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نگرانی از حضور کم رنگ زنان 
در گرفتن کارت رای دهی

دفتر قطر:
 جام زهر کابل و واشنگتن

قراردادی های خارجی ده ها میلیون 
دالر از افغان ها قرضدارند 
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سرمفتش  اخیر  گزارش  در 
امور  در  امریکا  متحده  ایاالت 
شده  واضح  افغانستان  بازسازی 
قراردادی های  چگونه  که  است 
خاطر  به  افغانستان   در  محلی 
در  پول  پرداخت  عدم  ادعای 
بدل کارهای سرمایه گذاری شده 
سرمایه گذاران  امریکا،  توسط 
قتل  و  اختطاف  به  را  خارجی 
تهدید می کنند.  یک تن تهدید 
این  خاطر  به  که  است  کرده 
مساله خودش را در برابر سفارت 
امریکا در کابل آتش خواهد زد.

یک  براساس  آزادی  رادیو 
نوشته  پست  واشنگتن  گزارش 
امریکایی  مقام های  است، 
قراردادی های  می گویند، 
میلیون  ده ها  افغان  و  امریکایی 
شرکت های  و  کارگران  از  دالر 
حاال  و  هستند  قرضدار  افغانی 
تا  شده  سبب  آن ها  قرضداری 

در  پاکستان  و  افغانستان  سفیران 
از  انتقاد  به  متحد  سازمان ملل 
اتهام های  و  پرداخته  یک دیگر 
دیگر  یک  کشورهای  علیه  متقابل 
متحد  سازمان ملل  کردند.  وارد 
را  کشور  دو  میان  تنش  افزایش 

»تاسف بار و خطرناک« خواند.
طنین،  ظاهر  دویچه وله،  از  نقل  به 
در  افغانستان  دایمی  نماینده 
شنبه،  پنج  روز  متحد،  سازمان ملل 
درباره  امنیت  شورای  در  جوزا   30
داد  توضیح  کشورش  وضعیت 
از  همچنان  »پاکستان  گفت:  و 
حمایت  خاکش  در  تروریست ها 
این  از عناصر )در  می کند و برخی 
به  تروریزم  از  استفاده  به  کشور( 
خارجی  سیاست  در  ابزار  عنوان 

اتهامات متقابل افغانستان و پاکستان 
در شورای امنیت

افغانستان: پاکستان سران زندانی طالبان را 
آزاد کند

افغانستان  در  که  خارجی هایی 
با  می کنند  کار  و  زندگی 
مواجه  امنیتی  جدی  تهدیدهای 

شوند.
جان اف سپکوسر مفتش ایاالت 
بازسازی  امور  در  امریکا  متحده 
با  که  نامه ای  در  افغانستان 
برای  و  شده  ضمیمه  گزارش 
ارشد  مقامات  از  زیادی  تعدادی 
می نویسد:  است،  شده  ارسال 
منازعات  زمینه  در  »درافغانستان 
عدم پرداخت پول به قرارداد  های 
افغان توسط قراردای های اصلی، 
وجود  جدی  خیلی  دشواری 

دارد.«
ادامه در صفحه 2

ادامه می دهند.«
در  پاکستان  سفیر  مسعود خان، 
طنین  گفته های  این  سازمان ملل 
گفت:  و  کرد  رد  قاطعیت  با  را 
مرز  »تروریست ها در هر دو طرف 
قابل نفوذ، فعالیت دارند.« او گفت 
که بسیاری از حمالت علیه پاکستان 
طرح ریزی  افغانستان  خاک  در 
لزوم  بر  پاکستان  سفیر  می شود. 
پاسبانی تهاجمی و نظارت از مرزها 

تاکید کرد.
ادامه در صفحه 2

در  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
در  پاکستان  اخیر  موضع  به  پاسخ 
مورد گشایش دفتر مذاکرات طالبان 
از اسالم آباد خواسته است  در قطر، 
رها  زندان  از  را  طالبان  سران  که 

کند.
خارجه  وزارت  خبرنامه  در 
آزادی  که  است  آمده  افغانستان، 
زندان  های  از  طالبان  مهم  افراد 
پاکستان زمینه مذاکرات بین شورای 
را  عالی صلح و سران گروه طالبان 

