»آدولـف دبس« سـفیر وقـت ایاالت متحـده، هرگونه 
ارتبـاط امیـن بـا سـی آی اِی را مـورد تکذیـب قـرار 
دادند. »سـتیو کول« یکـی از مدیـران روزنامۀ معروف 
امریکایی واشـنگتن پسـت و نویسـندۀ کتـاب »جنگ 
اشـباح« می نویسـد:»برای دیپلوماتهای امریکایی مقیم 
کابـل، امیـن، دیکتاتـوری بـود کـه همزمان مسـوول 
قتـل آدولـف دبـس نیز شـمرده می شـد. حتـی آن ها 
از شـایعات در بـارۀ »سـیا« )سـی آی اِی( بـودن امین 
نیـز مطلع بودنـد..... آدولـف دبس، قبـل از مرگش از 
مسـول سـی آی اِی خـود پرسـیده بود که آیـا آنچنان 
که شـایع اسـت امین واقعاً اجنت سـی آی اِی است؟ 
وی در پاسـخ گفتـه بـود که امین هیچگاه در سـی آی 
اِی کار نکـرده اسـت. ایـن حرف هـا را بعد تـر »جی.
بروز.امسـتوتز« کـه در آن زمـان معـاون آدولف دبس 
بـود و بعدتـر پـس از قتـل دبـس، ژارژدافیر سـفارت 
امریـکا در کابل مقرر گردید، برایم قصه کرد. افسـران 
بخش شـرق نزدیک سـی آی اِی به من)امستوتز(گفته 
انـد کـه امیـن نه با مـا در تماس بود و نـه از ما حقوق 
دریافـت می کـرد. همچنـان گفته شـده زمانیکـه امین 
در نیویـارک اقامـت داشـته و نـه بعـد از آن بـه جز از 
کـدام صحبت تصادفی با وابسـته گان سـی آی اِی، آن 
هـم در دعوت هـای دیپلوماتیک، از ارتبـاط منظم وی 

نشـانه ای در دست نیسـت.«)2۱(
»هریسـن« خبرنگار دیگر امریکایی از قول »امستوتز«، 
نـه تنهـا حفیـظ اهلل امیـن را فاقـد هرگونـه پیونـد و 
از  بلکـه  می کنـد  معرفـی  سـی.آی.ای  بـا  ارتباطـی 
دشـمنی و عقده منـدی او در برابر امریکایی ها سـخن 
میگوید:»امسـتوتز در خـزان سرنوشـت سـاز ۱۹7۹ 
پنج بـار بـا حفیظ اهلل امیـن مالقات خصوصی داشـت؛ 
ولـی صحبت هایشـان فاقـد کـدام نتیجـۀ ملمـوس 
بوده اسـت.... امسـتوتز امیـن را یک رهبر سـتیزه جو، 
غیـر قابـل سـازش و انعطـاف ناپذیـر از جملـه در 
برابـر امریکایی هـا میابـد. بـه پنـدار وی، امیـن کـه 
دوبـار نتوانسـت در امتحـان دکتورای دانشـگاه کلمبیا 
مؤفـق شـود، دلیـل آنـرا عمل عمـدی می پنداشـت و 
عـدم مؤفقیـت خـود را نوعی تحقیـر و اهانـت علیه 
خـودش تلقـی می کـرد و بعدهـا این مسـأله عقده یی 
را در درون او بـه وجـود آورد کـه منجـر بـه دشـمنی 
بـا امریکایی ها گردیـد. امین حتا آزرده گـی خویش را 

بـدون تجاهـل به امسـتوتز ابـراز میداشـت.«)22(
حتـی در پاکسـتان، تالش هـای امیـن غـرض تأمیـن 
روابـط نزدیـک با زمام داران پاکسـتانی ایـن ذهنیت و 
بـاور را ایجـاد نکـرد کـه امیـن بـه عنوان شـخصیت 
از  رهایـی  صـدد  در  آزادیخـواه  و  ناسیونالیسـت 
ژنـرال  اسـت.  شـوروی ها  سـلطۀ  و  وابسـته گی 
ضیاءالحـق حاکـم نظامی پاکسـتان پس از سـرنگونی 
امیـن گفـت: »ما فکـر کردیم قـوای نظامی شـوروی، 
از جانـب امیـن کـه در سـه کنجـی گیـر آمـده بـود، 
دعـوت شـده اسـت. خیـال می کردیم کـه آن بدبخت 
)حفیـظ اهلل امیـن( می خواهد به این وسـیله موضعش 

را اسـتحکام بخشـد.«)2۳(

طنز تلخ تاریخ خونین معاصر افغانستان؛
مهمانان کشور شوراها رفیِق میزبان خود را می ُکشند! 

حفیظ اهلل امین چگونه از مهمانان قاتل خود میزبانی کرد؟

ACKU



روح اهلل بهرامیان
شـاید در زمانـۀ مـا کـه عصـر جبـر انتخاب ها 
خوانـده شـده، هیـچ نهـادی چـون هنـر نتواند 
مـردم را بـه دقـت و توجه وادارد. بـرای همین 
اسـکاروایلد می گویـد:« خیلـی بیشـتر از آن که 
هنـر از زنده گـی تقلیـد کنـد، زنده گـی امـروز 
از هنـر تقلیـد کـرده اسـت.« مصداق هـای بهتر 
ایـن نظریـۀ اسـکاروایلد را عمـاًل می تـوان در 
بـازار مشـاهده کـرد؛ اقتصـاد چنـان نقشـی به 
هنـِر تزئیـن و تبلیغـات داده اسـت کـه باید به 
آینـدۀ صنعتی شـدن هنـر اعتـراض کـرد. امـا 
چـرا شـرکت ها اگـر بـه ایـن دو امـر توجـه 
واقعـی اش  مفهـوم  بـه  انبـوه«  »تولیـد  نکننـد 
متوقـف  را  کاالهـا  تولیـد  دسـتگاه  می توانـد 
سـازد، سیسـتم ها از هم بپاشـد و همـه چیز به 
حداقـل خود برسـد، که امری سـت نا صواب. 
ایـن نشـان می دهـد که نقـش هنر در گسـترده 
تشـخص  و  فرآورده هـا  مرغوب تریـن  کـردن 
سـلیقه ها، نقـش ارتباطـی و پیش تازنـدۀ دارد. 
سـازمان های  و  شـرکت ها  عصـر  در  مـا   
هنربـاور  گفـت،  نمی تـوان  اگـر  هنرپـرور 
قابـل  به صـورت غیـر  زنده گـی می کنیـم کـه 
اسـتفاده  امـکان  ایـن  و  هنـر  از  پیش بینـی 
خـوب  شـاعران  چنـان  شـرکت ها  می کننـد. 
زمانـۀ مـا کـه در پـی انتخـاب بهتریـن اوزان 
انـد و کلمـات را خـوب انتخـاب و اسـتخدام 
می کننـد، نوعـی سـلیقۀ چیدمانـی هنریـن را با 
رنگ هـای مرغـوب و سـاختارهای سـه بُعدی 
ماننـد، کنـار هـم تهیـه و بـرای تبلیغـات بـه 
و  تعجـب  مایـۀ  کـه  می کننـد،  ارایـه  بـازار 
تمایـل مخاطبـان شـده اسـت. اگر بـه انحراف 
معنـوی هنـر باور نداشـته باشـیم شـرکت ها و 
اسـتفاده  ایـن  بایـد  کاال  ترویـج  سـازمان های 
را کننـد و هنرهـا را در خدمـت ارایـه و بیـان 
گسـترش دهنـد کـه باعث تقلیـد شـود. تقلید 
بـدون شـک می توانـد ترویـج را در ایـن امـر 
هنریـن،  نشـانه های  ترویـج  کنـد.  تقویـت 
پیوسـته بـه هـر ابزاری ُگم شـده های مـا را پیدا 

خواهـد کـرد.
درایـن بزنگاه، عکس خـود را یکی از هنرهای 
متعالـی و بهتریـن نهـاد بـرای ثبـت لحظه های 
بـا  اسـت.  کـرده  ثابـت  دل فریـب  و  خـاص 
وجـود آن کـه کثـرت دوربین هـا امـکان دقـت 
الزم و سـلیقۀ خـاص زیبانمایـی را از عکـس 
ماننـد  فرتورگرانـی  امـا  گرفتـه،  عکاسـان  و 
آقـای ولی سـروش توانسـته اند با وسـواس و 
تمرکـز بـه دسـت آوردهای خوبی هم برسـند، 
تـا عکـس بتوانـد درکنـار رسـانه جایـی را در 
هنـر مـدرن هم احـراز کنـد. من در میـان انبوه 
عکاسـان و کارهای هنری که شـاید در عرض 
هـر ثانیـه هـزاران تصویر تولیـد کننـد، فراوان 
می گـردم. سـلیقه ام در انتخاب عکس همیشـه 
امـا  بهترین هـا،  شـاید  نـه  کـه  بـوده  چنـان 
آن هایـی را کـه بـا مـن به عنـوان وجـود زنده 
ارتبـاط برقـرار کـرده را انتخـاب کنـم. تصویر 
باشـد  داشـته  فردیتـی  بایسـت  مـن  منتخـب 
در میـان جمعیـت و تولیـد انبـوه تصاویـری 
شـیوه ها  بـه  جهـان  سراسـر  در  امـروز  کـه 
ومنظورهـای خاصـی ثبت و عرضه می شـوند.
شـاید انتخـاب مـن تصویـری باشـد کـه عمق 
حـس  اسـت،  داشـته  رنـگ  اسـت،  داشـته 
شـادی داشـته اسـت، یـا برعکـس غم انگیـز و 
الم دیـده بـوده اسـت؛ یـا بـرای انتخـاب یـک 
کـدام  مـن هیـچ  ازجانـب  تصویـر دل بخـواه 
بـه تصویـر  نداشـته و  این هـا نقـش خاصـی 
کـه آفریـدۀ یـک دسـتگاه اسـت، گاهـی چنان 
وجـود زنـده انتظـار تپنده گـی و زنده گـی را 
کشـیده باشـم که بازتاب دهنـدۀ زیبایی، کمال 
یـا لـذت باشـد. این ها بـا توجه بـه موقعیت ها 
و حـاالت احساسـی، برایـم قابل تفکیـک  اند. 
بـه هر صـورت با توجه بـه این همـه، انتخاب 
یـک تصویـر ممکـن اسـت اتفـاق بیفتـد کـه 
بـدون شـک عمـق، حـس و بـاور نیـز از پس 

می آیـد. آن 
بارهـا بـا مواجهه بـا تصاویـر زنده حواسـم را 
بـا آن موجـود منتخب)تصویـر( در کنـار هـم 
نشـانده ام تـا ارتباط اجتماعـی و تعریف پذیری 
را بـا او ایجـاد کنـم. بـاران را بـا او بگـردم و 
او  نیـز.  را  خیس شـدن  از  حاصـل  شـادِی 
تـا  کنـم  زمینه سـازی  و  بگـذارم  احتـرام  را 
از  هم دیگـر  همـکاری  بـه  مـا  حرف هـای 
دل یـک سـکوت بدخلـق کـه بـه بـاور مـن 
معنـوی هـم اسـت بیـرون آیـد. امـا بـا دریغ، 
بـا کمتـر تصویـری بـه ایـن توفیـق رسـیده ام 