هموارتر می سازد.
خارجه  وزارت  بی بی سی  از  نقل  به 
پاکستان  که  است  گفته  افغانستان 
در پشتیبانی از روند صلح افغانستان، 
شرایط  در  و  دارد  کلیدی  نقشی 
فعلی نیاز است که عالوه به حمایت 
این  در  هم  عملی  گام های  لفظی، 

زمینه بردارد.
در خبرنامه وزارت خارجه همچنین 
آمده که آزادی فوری »سران طالبان 
این سو  به  سال  چند  از  که  افغانی 

در زندان های پاکستان شب را روز 
که  است  مفیدی  کار  می کنند« 
برای تسریع روند  پاکستان می تواند 

صلح افغانستان انجام بدهد.
گفته  افغانستان  خارجه  وزارت 
گذشته  سال  دوازده  در  که  است 
در  طالبان  گروه  رهبران  »تمام 
هم  حاال  و  بودند  پاکستان  خاک 
در آنجا زندگی می کنند و از آنجا 
با فرستادن جنگجویان به افغانستان، 

جنگ را رهبری می کنند.«
دارد  انتظار  افغانستان  حکومت 
طالبان  مهم  زندانیان  آزادی  که 
زمینه ساز  پاکستان  زندان های  از 
گفتگوی آنها با هیات شورای عالی 
در  یا  و  دوحه  در  »ترجیحا«  صلح 

کابل شود.
ادامه در صفحه 2
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ناکام تالش های 
پرچم  برافراشتن  و  قطر  در  طالبان  برای  دفتر  افتتاح 
این گروه بر فراز ساختمان آن، تحقیر دولت و حاکمیت 
سیاسی،  احزاب  مردم،  دولت،  بود.  افغانستان  ملی 
حق  افغانستان  مدنی  جامعه  و  سیاسی  ایتالف های 
دهند.  نشان  جدی  واکنش  آن،  به  پیوند  در  تا  داشتند 
افغانستان،  تمامی جهت ها در  واکنش جدی و هماهنگ 
از  را  امارت طالبان  تا دوحه پرچم و نشان  سبب شد 
داده  مالعمر  نمایندگان  به  که  مجللی  ساختمان  فراز 
طالبان  دفتر  بازشدن  نحوه  بکشد.  زیر  به  است،  شده 
در قطر و شعار ادامه جنگ و ترور از تریبون آن دفتر، 
راه حل  به  حاضر  حال  در  طالبان  گروه  که  داد  نشان 
می توانند  که  می کنند  فکر  و  ندارند  اعتقادی  سیاسی 
بازیگران  اما  برسند،  اهداف شان  به  جنگ،  طریق  از 
دیگر، اعم از کشورهای منطقه، جامعه جهانی و دولت 
نه  است  سیاسی  راه حل،  که  می کنند  فکر  افغانستان 

نظامی. 
اما روشی که تا حال برای رسیدن به راه حل سیاسی 
هم چنین  است.  نبوده  کارآمد  شده،  گرفته  پیش  در 
سیاسی  راه حل  به  رسیدن  به منظور  که  تالش هایی 
و  طالبان  از  دقیق  تعریف  مبنای  بر  می گیرد،  صورت 
در  عده ای  است.  نشده  بنا  آنان  استراتژیک  خواست 
که  دارند  اعتقاد  منطقه  کشورهای  و  بین المللی  حلقات 
تمثیل  را  قومی  حوزه  یک  سیاسی  نمایندگی  طالبان، 
در  قومی  بزرگ  حوزه  یک  عده،  این  نظر  از  می کنند. 
و  ندارد  دسترسی  حقوقش  و  عدالت  به  افغانستان، 

طالبان به نمایندگی از این حوزه قومی می جنگند. 
این  طرفدار  پاکستانی  جنراالن  که  می رسد  به نظر 
روزی  که  می کنند  آرزو  جنراالن  این  هستند.  نظریه 
واقعی  نمایندگان  طالبان  که  کنند  قبول  جهانیان  همه 
با  را  نظریه  این  حتا  پاکستانی ها  قوم اند.  یک  سیاسی 
مطرح  نیز  افغانستان  سیاسی  جریان های  از  شماری 
نیز  بین المللی  محافل  از  شماری  متاسفانه  کرده اند. 
بر  طالبان  با  اگر  پذیرفته اند.  را  بی بنیاد  نظریه ی  این 
به دلیل  نمی آید.  به میان  صلحی  شود،  مذاکره  مبنا  این 

این که چنین چیزی واقعیت ندارد. 
نظامی  و  سیاسی  صحنه  در  زمانی که  از  طالبان 
پشتون ها  به  را  ضربه  بیشترین  کرده،  ظهور  کشور 
و  جهانی  جامعه  با  طالبان  ده ساله  جنگ  در  زده اند. 
و  دید  پشتون نشین  مناطق  را  آسیب  بیشتر  حکومت، 
در مورد  که  دیگری  نظر  آتش شد.  مکاتب شان، طعمه 
طالبان مطرح می شود، این است که این گروه به نیابت 
همه  تقریبا  می جنگد.  افغانستان  در  پاکستان  ارتش  از 
اعتقاد  نظر  این  به  افغانستان،  سیاسی  جریان های 
روند  و  روند جاری سیاسی  علیه  طالبان  دارند. جنگ 
این  واقعیت  گذشته،  ده سال  در  افغانستان  بازسازی 

نظر را تا حدودی اثبات کرده است. 
و  دفترها  کراچی  و  پشاور  کویته،  در  طالبان  گروه 
و  نظامی  پایگاه های  هم چنین،  و  دارند  اقامتگاه ها 
آموزشگاه های شان در خاک پاکستان مستقر است. بر 
مبنای این نظر باید با ارتش پاکستان مذاکره شود. نظر 
خطرناک  افراطی  گروه  یک  طالبان  که  است  این  دیگر 
پاکستان  و  افغانستان  قبایلی  مناطق  در  که  استند 
اگر  می جنگند.  کشور  دو  هر  در  و  شده اند  مستقر 
سازش  نوع  هیچ  صورت،  آن  در  باشد  همین  واقعیت 
می دهد  نشان  نظریه ها  این  ندارد.  امکان  مذاکره  و 
و  طالبان  از  همه  توافق  مورد  و  مشخص  تعریف  که 
وجود  بازیگران  همه  نزد  استراتژیک شان،  خواست 
تالش های  که  نمی رسد  به نظر  دلیل  همین  به  ندارد، 

مذاکره در چنین فضایی به نتیجه برسد. 
طالبان  با  غرب  مستقیم  مذاکره  که  گفته ایم  بارها  ما 
دولت  که  می شود  سبب  چیزی،  چنین  است.  اشتباه 
و  جهانی  جامعه  مشترک  دست آورد  که  افغانستان- 
افغان هاست- تضعیف شود. جامعه جهانی در یک دهه 
حضور خود توانست، بنیاد یک دولت را در افغانستان 
بگذارد و نهادهای آن را تقویت کند. در دیگر بخش ها 
جامعه جهانی دست آورد جدی ندارد. نه در مبارزه با 
تروریزم و نه در مهار مواد مخدر. اگر در تالش هایی 
می گیرد،  سیاسی صورت  راه حل  به  رسیدن  برای  که 
یگانه  صورت  آن  در  شود،  تضعیف  افغانستان  دولت 

دست آورد جهان با خطر روبه رو خواهد شد.

زنگ اول


آزادی زندانیان
از  طالبان  سران  رهایی  موضوع 
ماه   ۷ حدود  پاکستان  زندان های 
 ۱۳۹۱ عقرب  ماه  سفر  در  پیش 
هیات رهبری شورای عالی صلح به 

اسالم آباد مطرح شد.
زمان  آن  در  پاکستان  حکومت 
حدود ۹ زندانی طالب را از بند رها 
کرد. براساس گزارش ها، انورالحق 
محمدیونس  مولوی  پسر  مجاهد، 
اسالمی  حزب  پیشین  رهبر  خالص 
ترابی وزیر  نورالدین  و مال  خالص 
به همراه هفت  طالبان  پیشین عدلیه 
رها  طالبان  گروه  کلیدی  عضو 

شدند.
شورای  رییس  ربانی  صالح الدین 
پایان سفر سه روزه  در  عالی صلح 
آزادی  که  گفت  پاکستان  به  خود 
این افراد برای روند صلح مهم است 
میز  سر  بر  حضور  به  را  طالبان  و 

مذاکره تشویق می کند. 
اما آگاهان سیاسی گفته اند افغانستان 
مال  پاکستان  است که  تالش کرده 
برادر، مال  به مال  عبدالغنی، مشهور 
افراد  از  شماری  و  جهانگیروال 

تاثیرگذار طالبان را رها کند.