کـه بـه وجـد آیـم و سـخن گفتـن با خـود را 
آغـاز کنـم. تصویـر »تـاق و جفت« آقـای ولی 
سـروش امـا اخیـراً مـرا به ایـن دسـت آورد یا 
سـخن گفتـن یا بـه سخن نشسـتن کشـاند، که 
توانسـتم خلوتـی صمیمانۀ با آن داشـته باشـم. 
ایـن خلـوت را در  شـمارۀ چند با دوسـتان در 
میـان می گـذارم. البتـه سـر سـخن به مـواردی 
کـه در حواشـی تصویـر سـیر و سـفر دارنـد 

متمرکـز اسـت.
درنخسـتین نـگاه نـام ایـن تصویـر را »تـاق و 
جفـت« گذاشـتم تا تداعـی کنندۀ نوعـی تضاد 
نکتـه  دیـد همیـن  نخسـتین  بـا  زیـرا  باشـد، 
می توانـد بـه عنـوان متـن موجـود، توجه ها را 
جلـب کنـد کـه زمینه سـاز تضادهـای حرکـت 
رنـگ، تـوازن و نقـِش رنـگ گردیـده اسـت. 
الزم بـه ذکـر می دانم کـه طبیعی بـودن وبدون 
ُرتـوش بودن تصویـر یکی دیگـر از امتیازهای 
اسـت کـه اولیـن توجـه را از آِن خـود می کند. 
امـا مسـاله بـه این خالصـه نمی شـود مـا باید 
نخسـت چگونـه دیدن مـان را بـه تصویـر از 

همـه اول تـر روشـن کنیم.
مـا تصویـر را نخسـت بـا دیـد زنده انگارانـه 
می بینیـم - قـاب شـدن جفـت پرنـدۀ در حال 
پـرواز کـه یحتمل نرینـه و مادینه انـد- اما این 
می توانـد نوعـی حس باشـد که قابـل تعمیم و 
دریافـت به دیگران نیسـت. در نـگاه اول آنچه 
قابـل دریافـت اسـت و بـرای همـه ایـن اتفاق 
می افتـد، پـرواز پرنـده زوج اسـت در دل یـک 
آسـمان غبـار گرفتـه کـه مـا چـون دیگـران به 
ایـن امـور فـراوان توجـه نمی¬کنیم؛ مـا برای 
رسـیدن بـه بهتریـن توجیه و تاویـل از عکس، 
بیش¬تـر موشـگافانه و ریزبینانـه بـه تصویـر 
نـگاه می کنیـم تا سـرانجام، انـواع تضـاد ها را 
بـه مثابۀ رازهای اسـرارآمیز در آن کشـف کنیم 
کـه از حـد و مـرز دو پرنـدۀ متعلـق بـه هـم 

عبـور می کنـد.
۱. تضاد حسی/موضوعی رنگ

تنهـا رنـگ سـیاه رنـگ تاریـک نیسـت، باری 
سـفید هـم می توانـد روشـن و تاریـک باشـد. 
نه چنـدان  آسـمان  زمینـۀ  کـه  تصویـر  کلیـت 
شـفاف اسـت، ایـن حس را بـرای مـا می دهد 
اسـت؛  راضـی  کمتـر  از شـادی  تصویـر  کـه 

برعکـس غبارآلـود و غمیـن می نمایـد.
 مـاه صـدر صفحـه )همـان هـالل سـپیِد تنها( 
نیـز بدیـن ادعا صحـه می گذارد کـه در تنهایی 
متاثـر از زمینـۀ نه چندان روشـن اسـت، عاری 
از پرتـو و کمتریـن درخشـِش آنچنانی که یک 
قـرص مـاه عـادی می تواند داشـته باشـد؛ این 
داللـت کننده بر شـدت غمی اسـت کـه ماه از 

آن رنـج می بـرد.
 در ادبیـات مـا کـه مـرگ و زنده گـی چنـان 
دفتـری سـیاه و سـپید دو صفحـه دارد، ایـن 
تصویـر نیز آن کتاب زنده گـی را به اضافۀ یک 
زمینۀ ناشـاد، سـپید و سیاه ترسـیم کرده است. 
سـپیدِی که نخسـت اسـت و نشـانۀ ماورایی و 
اسـتعاره یی دارد. برخاسـته از همین باور است 
بخـِت  و خوش اقبالـی،  سـعادت  بـه  مـا  کـه 
سـفید را اسـتفاده می کنیـم. کفـن جسـدهای 
مـان نیـز هنگامـی کـه روح او درحـال عـروج 
اسـت، سـپید انتخـاب می شـود. امـا مـرگ را 
در بـِر زنـده گان با رنگ سـیاه نکوهـش کرده، 
بـه عـزا می نشـینیم. و در حـزن و عزاداری هـا 
چـون هنـوز عـزاداران زمینی انـد، سـیاه پـوش 
انـد. مـرده گان بـا جامـۀ سـپید بـه خانـۀ ابدی 
بـا  زنـده گان  می رونـد؛  شـان  عـروج گاه  و 
دل هـای سـیاه زمینـی می زینـد. سـپیدبخت را 
معـادل بهروز و سـعادت مند بـه کار می بریم و 
سـیاه دل را در معنای شـرور و بدگمان استفاده 
می کنیـم. چنـان که نوعروسـان را وقتـی پدران 
پـوش  دیگـری می سـپارند سـپید  بـه دسـت 
می کننـد و مـادران ازدواج دخترهـا را نوعـی 
عـروج او می داننـد و از دسـت دادن؛ اگرنـه 
چرا پشـت عروس سـپید بخت اشـک بریزند.
بـه تبعیت از این باور، می توانیم سـپید و سـیاه 
راچنـان مـرگ و زنده گـی رفیقـان ممنوعۀ هم 
بدانیـم کـه در دوری دسـت در دسـت هم اند.  
در ایـن تصویـر سـپیدها را عـروج کـرده و در 
اوج می بینیـم- ماهـی که در صدر قـرار دارد و 

پرنده یـی کـه یحتمـل بـه مـرگ نزدیک اسـت 
و نیـز نیم تـن بـا سـراش سـپید شـده اسـت- 
ایـن الزامـًا بایـد با ایـن تعریف در وسـط قرار 
گیـرد، چـون نـه مطلق سـپید اسـت کـه صدر 
نشـین باشـد و نـه هـم مطلق سـیاه کـه زمینی 

باشد.
حـس دیگـر سـپیدی بـه عنـوان نشـانۀ پیـری 
و نزدیکـی بـه کبـر سـن و نابـودی می توانـد 
بی مـورد نباشـد. بـا توجـه بـه ایـن توضیـح 
پرنـدۀ دو رنـگ را بـا این نسـبت که پیر شـده 
اسـت به مـرگ و نیسـتی نزدیکتـر می پنداریم 

و بـرای همیـن عـروج اش را در همسـایه گِی 
بـا  می کنیـم.  تاییـد  )سـپید(  نیسـتی  و  مـاه 
ایـن حـس هم زادپندارنـه بـه تصویـر هسـتی 

. می بخشـیم
2. توازن تضاد

مـا در نـگاه اول بـا کثـرت رنـِگ سـیاه مواجه 
هسـتیم. زمینـۀ مایـل بـه سـپید، نقـش مـاه را 
بیش تـر تضعیـف کـرده، تـا متمرکـز و مطمین 
شـویم کـه متـن عکـس همـان جفـت پرنـده 
درحـال پـرواز اسـت. ولـی وقتـی شـخصیت 
وسـط تصویر را پس از کشـف ماه در آسـمان 
بـه دقـت تماشـا می کنیـم، می بینیـم کـه سـیاه 
تـوازن  زمینـۀ تصویـر  بـه  بی توجـه  و سـپید 
و برابـری دارنـد. ایـن وضـوح یکبـار دیگـر 
می توانـد دو کفـۀ زنده گـی و مـرگ را تداعـی 
کنـد همچنـان اوج و حضیـض رنـگ را کـه 
پس از ختم ماهِ سـپید از سـمت راسـت پرندۀ 
وسـط به شـکل ابلق شـروع شـده اسـت- که 
اسـت-  سـپید  و  سـیاه  بـاز  و  سـپید  سـیاه، 
درحالـی کـه در مـاه صدر نشـین هیچ سـیاهی 
را سـراغ  پرنـدۀ زیریـن هیـچ سـپیدی  و در 
نداریـم. ایـن دریافـت هـم در مـورد بـاور بـه 
مـرگ و زنده گـی اندیشـی مـا و هـم در مورد 
تـوازن تضـادِ رنگ هـای سـپید و سـیاه نوعـی 
برایـن  مضـاف  اسـت؛  کـرده  ایجـاد  ارتبـاط 
سـفیدی بـال پرنـدۀ وسـط دسـت هایی اسـت 

کـه بـه سـوی مـاه دراز شـده انـد درحالی که 
دسـت های سـیاه و زیریـن همان پرنـده تمایل 

بـه سـمت جفـت¬اش را نشـان می دهـد. 
۳. تضاد حرکت

مـاه هـم در مقـام عـروج قـرار گرفتـه اسـت 
نسـبت  نیـز  و  نخسـت  جایـگاه  در  هـم  و 
هـم  و  مـاه  هـم  ولـی  اوج.  در  پرنده هـا  بـه 
پرنده هـا در دو جهـت درحـال کوچیـدن انـد. 
در حالی کـه آسـمان پهنـاور )پـس زمینـه( بـا 
سـکون  نمایش گـر  خـود  فراگیـر  وسـعت 

اسـت. باشـکوه  و  متعالـی 

 ایـن پیـام بـا توجـه بـه موقعیـت ناهم سـان 
پرنده هـا کـه بـه جانـب چـپ تصویـر درحال 
حـال  در  عقـب  در  را  مـاه  و  انـد  کوچیـدن  
افـول می گذارنـد، بـه روشـنی قابـل رویـت 
اسـت. حرکـت رو بـه اوج پرنده ها بـه جانب 
چـپ تصویـر و نـزول مـاه بـه جانب راسـت، 
بـه  را  حرکـت  عدم تقـارن  یـا  ناسـازگاری 

وجـود آورده اسـت.
 بایـد روشـن کـرد کـه مـا چطـور یـه ایـن 
حرکـت اشـراف پیـدا می کنیـم؟ پاسـخ ایـن 
اسـت کـه هالل بـا دو پرنده در مرکـز تصویر، 
در یـک خـط عمـودی قـرار گرفته اسـت؛ اما 
پرنـدۀ زیریـن کمـی جلو تـر از همـه اسـت، 
می دهـد.  نشـان  بـه وضـوح  را  کـه حرکـت 
هم چنـان دهـان بـاز قـوس مـاه در حالی کـه 
بـه سـوی آسـمان اسـت، بـا انـدک زاویـه و 
کجـِی مایل بـه زمین دیده می شـود کـه عالقۀ 
افتـادن اش را بـه جانـب پاییـن نشـان می دهد.

۴. تضاد نقش رنگ
تـا اینجا هیچ یـک از مخاطبـان متوجه آخرین 
و شـاید جذاب تریـن نشـانۀ حرکـت پرنده هـا 
نقـش  ناسـازگاری  مـن  آن را  کـه  انـد  نشـده 
رنـگ خوانـده ام. چـرا نقـش رنـگ توانسـته 
اسـت تضاد ایجـاد کند؟ پاسـخ واضح اسـت. 
جانـب  برگشـت  بـه  متمایـل  سـیاه،  پرنـده 
ماسـت، چون عـدم تفکیک بال هـای زیرین و 

زبریـن اش از اثـر یـک رنگی که سـیاه خالص 
اسـت- چشـم مـا را فریـب می دهـد یـا هـم 
بـه واقعیـت می خواهـد بـه جانـب مـا یعنـی 
بیـرون از تصویـر بـه عقب دور بزنـد؛ درحالی 
کـه پرنـدۀ دو رنـِگ باالیـی بـه وسـیله رنـگ 
بال هایـش فوق العـاده قابـل تشـخیص اسـت، 
کـه نشـان می دهد بـه جانب عقـب و در درون 
تصویـر دور خواهـد زد)شـاید به جانـب ماه(. 
بـه سـخن کوتـاه و بیـان دیگـر کبوتـران بـا 
توجـه بـه نقـش رنـگ در دو جهـت مخالـف 

درحـال دور زدن بـه نظـر می آینـد.
 تضـاد جسـامت ایـن دو پرنـده نیز بـا تفاوت 
برابـر  در  آسـمان  بزرگـی  قابل مقایسـۀ  غیـر 
هـالل، از تضادهـای دیگری اسـت کـه شـاید 

مـوارد زودیـاِب نـگاه هـر مخاطبـی باشـد.

نتیجه گیری
تصویـر بـه انتخـاب مـن از بهتریـن تصاویری 
اسـت کـه آقای ولی سـروش توانسـته دسـت 
بـه خلـق و ثبـت آن بزنـد. تردیـدی وجـود 
نـدارد کـه در بازنمایـی و تأویـل ایـن تصویـر 
نـگاه مخاطب با نگاه فرتورگر انطباقی نداشـته 
باشـد، امـا آنچـه مهـم اسـت همیـن اسـت که 
جهان هنـر هم¬واره دو آفریـدگار دارد. آفرید 
گار نخسـت عـکاس اسـت و دومـی مخاطبی 
کـه عکـس را بـه تماشـا و تاویـل می نشـیند. 
تأویـل هـم زیباسـت، و  ایـن  بـدون  عکـس 
زیبایـی آن بـه غافل گیـر کننده گی آن اسـت که 
هرچـه عمیق تر بـدان نظـر کنیم بـه دریافت ها 
درنـگاه  امـا  و کشـف های خوبـی می رسـیم. 
اول دو پرنـدۀ سـیاه در حـال پـرواز، نمادی از 
ارتبـاط و بلندپـروازی اسـت و ُحسـن سـلیقۀ 
فرتورگـر را در شـکار لحظه ها نشـان می دهد. 
شـگفتی انگیز این کـه دو پرنـده بـا مشـابهت و 
مجـاورت بسـیار رمانتیـک در لحظـۀ از زمـان 
و   طلـوع  تفکیـک  شـاید  کـه  گردیـده  ثبـت 
غـروب یا موقعیت خـاص زمانی خیلی سـاده 
نباشـد. تـازه اگـر دقـت نشـود خـود مـاه بـه 
عنـوان یکـی از شـخصیت های اصلـی تصویر 

در اسـتتار می مانـد.
 امـا نـه، ما بـا این فـرض کـه همه، هـالِل ماه 
را حداقـل در نـگاه دوم خواهنـد دیـد،  تضـاد 
رنـگ، تضـاد حرکـت، نقـش رنـگ و تـوازن 
تضـاد را در تصویـر نشـان دادیـم تـا تأویـل 
ابتدایـی از حواشـی تصویـری بـه  هـر چنـد 
ایـن خوبـی را بـرای مخاطبـان و عالقه منـدان 

درمیـان بگذاریـم.
 بدیهی اسـت کـه درک و دریافـت هرکسـی با 
توجـه بـه تجربـۀ زیسـته اش ممکـن می شـود 
و  آن دریافـت وقتـی اهمیـت می یابـد کـه بـه 
وسـیلۀ بیـان، به دیگـری انتقـال کند. مـا برای 
نسـبت  مخاطـب  یـک  نـگاه  نـوع  تفکیـک 
بـه مخاطـب دیگـر ایـن سـطرها را نوشـتیم 
تـا دیگـران از ایـن تصویـر بـه چـه حـس و 

 دریافتـی رسـیده انـد.
امـا چـرا نـوع نـگاه مـن بـه ایـن تصویـر نگاه 
هراسـان و همـراه بـا یـأس و  خط کشـی سـیاه 
و سـپید اسـت؟ درحالـی کـه واقفـم چگونـه 
چگونـه  آن،  بیـان  و  تصویـر  بـه  نگاه کـردن 
فکرکـردن و  چگونه باشـی ما را نشـان می دهد. 
مـن بـا ایـن تصویـر هنگامـی برخـوردم کـه 
دوسـت عزیز و  گرامـی ام دکتر آرین در عرض 
بیسـت و چهـار سـاعت پـدر و مـادر عزیـز 
خود را از دسـت داد. دیدن عروج آن دو روح 
وابسـته به هـم و تکانـۀ را کـه با مشـابهت های 
خـاص مرگ مـادر خود- در آسـتانۀ امتحانات 
سـال ها پیـش احسـاس کـردم؛ دید مرا نسـبت 
بـه ایـن دو جفت وابسـته که درحـال عروج و 
پـرواز بودنـد، شـکل داد. مـن از ایـن اعتراض 
در پایـان نوشـته ناگزیـر بـودم زیرا هنـوز باور 
دارم نـگاه هـای ما بخشـی از تفکر مـا در بارۀ 

کامروا زیسـتن ماسـت. 
نمی توانـم درد و المـی بـه ایـن شـدت را بـه 
دکتـر آریـن فرخنـده بـاد بگویـم، امـا برایـش 
گفتـم: »انسـان متعالـی نبایـد از سـعادت درک 
مـرگ عزیزانـی چـون مـادر و پدر بـی نصیب 
باشـد. انسـان بایـد ایـن امتیاز را داشـته باشـد 
کـه بـاری عمیقًا اندوه گین شـود، زیرا کشـیدن 
بـار اندوهـی جانـکاه اسـت کـه انسـان را از 
داد.  خواهـد  نجـات  کاهلـی  و  افسـرده گی 
انسـان، تـا به منتهای تنهایی و بی کسـی نرسـد 

نخواهد شـد. »کسـی« 
فرجامیـن سـخن: ایـن نوشـته بـه انـدوه و الم 

بـزرگ دکتـر آریـن تقدیم می¬شـود.
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اعضـای شـورای جوزجانیـان می گوینـد کـه بیـش از ۹0 
درصـد ولسـوالی قوش تپـه و درزاب والیـت جوزجان در 
اثـر بـی توجهـی حکومـت بـه دسـت افـراد گـروه داعش 

اسـت. افتاده 
حلیمـه صـدف عضو شـورای والیتـی جوزجـان و رییس 
یـک  در  )7جـدی(  پنجشـنبه  روز  جوزجانیـان  شـورای 
نشسـت خبـری در کابـل گفـت کـه فعالیت هـای گـروه 

داعـش در ایـن والیـت در حـال افزایـش اسـت.
خانـم صـدف گفـت کـه هـم اکنـون گـروه داعـش بیـش 
از ۹0 درصـد خـاک ولسـوالی هـای قوش تپـه و درزاب 
والیـت جوزجـان را در اختیـار خـود دارنـد و همـه روزه 

سـاحات زیـر نفـوذ خـود را افزایـش مـی دهـد.

بـه گفتـه او، گـروه داعـش در ایـن دو ولسـوالی از میـان 
کـودکان نیـز سـربازگیری مـی کنـد.

دو  ایـن  امنیتـه  قومندانـی  سـاختمان  تنهـا  افـزود،  وی 
ولسـوالی زیـر کنتـرل حکومـت اسـت و گـروه داعـش به 
دلیـل عـدم راه انـدازی عملیـات هـای تصفیـه ای وعـدم 
اقدامـات جـدی حکومـت به فعالیت و سـربازگیری شـان 
در ولسـوالی هـای درزاب، قـوش تپـه وحتـی مناطقـی از 

والیـت هـای سـرپل و فاریـاب ادامـه می دهنـد.
خانـم صـدف خاطـر نشـان سـاخت کـه تعـداد 72 بـاب 
مکتـب در سـاحات تحـت کنتـرل گـروه داعش کـه بیش 
از 70 هـزار دانـش آمـوز را نیـز شـامل مـی شـود بـه کلی 
مسـدود شـده و حـدوداً ۱۸ هـزار خانـواده نیـز از مناطـق 

شـان آواره شـده اند.
ایـن عضـو شـورای والیتـی جوزجـان بـا انتقـاد از بـی 
توجهـی حکومـت و عـدم راه انـدازی عملیـات تصفیـه 
ای در ایـن ولسـوالی هـا بیـان داشـت: کـه بـی توجهـی 
حکومـت نسـبت بـه امنیـت جوزجـان بـا عـث شـده کـه 

مناطـق یـاد شـده در کنتـرل داعـش قـرار بگیـرد.
پیـش از ایـن مسـووالن وزارت دفـاع ملـی نیـز فعالیـت 
تپـه  قـوش  و  درزاب  هـای  ولسـوالی  در  داعـش  گـروه 
جوزجـان را پذیرفتـه و گفتـه انـد کـه عملیـات تصفیه ای 

نیروهـای امنیتـی در ایـن دو ولسـوالی جریـان دارد.
امـا؛ خانم صـدف راه انـدزای هرگونه عملیـات تصفیه ای 
در ولسـوالی هـای درزاب و قوش تپـه جوزجـان از سـوی 

نیروهـای امنتیـی را به شـدت رد کرد.
او گفـت کـه از یـک ونیـم سـال بـه ایـن طرف هیـچ نوع 
عملیـات تصفیـه ای در این دو ولسـوالی راه اندازی نشـده 

است.
در همیـن حـال، صنعـت اهلل ایوبـی فعـال مدنـی جوزجان 
بـا خوانـش قطع نامـه فعاالن مدنـی این والیت، خواسـتار 
اقـدام جـدی حکومـت، بـرای بـاز پـس گیـری ایـن دو 
ولسـوالی از دسـت گروه داعـش و بازگشـائی مکاتب این 

ولسـوالی ها شـد.
نهادهـای  و  کـه حکومـت  نمـود  وی همچنـان تصریـح 
حامـی حقـوق بشـر باید بـه بیجا شـدگان ایـن والیت که 
در بدتریـن وضعیـت بـه سـر مـی برنـد، فـورا وارد عمـل 

شـده و کمـک رسـانی کننـد.
ایـن فعـال مدنـی جوزجـان خاطر نشـان سـاخت کـه اگر 
حکومـت بـرای رسـیدگی بـه سرنوشـت مـردم جوزجان 
توجهـی نکنـد مـردم خـود وارد عمـل خواهند شـد که در 

آنصـورت، وضعیـت غیـر قابل پیشـبینی خواهـد بود.

د افغانســتان دفــاع وزارت وايــي، چیــن 

موافقــه کــړې چــې لــه افغانســتان رسه پــه 

ــدو  ــوا د جوړې ــوې ل ــې د ی ــه ک ــه پول خپل

ــي. ــاړه اخ ــه غ ــت پ ــول لګښ ټ

افغانســتان دفــاع وزیــر طــارق شــاه  د 

بهرامــي د یــوه پــاوي پــه مــرۍ پــه چیــن 

ــې دی. ک

د دفــاع وزارت ویانــد جرنال دولــت وزیري 

ازادي راډیــو تــه وویــل، ښــاغي بهرامــي د 

چیــن لــه دفــاع وزیــر، د پوځــي کمېســیون 

لــه مــر او یــو شــمېر نــورو چارواکــو رسه 

ــي  ــي او امنیت ــر پوځ ــو پ د دواړو هېوادون

همکاریــو خــرې کــړي دي.

ــه  ــر ل ــاع وزی ــې دف ــل چ ــداراز ووی ده هم

چینايــي چارواکــو وغوښــتل چــې پــه 

خپلــه خــاوره کــې د افغــان پوځیانــو د 

ــړي. ــراخ ک ــرام پ روزنــې پروګ

نوموړي زیاته کړه:

ــې  ــوي چ ــتل ش ــه غوښ ــن څخ ــه چی »ل

پــه خپلــه خــاوره کــې د افغــان پوځيانــو د 

روزنــې ســهمیه ډېــره کــړي څــو زمــوږ ډېــر 

ــي، د  ــه الړ يش او درس وواي ــران هلت اف

دې ترڅنــګ د یــوې غرنــۍ لــوا پــه اړه 

او  ټــول لګښــت  موافقــه وشــوه چــې 

وســلې بــه یــې چیــن مهیــا کــوي خــو لــوا 

ــاين وي.« ــه افغ ب

ــې  ــه خپل ــتان څخ ــه افغانس ــم ل ــن ه چی

ســخت  او  تروریســتي  د  تــه  خــاورې 

ــري. ــنه ل ــتو اندېښ ــه اوښ ــو ل ــو ډل دریځ

ــوي  ــه ک ــواد هڅ ــه دا هې ــدې کبل ــه هم ل

ــې او  ــتان اړیک ــتان او پاکس ــې د افغانس چ

دوه اړخیــزې همــکارۍ زیاتــې يش.

ــي چارواکــي د  ــن امنیت د افغانســتان او چی

ترورېــزم ضــد ګــډې هڅــې پیــاوړې کــوي

د افغانســتان د دفــاع وزارت ویانــد جــرنال 

ښــاغي  وزیــر  دفــاع  وايــي،  وزیــري 

ــر  ــزم پ ــه د ترورې ــن څخ ــه چی ــي ل بهرام

ضــد پــه مبــارزه کــې د همــکاري غوښــتنه 

ــړه. وک

نوموړي زیاته کړه:

ــارزه  ــه مب ــزم رسه پ ــه ترورې ــد ل ــن بای »چی

کــې د افغانســتان لــه دولــت او دفــاع 

ډېــرو  پــه  وکــړي،  مرســته  رسه  وزارت 

ــې  ــړي چ ــدې ک ــوی وع ــې هغ ــو ک برخ

ــه  ــوځ رسه ب ــله وال پ ــه وس ــتان ل د افغانس

مرســته کــوي او دوام بــه ورکــوي.«

ــو  ــن د بهرنی ــه ورځ د چی ــنبې پ ــې ش د س

چــارو وزیــر »وانــګ يــې« د افغانســتان او 

ــو رسه  ــارو وزیران ــو چ ــه بهرنی ــتان ل پاکس

پــه درې اړخیــزه غونــډه کــې وویــل چیــن 

ــو  ــله وال ــت او وس ــتان د حکوم د افغانس

ــپړ  ــرو بش ــولې د خ ــځ د س ــو ترمن طالبان

ماتــړ کــوي او حــارض دی چــې د دې 

ــه کوونکــي  ــاره د اســانتیا رامنځت هــدف لپ

رول ولوبــوي.
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نماینده گان مجلس:استراتژی تازۀ امریکا خالها را در افغانستان رفع می کند

شناسنامۀ الکترونیک 
نباید توزیع شود

مردم جوزجان:

داعش در جـوزجان مسلط می شود

وزیري: 

چین او افغانستان د یوې غرنۍ افغان لوا پر جوړېدو موافقه کړې

خـروج  از  پـس  خالهـای  امریـکا،  جدیـد  اسـتراتیژی 
کـرد. خواهـد  پـر  را  افغانسـتان  از  امریکایـی  سـربازان 
انتونی کوردسـمن، تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتیژیک 
و بیـن المللـی در واشـنگتن بـا ابـراز این مطلـب می گوید 
کـه در جریـان تدویـن اسـتراتیژی جدیـد امریـکا بـرای 
جنـوب آسـیا و افغانسـتان، عضـو گـروۀ مشـورتی جنرال 
سـتنلی مکرسـتل، قومانـدان سـابق نیروهـای امریکایی در 
افغانسـتان بـود، اسـتراتیژی جدیـد امریـکا را یـک بخـش 
عمـدۀ از تالش هایـی می خوانـد کـه بـه گفتـۀ او ممکـن 
بتوانـد خـال هـای را پر نماید کـه پس از خـروج نیروهای 

امریکایـی در سـال 20۱4 ایجاد شـده اسـت.
پـس از چند مـاه غور و بررسـی حکومت ایـاالت متحده، 
دونالـد ترمـپ رئیـس جمهـور این کشـور بتاریـخ 2۱ ماۀ 
آگسـت، اسـتراتیژی جدیـدش بـرای افغانسـتان را اعـالم 

داشت.
آقـای کوردسـمن، در یـک مصاحبـه بـا صـدای امریـکا، 
گفتـه اسـت کـه در تشـکیل و ایجـاد اردوی افغانسـتان 
از عجلـه کار گرفتـه شـده و ایـن کـه بـه گونـۀ مناسـب 
آمـوزش و کمـک نشـده و افـزوده کـه امریـکا و متحدین 

اش »ماموریـت آمـوزش قـوی« را انجـام نـداد.

ایـن تحلیلگـر امریکایـی می گویـد کـه جیم متیـس، وزیر 
دفـاع ایـاالت متحـده، در اسـتراتیژی کـه پیشـنهاد کـرده 
اسـت، خواهـان رفع همـه خالهـای جنگی در افغانسـتان 

است. شـده 
آقای کوردسـمن با دفاع از اسـتراتیژی جدیـد امریکا برای 
افغانسـتان، مـی گویـد کـه با تفویـض صالحیت بیشـتر به 
نظامیـان امریکایـی، همیـن اکنون شـاهد یک تغییـر مثبت 
در حمـالت دقیـق هوایـی اسـتیم کـه نیروهای افغانسـتان 
ممکن تا چند سـال آینده توان انجام آن را نداشـته باشـند.
ممکـن  اسـتراتیژی  ایـن  کوردسـمن،  انتونـی  گفتـۀ  بـه 
جنگجویـان طالـب را مجبـور سـازد تا در مذاکـرات صلح 
اشـتراک ورزنـد. امـا کوردسـمن مـی گوید، یـک موضوع 
کـه در ایـن اسـتراتیژی کمتر روشـن می باشـد، چگونگی 

»بـا ثبـات سـاختن بخـش ملکی افغانسـتان« اسـت.
افغانسـتان یکـی از بلندترین رقم افزایـش نفوس در جهان 
را دارد کـه بـه گفتۀ انتونی کوردسـمن، رقـم جوانان بیکار 

در ایـن جمـع به چهل درصد میرسـد.
آقـای کوردسـمن همچنان مـی افزاید که میزان سـؤ تغذیه 
کـودکان، باالتـر از سـی و پنجـدر صـد مـی باشـد کـه به 
گفتـۀ او پـس از خروجتعداد زیاد عسـاکر امریکایی، کمک 

های بشـری نیـز کاهش پیـدا کرد.
بانـک جهانـی، حکومت افغانسـتان را در فهرسـت کشـور 
هـای درج کـرده اسـت کـه بیشـترین فسـاد در آن موجود 
اسـت. امـا کوردسـمن مـی گویـد حـد اقـل در تیـوری یا 
بـه شـکل فرضـی، اسـتراتیژی جدید مسـتلزم حسـابدهی 
چگونگی اسـتفاده از کمک های بشـری و شـفافیت بیشتر 
در کاربـرد یـا اسـتفاده بودجۀ حکومت أفغانسـتان اسـت.
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ریاسـت  ارگ  کـه  می گوینـد  مجلـس  نماینـدگان  از  برخـی 
جمهـوری در هیـات اداری مجلـس نماینـدگان نفوذ کرده اسـت 

و عملکردهـای مجلـس را زیـر تاثیـر قـرار داده اسـت.
نماینـدگان مجلـس می گوینـد کـه هیـات اداری مجلـس برخـی 
تصامیمـی را می گیرنـد کـه برخالف اراده عمومی مجلس اسـت.
نماینـدگان مجلـس پـس از آن هیـات اداری را بـه خیانـت بـه 
آرای عمومـی مجلـس و طرفـداری از ارگ متهـم می کننـد کـه 
کمیتـه مختلـط مجلس هفته گذشـته برخـالف اراده مجلس طرح 

تعدیـل قانـون ثبـت احـوال نفـوس را تاییـد کرد.
مجلـس  از سـوی  نفـوس  احـوال  ثبـت  قانـون  تعدیـل  طـرح 
نماینـدگان رد شـده بـود و هیاتی که از سـوی مجلـس در کمیته 
مختلـط شـرکت کـرده بودنـد نیـز بایـد از اراده عمومـی مجلس 

می کردنـد. دفـاع 
امـا؛ عـدم حضور چهار عضو هیـات مجلس در کمیتـه مختلط و 
تاییـد قانـون ثبت احـوال نفوس سـواالتی را در میـان نمایندگان 

مجلس نسـبت بـه هیـات اداری مجلس بر انگیخته اسـت.
براسـاس اصـول و عـرف قبلـی تشـکیل کمیتـه هـای مختلـط، 
هیـات مجلـس مطابـق بـه تصمیـم قبلـی مجلـس بایـد بـا تایید 
قانـون ثبـت احـوال نفـوس مخالفـت می کردنـد تـا ایـن طـرح 
دوبـاره بـه تـاالر عمومـی مجلـس آورده می شـد و نماینـدگان با 

دوثلـث آرا آن را رد یـا تاییـد می کردنـد.
کـه  اسـت  ایـن  مجلـس  دو  مشـترک  کمیتـه  تشـکیل  فلسـفه 
هیات هـای از دو مجلـس از تصامیمـی کـه در تاالرهـای عمومی 
دو مجلـس گرفتـه دفـاع می کننـد؛ امـا هیـات مجلـس در کمیته 
مختلـط قانـون ثبـت احـوال نفـوس در مخالفـت بـا اراده قبلـی 
مجلـس و بـه گونـه مشـکوک ایـن طـرح را تاییـد کـرده اسـت.
بـا ایـن وجـود، برخـی نماینـدگان مجلـس می گوینـد کـه هیات 
اداری مجلـس زیـر نفـوس ارگ در ایـن تصمیـم گیـری کمیتـه 

مختلـط کمـک کرده اسـت.
علـی اکبـر قاسـمی یک عضـو مجلـس در این خصـوص گفت: 
»نفـوذ ارگ در هیـات اداری مجلـس نـا امیـد کننـده اسـت؛ زیرا 
نماینـدگان مجلـس هیـات اداری را بـه خاطـر دفـاع از تصامیـم 
مجلـس انتخـاب کـرده اند، ولـی دیده می شـود که هیـات اداری 

تصامیمـی را می گیـرد کـه برخـالف اراده مجلس اسـت«.
آقـای قاسـمی، هیـات اداری مجلـس را مکلـف به دفـاع از اراده 
مجلـس دانسـت و تاکیـد کـرد کـه هیـات اداری نباید زیـر تاثیر 

ارگ قـرار بگیرد.
غـالم حسـین ناصـری دیگـر عضـو مجلـس نیـز می گویـد کـه 
نفـوس،  احـوال  ثبـت  قانـون  مـورد  در  مجلـس  اداری  هیـات 

خیانـت کـرده اسـت.
آقـای ناصـری گفـت: »هیـات اداری در تشـکیل جلسـه کمیتـه 
مختلـط قانـون ثبـت احـوال نفـوس بـه آرای عمومـی مجلـس 

خیانـت کـرده اسـت و ایـن مسـاله بایـد حالجـی شـود«.
در همیـن حـال، برخـی نماینـدگان مجلـس می گویند کـه قانون 
ثبـت احـوال نفـوس بـه صـورت غیـر قانونـی از سـوی کمیتـه 
توزیـع  بایـد رونـد  و  اسـت  تاییـد شـده  مختلـط دو مجلـس 

شناسـنامه هـای برقـی آغـاز نگـردد.
زهیـر سـعادت یـک عضـو مجلـس گفـت کـه هیـات مجلـس 
نماینـدگان در کمیتـه مشـترک بایـد از تصمیمـی کـه در تـاالر 
گرفتـه شـده بـود، دفاع می کـرد و نیز چهـار عضو هیـات در این 
کمیتـه شـرکت نکـرده انـد، بنًا تصمیـم کمیتـه مختلـط در مورد 

قانـون ثبـت احـوال نفـوس غیـر قانونی اسـت.
آقـای سـعادت می گوید کـه تصمیم کمیته مختلـط دو مجلس در 
مـورد قانـون ثبـت احـوال نفوس، اختالفـات قومی را در کشـور 
بیشـتر می سـازد و مـردم افغانسـتان را بـه اقـوام مختلف تقسـیم 

کرده اسـت.
بـه گفتـه او، حکومـت بایـد از رونـد توزیـع شناسـنامه هـای 
الکترونیکـی جـداً خـود داری کنـد؛ زیـرا ملیـت و هویـت مردم 

زیـر سـوال رفته اسـت.
غـالم حسـین ناصـری نیـز گفـت کـه تاییـد قانـون ثبـت احوال 
نفـوس از سـوی کمیته مختلط، مـردم افغانسـتان را پارچه پارچه 

کرده اسـت.
آقـای ناصـری افـزود، بـا وجودیکـه چهـار عضو هیـات مجلس 

در کمیتـه مختلـط، رییـس نباید دسـتور تشـکیل
جلسه کمیته مختلط را می داد.

هیـات اداری مجلـس در حالـی بـه خیانـت بـه آرای عمومـی 
مجلـس در مـورد قانـون ثبت احوال نفوس متهم شـده اسـت که 
عبدالرئـوف ابراهیمـی هفتـه گذشـته چهـار عضو هیـات مجلس 
در کمیتـه مختلـط را متهـم کـرد کـه قصـداً در نشسـت کمیتـه 

مختلـط شـرکت نکـرده انـد تـا از اراده مجلـس دفـاع کنند.
امـا، برخـی نمایندگان دیگر مجلـس می گویند کـه تصمیم کمیته 
مختلـط قانـون ثبـت احـوال نفـوس قانونـی اسـت و حکومـت 
هرچـه زودتـر بایـد رونـد توزیـع شناسـنامه های الکترونیکـی را 

آغـاز کند.
رونـد توزیـع شناسـنامه هـای الکترونیکـی بـه دلیـل اختالفـات 
سیاسـی از چندیـن سـال به این طـرف متوقف اسـت؛ اما پس از 
تاییـد قانـون ثبـت توسـط کمیته مختلـط دو مجلـس اداره توزیع 
شناسـنامه هـای الکترونیکـی بـه تازگـی گفته اسـت کـه بزودی 

ایـن رونـد را آغاز مـی کند.

ACKU
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ورزش
یعقوب یسنا

ــت و... کارشــان  ــی، شــورای امنی ــت مل ــر ریاســِت امنی اگ
را درســت انجــام بدهنــد، در پــی اطالعــات امنیتــی 
باشــند، طبعــًا بســیاری ایــن رویدادهــای تروریســتی قابــل 
جلوگیــری اســتند؛ امــا ایــن نهادهــا بیشــتر بــه طراحــی و 
مهندســی کــردن مشــکالت سیاســی یی کــه در کشــور جریــان دارد و بــه 
ــد. بنابرایــن، ملــت  ایــن مشــکالت دامــن زده می شــود، وقــت می گذارن
ــود.  ــا می ش ــن نهاده ــفافیِت کاری ای ــدم ش ــی و ع ــدم کارآی ــی ع قربان

ــی دادن  ــد از قربان ــی بع ــت اجرای ــه ارگ و ریاس ــت ک ــن اس دردآور ای
ملــت، اعالمیــه صــادر می کننــد کــه »حکومــت افغانســتان، یک بــار دیگــر 
بــا جدیــت تأکیــد مــی ورزد کــه ارادۀ روشــن بــرای ســرکوب و نابــودی 
ــی  ــای امنیت ــون نیروه ــای تروریســتی وجــود دارد و هم اکن ــه گروه ه هم
و دفاعــی مــا در نقــاط مختلــف کشــور در برابــر تروریســتان تــا نابــودی 
ــت  ــت، مل ــن حکوم ــم ای ــوی(. نمی دان ــد« )مرتض ــارزه می کنن ــان مب آن
ــه،  ــده ایم، اگرن ــق ش ــا احم ــاید م ــد؛ ش ــر می کن ــق فک ــدر احم را چق
ــت؛  ــس اس ــم ب ــم و می گفتی ــان می دادی ــش نش ــه دروغ واکن ــه این هم ب

دیگــر مــا را مســخره نکنیــد!

زبیر رضوان

تحریم
ــم.  ــی  می کنی ــیده زنده گ ــام فروپاش ــا نظ ــهری ب در ش
ــط  ــدارد. فق ــود ن ــت وج ــوان حکوم ــه عن ــزی ب چی
ــا چپاول گــر و دربارهــای  ــد ت ــه از چن ــا حصــار اســت ک ــد ت چن
ــی در کار  ــد. قانون ــرای چاپلوســان حفاظــت می کن گسترده شــان ب
نیســت. نظمــی کــه بتوانــد کشــور را تعریــف کنــد، وجــود نــدارد، 
اخــالق و اعتقــادات بــه گنــد سیاســی و تجــاری بدل شــده انــد. در 
ــب، دزد، آدم کــش  ــا داعــش، طال ــدم و در خف ــا قدم به ق ــوی م پهل
ــا فرصــت یــک کشــتار گروهــی  ــد ت و جنایت کارهــا قــدم می زنن

پیــدا کننــد.
ــه  ــی ک ــم یکایــک چهره های ــا تحری ــه خواهــد داشــت ت ــن ادام ای
ــی  را در  ــان زنده گ ــا موافقت ش ــی ب ــت و گاه ــا مخالف ــی ب گاه
سراســر کشــور بــه بــازی می گیرنــد. حمایــت از هــر کــدام اینــان، 
ــا  ــت داری ب ــه در درون آن، حکوم ــت ک ــی اس ــت حصارهای تقوی
دروغ تمثیــل می شــود و در بیــرون، مــا می مانیــم بــا صدهــا 

ــر دوش. ــازه و جســد ب جن

فریدون نضهت

کاهــش مصــرف ذغــال ســنگ؛ کمپاینــی احتمــااًل 
کارســاز

ــل  ــردمِ کاب ــرما، م ــل س ــه در فص ــم ک ــه می دانی هم
ــاد  ــی زی ــدار خیل ــه مق ــان ب ــتن خانه های ش ــرم نگه داش ــرای گ ب
»ذغــال ســنگ« مصــرف می کننــد. مصــرف ذغــال ســنگ در 
زمســتان، هــوا را شــدیداً آلــوده ســاخته و ســبب ایجــاد و ازدیــاد 
ــت  ــردد. دول ــرطان می گ ــه س ــی از جمل ــدی صح ــکالت ج مش
ــه ویــژه کاهــش  افغانســتان در راســتای کاهــش آلوده گــی هــوا، ب
ــداده  ــی انجــام ن ــدام عملی ی ــه اق ــال ســنگ، هیچ گون مصــرف ذغ
ــت. از  ــوده اس ــش نب ــت، نتیجه بخ ــر داده اس ــم اگ ــا ه ــت ی اس
طرفــی نیــز می دانیــم کــه درصــد کثیــری از شــهروندان بــه دلیــل 
مشــکالت مالــی و اقتصــادی حتــا ذغــال ســنگ را نیــز بــه ســختی 

ــد. ــه کنن ــد تهی می توانن
مــن در ایــن پســت کــه امیــدوارم بــه کمپاینــی نســبتًا بــزرگ مبــدل 
شــود، از آن عــده از هموطنــان عزیــز مــا کــه پــول کافــی و وجدانی 
بیــدار بــرای تهیــۀ مــواد ســوختِی بدیــل )گاز، یــا حداقــل چــوب( 
ــه جــداً ســعی  ــم ک ــه تقاضــا می کن ــه و عاجزان ــد، صمیمان را دارن
ــال  ــًا از ذغ ــده قطع ــال های آین ــا در زمســتاِن امســال و س ــد ت کنن
ــن درخواســت  ــه ای ــت دادن ب ــِخ مثب ــد. پاس ــتفاده نکنن ســنگ اس
ــای  ــر از بخاری ه ــا دیگ ــد ت ــور کن ــما را مجب ــت ش ــن اس ممک
ــه  ــنگی را ک ــال س ــم ذغ ــا ه ــد ی ــتفاده نتوانی ــش اس ــی خوی ترک
ــما  ــدان ش ــم وج ــا مطمئن ــد؛ ام ــرف نتوانی ــد، مص ــاًل خریده ای قب
آن قــدر بیــدار اســت تــا بــه ایــن خواســت لبیــک گوییــد. خواهشــًا 
ــد.  ــش کنی ــان خوی ــان و هموطن ــه حــال صحــت خودت فکــری ب
نتیجه بخــش بــودن ایــن کمپایــن مســتقیمًا بســته گی بــه ایــن دارد 
ــه  ــن شــهر وجــود دارد و ب ــدار در ای ــدار وجــدان بی ــه چــه مق ک

ــد. ــت می دهن ــواب مثب ــت ج ــن درخواس ای

موسی محمودی

حملــه در دشــت برچــی یــک جنایــت نهایــت 
ــه  ــت ک ــری اس ــد بش ــانی و ض ــر انس ــاک و غی هولن
ــی از انســانیت، اســالمیت و شــرافت  عامــالن آن بوی
نبــرده و بــا عقیــدۀ غلــط و ضــد بشری شــان بــر در برابــر انســان و 
بشــریت همــه روزه جنایــت انجــام می دهنــد. وقــت آن اســت تــا 
مــردم افغانســتان از هــر روســتا و ده خویــش ایــن عامــالن جنایــت 
را طــرد و بــه پنجــه عدالــت بســپارند. بــه روح قربانیــان اتحــاف 

ــل دارم. ــل و عاج ــفای کام ــب ش ــا طل ــرای زخمی ه ــا و ب دع

آن چه باید دربارۀ گران ترین 
مدافع تاریخ فوتبال بدانید

فیـسبـوک نـــامــه

ــون  ــه 75 میلی ــت ک ــرده اس ــت ک ــول موافق ــگاه لیورپ باش
ــرای ویرجیــل فان دایــک، دفــاع  ــر( ب ــد )صــد میلیــون دال پون
ــت  ــی اس ــترین پول ــن بیش ــردازد. ای ــاتهمپتون بپ ــزی س مرک
ــع خــرج می شــود و  ــک مداف ــرای ی ــال جهــان ب کــه در فوتب
ــم حضــور در  ــس از دو ســال و نی ــدی را پ ــع هالن ــن مداف ای

ــرد. ــد ک ــد خواه ــی آنفیل ــاوتهمپتون راه س
ــال  ــیون فوتب ــرای فدراس ــال حاضــر ب ــس در ح ــل مک گین نی
ــد  ــتعداد یاب ارش ــال 20۱۳، اس ــا در س ــد، ام ــر کار می کن قط
را در  فان دایــک  او  بــود.  اســکاتلند  باشــگاه ســلتیک  در 
گرونینگــن هلنــد دیــد و عامــل انتقــال او بــه ســلتیک پــارک 
بــود. در ایــن مطلــب مک گینــس توضیــح می دهــد کــه چــرا 
ــطح  ــه س ــا را ب ــد قرمزه ــن می توان ــن بازیک ــد ای ــر می کن فک
ــن بزرگ تــری تبدیــل  ــودش بــه بازیک ــرد، خ ــری بب باالت
شــود و چــرا قابــل مقایســه بــا ریــو فردینانــد، مدافــع نامــدار 

ــد اســت. منچســتر یونایت
اولین برخورد با فان  دایک کی بود؟

ــر یادداشــتم  ــل را در دفت ــن اســم ویرجی ــه م ــاری ک ــن ب اولی
ــه  ــازه راهــش را ب ــی کــه ت ــود، زمان نوشــتم، اواســط 20۱۱ ب
ــان بیشــتر  ــود. او در آن زم ــرده ب ــاز ک ــم اول گرونینگــن ب تی
روی نیمکــت می نشســت، امــا مــن بالفاصلــه شــیفته فیزیــک 

و اســتیلش شــدم.
ــرای  ــن ب ــم شــد و م ــت تی ــه بازیکــن ثاب ــل ب ــل تبدی ویرجی
دیــدن بــازی او مقابــل ویتســه آرنهــم در اوایل فبــروری 20۱۳ 
بــه آن جــا پــرواز کــردم. دلیــل اصلــی مــن بــرای انتخــاب ایــن 
ــی  ــرد بان ــل ویلف ــد مقاب ــه او بای ــود ک ــن ب ــاص ای ــازی خ ب
ــع  ــه آن موق ــی ک ــرد، بازیکن ــازی می ک ــوانزی( ب ــم س )مهاج
ــیار  ــم بس ــی ه ــر بدن ــود و از نظ ــد ب ــال هلن ــای گل فوتب آق
قــوی اســت. در واقــع مــن می توانســتم او را جلــوی بهتریــن 

مهاجــم لیــگ ببینــم.
او مقابــل بانــی عالــی کار کــرد و تمــام چیزهایــی را کــه من در 
بازی هــای قبلــی از او دیــده بــودم را تکــرار کــرد. فان دایــک 
در همــان بــازی مــن را قانــع کــرد کــه می توانــد بــه مدافعــی 
ــدی  ــل شــود. او گام هــای بلن ــا تبدی ــال بریتانی ــق در فوتب موف
ــوب  ــی خ ــت و خیل ــدی داش ــد بلن ــود، ق ــوی ب ــت، ق داش

ــد. ــاع کن ــت دف می توانس
تــا همیــن حــاال هــم متوجــه نشــدم کــه چطــور کســی زودتــر 

از مــن او را در گرونینگــن ندیــد.
او تمــام چیزهایــی کــه یــک مدافــع وســط خــوب بایــد داشــته 
باشــد را دارد. 2۶ ســال دارد، قــد بلنــد و قــوی اســت و هــم 
در حملــه و دفــاع خــوب کار می کنــد. بــا درگیری هــای 
فیزیکــی مشــکلی نــدارد و دوســت دارد بــر حریفانــش غلبــه 
کنــد. در حرکــت و جایگیــری در خــط دفاعــی خــوب اســت. 
ــاه(  ــد و کوت ــی )بلن ــای خوب ــا پاس ه ــر دو پ ــا ه ــل ب ویرجی
ــی هــم  ــاال اســت. از نظــر فن می دهــد و دقــت  پاس هایــش ب
بــه عنــوان یــک مدافــع نــرم و تکنیکــی بــازی می کنــد، چیــزی 
ــرده  ــودش را حــس ک ــر کمب ــال های اخی ــول در س ــه لیورپ ک
ــازی کنــد،  ــد ب اســت. او در تمــام پســت های دفاعــی می توان
ــاع مرکــزی  ــا اســت بیشــتر در دف ــا ایــن کــه راســت پ ــا ب ام

ــرد. ــرار می گی ســمت چــپ ق

شمـس تبـریز، صـوفـی 
و عاشـق پیشۀ پرخـاش گر

رسول عبدی
بــر خــالف تصــور مــا از عارفــان و صوفیــان کــه انســان های مالیــم، مهربــان 
و بــا مــدارا هســتند؛ محمــد بــن علــی بــن ملــک داد، صوفــِی شــوریده حاِل 
ــا  ــود ب ــه یی ب ــد، عاشق پیش ــمانش می باری ــق از چش ــه از عش ــزی ک تبری
ــد در  ــراض و تهدی ــه روح اعت ــم ک ــدی بی رح ــده ؛ منتق ــز و برن ــی تی زبان
ــرد،  ــس رحــم نمی ک ــه هیچ ک ــود. ب ــان خــودش ب ــامانی های زم ــر نابس براب
لبــاس از تــن حــکام مســتبد، فقهــا و زاهــدان ریــاکار و پُــر ادعــا می کشــید 

ــرد. ــان می ک ــه را عری و هم
ایــن انســان بی رحــم ولــی بی ریــا، کاری بــا موالنــا کــرد کــه هیــچ 
ســاحر و جادوگــری بــا هیــچ موجــودی نکــرده و نخواهــد کــرد. هرچنــد 
بیگانــه گان از عشــق، او را ســاحر و جادوگــر خطــاب کردنــد، چــون آن هــا 
قــدرت عشــق را نــه دیــده بودنــد و نــه هــم چشــیده بودنــد. او را شــمس 
گفتنــد، تابنــدۀ نــور و آتــش عشــق، عشــقی کــه ســرزمین ســرد و تاریــک 
موالنــا را گرمــا و و نــور بخشــید، آتــش عشــق در او شــعله ور کــرد و او را 

ــم ســاخت: اســطورۀ دو عال
شمس تبریز که مشهورتر از خورشید است

من که همسایۀ شمسم چو قمر مشهورم
)موالنا(

ــه روایتــی دیگــر، از درویشــان  هــر چنــد او را مریــد ابوبکــر ســله باف و ب
ــاور اســت  ــن ب ــی خــودش بدی ــد، ول ــوان می کنن ــی عن ــن سجاس رکن الدی
کــه او بــه نیــروی باالتــر از ایــن رابطه هــای تصنعــی بــاور دارد: »هــر کــس 
ــا،  ــم روی ــه در عال ــم ک ــا از آنانی ــی م ــد، ول ــرف می زنن ــود ح ــیخ خ از ش
شــخص پیغبــر، خرقــه برمــا پوشــانیده اســت و ایــن نــه از آن خرقه هایــی 
اســت کــه کــه در یکــی دو روز کهنه گــی پزیــرد، زیــرا ایــن خرقــه صحبــت 
ــردا  ــروز و ف ــروز و ام ــه دی ــه ب ــد و ن ــم بگنج ــه در فه ــی ک ــتند صحبت اس

ــروز چــه کاری دارد.« ــروز و ام ــه دی محــدود می شــود، مگــر عشــق ب
زبــان شــمس، زبــان طعنــه و طنــز بــود، کوبنــده و بی رحــم، از فقهــا گرفتــه 
ــم  ــر کســی را ســراغ داری ــان، متکلمــان و فیلســوفاِن مشــهور کم ت ــا عارف ت
ــورد  ــد. چنان چــه در م ــرده باش ــه در ب ــالم ب ــادش جــان س ــغ انتق ــه از تی ک
بزرگ تریــن عــارف زمــان خــود، محی الدیــن ابــن عربــی می گویــد: 
»شــیخ محمــد ابــن عربــی انســان درســتی بــود و یکــی از مــردان حــق بــه 
ــال  ــر ح ــت. در ه ــنایی نداش ــت آش ــل متابع ــا اص ــا ب ــت، ام ــمار می رف ش
ــدارد.«  ــا شــباهتی ن ــوض شــما موالن ــا فی ــا ب ــردم، ام ــا ب ــن، از او فیض ه م
ــخ  ــخنانش ی ــت: از س ــنید می گف ــات را می ش ــن القض ــخنان عی ــی س وقت

می بــارد!
ــه  ــی ب ــی گاه ــت، ادبیات ــم اس ــات خش ــم، ادبی ــش می بینی ــه در مقاالت آنچ
ــر  ــی را در براب ــن زبان ــه چنی ــی، البت ــخنان عرفان ــا س ــد ت ــنام نامه می مان دش
ــه  ــق را ب ــد و عش ــی نبردن ــانیت بوی ــه از انس ــرد ک ــتفاده می ک ــانی اس کس
زنجیــر حــرص و طمــع خویــش بــه اســارت گرفتــه  بودنــد: »آن یکــی، بــر 
ــم و  ــا داری ــا علم ه ــه: م ــد ک ــداوت می کن ــد و ع ــر می کن ــان تکب درویش
بزرگی هــا، جــاه و جامه گی یی شــان را نیســت. ای خــاک بــر ســرش، 
ــان.  ــاگردان دارم و محب ــد: ش ــرش. می گوی ــم و دفت ــزار عل ــد ه ــا آن ص ب
ــتی  ــی دوس ــخ پاره ی ــا ی ــی ب ــخ پاره ی ــش، ی ــر او و مریدان ــر س ای خــاک ب
ــه گــوش  ــدان ک ــد؟! چن ــی عشــق بازی می کن ــا یخدان ــی ب ــد؟! یخدان می کن
ــی  ــس زنده گ ــا نف ــی« ی ــر زنده گ ــان »اث ــی دارم از ایش ــم م ــی دارم و چش م

نمی آیــد...«
ســخنانش یــک قطع نامــۀ اعتــراض اســت. او یک تنــه نقــش اپوزیســیون را 
ــر خــالف  در مقابــل قــدرت مطلقــۀ فقاهــت و خالفــت ایفــا می کنــد. او ب
روح زمانــه اش، کمتــر ســر تســلیم دارد، بــه رســم، نهــاد، ســنت، قــدرت و... 
ــد و  ــازد، می خروش ــتر می ت ــد. او بیش ــرو نمی نه ــلیم ف ــم و تس ــر تعظی س

ــود! ــلیم می ش ــرد و تس ــر می پذی کم ت
خشــم و خــروش شــمس بــر انســان های ضعیــف، ولــی پُــر مدعــا 
ــند،  ــش را ارزان می فروش ــتن خوی ــه خویش ــی ک ــان های زبون ــت، انس اس
ــه  ــچ گاه ب ــود و هی ــرا ب ــدیداً کمال گ ــان ش ــود، انس ــواه نب ــمس زبون خ ش
انــدک قناعــت نداشــت و کســانی کــه بــه انــدک مســت می شــدند، خــرده 
می گرفــت، او هرگــز انســان را ناتــوان و خــار نمی پســندید، او کمتــر 
ــان  ــا ســر ســازگاری داشــت. از مردم ــر ادع ــز و پُ ــی مغ ــا انســان های ته ب
زمانــه اش دوری می جســت، هیــچ جــا آرام نمی گرفــت، گویــا ایــن هســتی 
ــد:  ــده می گفتن ــر او را شــمس پرن ــن خاط ــه همی ــد و ب ــر او تنگــی می کن ب
ــده ام،  ــرای ایشــان نیام ــچ کاری نیســت، ب ــا عــوام هی ــم ب ــن عال ــرا در ای »م
ــر  ــه ه ــه ن ــد را، آنگ ــه مری ــم، ن ــذه می کن ــرم و مؤاخ ــیخ را می گی ــن ش م

ــل را.« ــیخ کام ــیخ را، ش ش
شــمس تبریــزی از کــه از پیشــروان انســان گرایی نیــز بــود، اهــل نــاز کــردن 
نبــود، تازیانــه در دســت داشــت و پیکــر خرامیــدۀ انســان می کوبیــد تــا او 
را از خــواب و رویاهــای بیهــوده بیــدار کنــد: »همه چیــز فــدای انســان بــاد و 
انســان فــدای خــودش، مگــر خــدا هرگــز گفتــه کــه مــا آســمان ها و عــرش 

را واالتــر از انســان آفریدیــم...؟
اگــر بــه عــرش برآیــی و یــا در اعمــاق زمیــن راه یابــی، تــرا مرتبتــی نیســت 
ــاش، همه گــی حرف هــای  ــس ب ــی مون ــا صاحب دل ــا ب ــاب و ی ــه دل ره ی ب
پیامبــران بــه همیــن راهیابــی بــه دل خالصــه می شــوند، وقتــی کــه انســان 

ــه اســت...« ــز را یافت خــود را یافــت، همه چی
ــون  ــاز و... او همچ ــاکار، دغل ب ــان های ری ــه انس ــیاری، از جمل ــرای بس ب
ــم  ــه همیــن منظــور اســت کــه کمتــر در عال ــوده و اســت. ب خــارِ چشــم ب
ــر او  ــب ها ب ــا و برچس ــد و تهمت ه ــان می آی ــه می ــخن ب ــان از او س عرف
ــت،  ــان اس ــان های خودپنه ــت انس ــمس از آن دس ــود، ش ــته می ش روا داش
آنانــی کــه نظــر بــه شــرایط نابســامان زمانــش، نمی خواهــد یــا نمی تواننــد 
ــش شــعله  ــزی از زبان ــی چی ــد، هرازگاه ــه هســت را رو کن ــۀ آنچــه ک هم
می کشــد، محرمــان را گــرم می کنــد و نااهــالن را می ســوزاند و اگــر 
همــۀ آنچــه هســت را رو کنــد، چــه خواهــد شــد؟: »اگــر آنچــه در باطــن 
ــم  ــیر ه ــود، شمش ــگ می ش ــم یک رن ــام عال ــود، تم ــر ش ــت، ظاه ــن اس م
نخواهــد بــود و خشــم هــم، مگــر ارادۀ خــدا نرفتــه اســت کــه دنیــا را بــه 

ــی آورد.« ــگ در نم یکرن
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محمدرضا امینی
خارجـه  وزاری  جانبـه  سـه  نشسـت 
کشـورهای افغانسـتان، پاکسـتان و چیـن، 

شـد. برگـزار  پکـن  در  سه شـنبه  روز 
وزرای خارجـه سـه کشـور در آغـاز ایـن 
نشسـت، در یک کنفرانس خبری مشـترک 

حاضر شـدند.
وانـگ یـی وزیـر خارجـه چیـن بـر بهبود 
روابـط افغانسـتان و پاکسـتان تاکید کرد و 
گفـت کـه چیـن تمایـل دارد تـا تنش های 

میـان افغانسـتان و پاکسـتان حل شـود.
مبـارزه  زمینـه  در  چیـن  کـه  گفـت  او 
میـان  اعتمادسـازی  و  افکنـی  هـراس  بـا 
افغانسـتان و پاکسـتان تـالش خواهد کرد.
بـه گفته وانـگ یی، افغانسـتان و پاکسـتان 
بـه  شـان  روابـط  کـه  انـد  کـرده  توافـق 
زودتریـن فرصـت بهبـود یابـد تـا بتواننـد 
در فضایـی امـن در کنـار هـم کار کـرده و 
از خاک هـای شـان علیـه یکدیگر اسـتفاده 

. نکنند
وی تاکیـد کـرد کـه ایـن دو کشـور توافق 
کـرده انـد تـا فعالیت هایـی را کـه امنیـت 
هـر دو کشـور را تهدید کند انجـام ندهند.
وزیـر خارچـه چیـن گفـت کـه پاکسـتان 
بهبـود  بـرای  را  مشـخص  برنامـه  یـک 
دسـت  روی  افغانسـتان  بـا  شـان  روابـط 
تعهـد  نیـز  افغانسـتان  گرفـت.  خواهـد 

اسـت. داده  مشـابهی 
نشسـتی  کـه  نیسـت  بـار  نخسـتین  ایـن 
در ایـن سـطح بـه منظـور پیـدا کـردن راه 
حلـی برای بحـران افغانسـتان و تنش های 

ناشـی از آن در روابط دو کشـور همسـایه 
افغانسـتان و پاکسـتان، بـا میانجـی گری و 

ابتـکار چینـی هـا برگـزار می شـود.
هـر بـار نیـز تعهدات تکـراری مشـابهی از 
جانـب همـه طـرف هـای شـرکت کننده، 
آنچـه  نهایـت،  در  امـا  شـود؛  مـی  ابـراز 
هرگـز تغییـر نمـی کنـد، معـادالت میدانی 

جنـگ در افغانسـتان اسـت.
آنچـه تاکنـون وجود داشـته، این اسـت که 
دولـت افغانسـتان بـه صـورت یکجانبه به 
تعهداتـش در قبـال صلـح بـا تروریسـت 
هـای دسـت آموز پاکسـتان، وفـادار مانده؛ 
امـا مقـام هـای پاکسـتانی، هیـچ تمایلـی 
بـه اجـرای عملـی پیمـان هـای شـان در 
گفتگوهـای  بـرای  سـازی  زمینـه  عرصـه 
مسـتقیم صلـح میـان دولـت و گـروه های 
تروریسـتی فعـال در افغانسـتان و نیز قطع 
حمایت های آشـکار دسـتگاه هـای نظامی 
و جاسوسـی اسـالم آبـاد از تروریـزم بیـن 

المللـی، نشـان نـداده اند.
ایـن در حالـی اسـت که پیـش از این، امید 
زیـادی بـه نقـش سـازنده و اسـتراتژیک 
چیـن در تغییـر معادلـه چندمجهولی جنگ 
و صلـح در افغانسـتان و سـایه تنـش های 
برآمـده از آن بـر روابـط کابـل و اسـالم 

آبـاد، وجود داشـت.
ایـن امیدهـا اغلـب ناشـی از ایـن واقعیت 
بـود کـه چین از یکسـو متحد اسـتراتژیک 
پاکسـتان محسـوب مـی شـود و از نفوذی 
عمیـق و قـوی بر دسـتگاه های سیاسـی و 
نظامی و اسـتخباراتی آن کشـور برخوردار 

اسـت و از جانب دیگر، ثبـات و امنیت در 
افغانسـتان، بـرای تأمین و توسـعه هژمونی 
اقتصـادی چیـن بر افغانسـتان و دسترسـی 
منابـع  بـر  و سـیطره سـودآور آن کشـور 
دسـت نخـورده زیرزمینی و سـایر فرصت 
هـای بکـر و بدیـع سـرمایه گـذاری هـای 
ضـرورت  یـک  افغانسـتان،  در  سـودمند 

حیاتـی و مهـم محسـوب می شـود.
چیـن در سـال های گذشـته، حتـی بـدون 
توجـه بـه ناامنی هـای ویرانگر جـاری در 
افغانسـتان، سـعی کـرده بـود تا با سـرمایه 
گـذاری روی پـروژه هـای بزرگـی ماننـد 
مـس عینـک، نفوذ و سـلطه اقتصـادی اش 
را تأمیـن کند؛ امـا سیاسـتگذاران اقتصادی 
چیـن، سـرانجام بـه این نتیجه رسـیدند که 
بـدون امنیـت و ثبـات نمـی تواننـد به این 

مأمـول مهـم، دسـت پیـدا کنند.
آنهـا رمـز عبور امنیـت افغانسـتان را نیز به 
خوبـی مـی داننـد و از نقـش راهبـردی و 
تعییـن کننـده اسـالم آبـاد در ایـن زمینه به 

درسـتی آگاه اند.
همیـن عوامـل، در ابتـدای امـر، زمانـی که 
چینـی هـا بـه عنوان یـک بازیگـر محوری 
معـادالت صلـح  بـه عرصـه  ورود  بـرای 
در  کردنـد،  آمادگـی  اعـالم  افغانسـتان، 
افغانسـتان، امیدهای زیـادی را برانگیخت؛ 
امـا در نهایـت، مشـخص شـد کـه نقـش 
ورای  افغانسـتان،  در  پاکسـتان  مخـرب 
حـوزه تحت پوشـش روابـط اسـتراتژیک 
اسـالم آبـاد – پکـن اسـت و چینـی هـا 
هنـوز نتوانسـته انـد بـه ایـن عرصـه، آن 
گونـه کـه پیش بینی مـی شـد و انتظار می 

رفـت، نفـوذ کننـد.
در ایـن میـان، بـرای پکـن، دشـوار اسـت 
کـه میان اتحاد اسـتراتژیک و سـنتی اش با 
اسـالم آباد و اهـداف ناپایدار اما سـودآور 
اقتصـادی و تجـاری شـان در افغانسـتان، 
ترتیـب،  ایـن  بـه  و  برگزیننـد  را  دومـی 
نفـوذ و سـلطه عمیق خـود بر پاکسـتان را 
کـه همزمـان بـه آن بـه عنـوان یـک عامل 
بلندپـروازی  برابـر  در  بالقـوه  بازدارنـده 
هـای هنـد در منطقـه نیز نگاه مـی کنند، از 

بدهند. دسـت 
صلـح  محصـول  عوامـل،  ایـن  مجموعـه 
چینـی برای افغانسـتان را نیز همانند سـایر 
کاالهـا و محصوالت تجـاری و صنعتی آن 
کشـور، بـه الگویی شـکننده، آسـیب پذیر 

و فاقـد بقـا و دوام، بـدل کرده اسـت.
بنابراین اگر از تعارفات دیپلماتیک رسـمی 
سـه  خارجـه  وزرای  خبـری  نشسـت  در 
کشـور بگذریـم، فراتـر از آن، هیـچ انتظار 
معجزه آسـایی از نشسـت پکن برای تغییر 
و بهبـود وضعیـت در افغانسـتان نمی رود.

لس آنجلس تایمز
رئیس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد  آنکـه  وجـود  بـا 
امریـکا مدعـی تقویـت نفـوذ ایـن کشـور در جهـان 
بـوده، اما رهبـران خارجی شـاهد عقب نشـینی و افول 

امریـکا هسـتند.
بـا تغییـرات  امریـکا رهبـری کمپیـن مبـارزه  زمانـی 
آب وهوایـی در جهـان را بـه عهـده داشـت کـه اکنون 
بـه لطـف ترامـپ چیـن رهبـری آن را به عهـده گرفته 
اسـت. ایـن در حالی اسـت که روسـیه از طـرف دیگر 
رهبـری مذاکـرات صلـح سـوری را که زمانـی تمرکز 

اصلـی دولـت امریـکا بـود، به عهـده گرفته اسـت.
در عیـن حـال مسـکو تنهـا بـه دنبـال آن بـوده کـه 
از مقام هـای دولـت امریـکا بـه عنـوان ناظـر بـه ایـن 
مذاکـرات صلـح دعـوت کنـد. فرانسـه و آلمـان نیـز 
در  تزلـزل  از  ترامـپ  دونالـد  آنکـه  از  بعـد  اکنـون 
ناتـو  نظامـی  ائتـالف  اعضـای  از  دولتـش  حمایـت 
سـخن گفـت، چشمداشـت اصلـی این کشـورها برای 

می شـود. محسـوب  حمایـت 
در عیـن حـال از سـوی دیگـر و در مسـاله فلسـطین 
نیـز امریـکا زمانـی تنهـا میانجی گـر مـورد قبـول دو 
طـرف بـود، امـا بعـد از تصمیـم ترامـپ بـرای اعـالم 
یـک جانبـه شـهر قـدس بـه عنـوان پایتخت اسـرائیل 

منـزوی شـده اسـت.
از  مثـال  جدیدتریـن  قـدس  شـناختن  رسـمیت  بـه 
تصمیم هـای دولـت ترامـپ اسـت کـه انـزوای امریکا 
بـا وجـود خوشـحال کـردن  را در پـی داشـتند کـه 
اسـرائیلی ها موجب خشـم فلسـطینی ها و خنثی شـدن 
چندیـن دهـه اتفـاق نظـر بین المللـی بـر سـر مسـاله 

فلسـطین شـد.
دونالـد ترامـپ در سـخنرانی جامـع چنـد روز پیـش 
خـود دربـاره امنیـت ملـی بـر آنچـه گسـترش یافتـن 
نفـوذ امریـکا در سراسـر جهـان خوانـد، تاکیـد کـرد، 
اما یکسـال بعد از آغاز ریاسـت جمهوری او بسـیاری 
کارشناسـان  و  دیپلمات هـا  بین المللـی،  رهبـران  از 
و  کارهـا  کـه  دارنـد  نظـر  اتفـاق  سیاسـت خارجـی 

سیاسـت های او تنهـا باعـث کاهـش نفوذ امریـکا و یا 
غیرسـازنده کـردن ایـن نفـوذ شـده اسـت.

ترامـپ در زمینـه برخـی مسـائل سیاسـی مواضعـی 
اتخـاذ کـرد کـه صالحیـت امریـکا را زیرسـوال بـرد 
یـا آن را بی اعتبـار کـرد حتـی در کشـورهایی کـه از 
دولـت ترامـپ تحسـین کردنـد مثـل هنـد نگرانـی از 
بابـت پیش بینـی ناپذیـری او وجود دارد. آنهـا از خود 
می پرسـند آیـا ترامـپ شـریک قابـل اعتمـادی اسـت 

خیر. یـا 
بسـیاری از کشـورهای جهـان انزواگرایـی ترامـپ را 

می کننـد. تاییـد 
بنیـاد  اندیشـکده  کارشـناس  یـک  جوشـی،  مانـوج 
پژوهشـی آبـزرور در دهلـی نـو گفـت: رئیس جمهور 
امریـکا توانسـته همـه چیـز را وارونـه کنـد بنابرایـن 
شـانس اینکـه امریـکا در وضعیـت فعلـی یـک راهبرد 
امنیـت ملـی معتبـر و منسـجم در پیـش بگیـرد، زیـاد 

نیسـت. باال 
یک مسـاله دیگر شکاف مشـهود میان رئیس جمهوری 
از جملـه  او  از مقام هـای دولـت  امریـکا و بسـیاری 

مشـاوران ارشـد امنیت ملی اش اسـت.
در عیـن حال سـخنرانی ترامـپ درباره راهبـرد امنیت 
ملـی قـرار بـود سـند 70 صفحـه ای مربـوط بـه ایـن 
راهبـرد را بـرای مـردم تشـریح کنـد، امـا در ارتباط با 
یکسـری مسـائل کلیدی سـخنرانی ترامپ بـا محتوای 
سـند مغایرت داشـت. بـه عنوان مثـال ترامـپ در این 
سـخنرانی لفاظی هـای مثبتـی دربـاره روسـیه و چیـن 
ایـراد کـرد در حالـی کـه در سـند از ایـن دو دولـت 
بـه عنـوان رقیبـان امریـکا نـام بـرده شـده و روس هـا 
متهـم بـه در پیش گرفتـن تاکتیک براندازی شـده اند و 
بـر لـزوم مقابلـه بـا ایـن دو قـدرت رقیب تاکید شـده 

ست. ا
می کنـد  پیـدا  افـول  امریـکا  کـه  آنچنـان  نهایـت  در 
قدرت هـای دیگـر مثل چین، روسـیه و ایران مشـتاقانه 

در حـال پـر کـردن خـأ ناشـی از نقـش آن هسـتند.

ــی )انتقــال گاز ترکمنســتان  ــروژه تاپ ــی پ رییــس اجرای
ــه  ــد ک ــتان( می گوی ــد از راه افغانس ــتان و هن ــه پاکس ب
ــال 20۱۸  ــتان در س ــروژه در افغانس ــن پ ــی ای کار عمل

میــالدی آغــاز خواهــد شــد.
ــروژه تاپــی  محمــد میــراث امانــوف رییــس اجرایــی پ
هفتــۀ گذشــته در یــک نشســت خبــری در کابــل 
ــا  ــی ت ــروژه تاپ ــی پ ــاز کارعمل ــت و از آغ حضــور یاف

ــر داد. ــر خب ــاه دیگ دو م
ــن  ــه بی ــِق ک ــاس تواف ــه براس ــت ک ــوف گف ــای امان آق
شــرکای چهارگانــه پــروژه تاپــی صــورت گرفتــه قــرار 
ــل  ــتان از اوای ــروژه در افغانس ــن پ ــی ای ــت کارعمل اس

ــاز شــود. ــالدی آغ ســال 20۱۸ می

ــی در افغانســتان  ــروژه تاپ ــزود کــه کار عملــی پ وی اف
ســال آینــده از هــرات آغــاز مــی شــود و یــک ســال را 
ــا ایــن پــروژه در افغانســتان تکمیــل  در برمــی گیــرد ت

شــود.
وی تاکیــد کــرد کــه چهــار ســال را دربرمــی گیــرد تــا 
ــور  ــه کش ــر س ــل در ه ــورت کام ــه ص ــروژه ب ــن پ ای

ــردد. ــل گ تکمی
ــی و مشــاور  ــروژه تاپ ــورد پ اجمــل احمــدی عضــو ب
ریاســت جمهــوری گفــت کــه ایــن پــروژه ۳۳ بیلــون 
افغانســتان  انتقــال می دهــد و  متــر مکعــب گاز را 
ــر  ــون مت ــاالنه 5 میلی ــال 20۱۹ س ــد از س ــد بع می توان

ــاورد. ــت بی ــق بدس ــن طری ــب گاز را از ای مکع

ترامپ و افول جایگاه امریکاالگوی شکنندۀ صلح چینی
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