متحده  ایاالت  سرمفتش  اداره  به 
افغانستان  بازسازی  امور  در  امریکا 
اساس  بر  که  است  رسیده  )سیگار( 
آن 52 تحقیق در مورد عدم پرداخت 
صورت  امریکایی  دالر  ملیون   6۹

می گیرد.
در گزارش سیگار گفته شده است در 
حالی که احتمال دارد یک قراردادی 
دریافت  عدم  خطر  با  همیشه  فرعی 
پول مواجه باشد، اما قراردادی فرعی 
افغان نسبت عدم موجودیت محافظت 
محدودیت های  و  حقوقی  کافی 
امریکا،  حکومت  توسط  شده  وضع 
قرار  می توانند در مخاطره جدی تری 

داشته باشند.


افغانستان سابقه طوالنی دارد.
یک  که  گفته اند  افغانستان  مقام های 
توسط  مرزی  راکت اندازی  سلسله 
اردوی پاکستان، مرگ ده ها فرد ملکی 
نظامیان  است.  داشته  دنبال  به  را  افغان 
آن ها  هدف  که  می گویند  پاکستانی 

شورشیان طالبان بوده است.
کشورش  نگرانی  ارتباط  این  در  طنین 
را نسبت به ادامه این شلیک های مرزی 
تهدید  یک  »این  گفت:  و  کرد  اعالم 
و  افغانستان  استقالل  متوجه  را  جدی 
چشم انداز روابط دوستانه میان دو کشور 

می کند.«
ملل  فرستاده ویژه سازمان  یان کوبیش، 
در افغانستان به شورای امنیت گفت که 
تنش های شدید میان افغانستان و پاکستان 
به خصوص در این مرحله، یک نگرانی 
او چنین کشیدگی هایی را  جدی است. 

»تاسف برانگیز و خطرناک« خواند.
این  گفت  امنیت  شورای  به  کوبیش 
و  نگرانی  مورد  در  باید  کشور  دو 
کنند  صحبت  یکدیگر  با  مشکالت شان 
باید  آن ها  شود.  ایجاد  اعتماد  فضای  تا 
اوج گیری  باعث  که  اقدامی  هر  از 
بر  را  مردم  احساسات  و  می شود  تنش 

می انگیزد، خودداری کنند.
کوبیش در ادامه گفت: »آن ها )افغانستان 
مشترک  منافع  و  نگرانی ها  پاکستان(  و 
که  یا  می شوند  موفق  هم  با  یا  دارند، 

ناکام می گردند.«


با مقام های  ما روی نحوه همکاری 
افغان در حال مذاکره هستیم.«

نیز  ایتالیا  دفاع  وزیر  مائورو،  ماریو 
دراین نشست خبری از پیشرفت های 
ابراز  افغانستان  در  شده  حاصل 
خرسندی کرد و در پاسخ به سوال 
با  ارتباط  در  خبرنگاران  از  یکی 
افغان ها  به دست  صلح  گفت،  قطر 
مداخله  آن  در  نباید  ما  و  است 
پروسه صلح  زمینه  »ایتالیا در  کنیم: 
دارد.  واضح  برنامه  یک  افغانستان 
تحمیل  افغان ها  بر  نباید  پروسه  این 
روشن  صورت  به  باید  و  شود 
ما  باشد.  داشته  جریان  شفاف  و 
برای  افغانستان  مردم  و  دولت  به 
دولت  و  حکومت  یک  تاسیس 
مستقل کمک کردیم. پروسه صلح 
نیز باید بر همین اساس پیش برود.«

دفاع  وزیر  محمدی،  خان  بسم اهلل 
توانایی های  درباره  افغانستان 
همکاری های  و  افغان  نیروهای 
و  گفت  سخن  متحد  کشورهای 
نمود.  ستایش  آن ها  تالش های  از 
همه  ولسوالی،   4 جز  »به  گفت:  او 
دولت  تصرف  در  افغانستان  نقاط 
بیرون  از  طالبان  است.  کشور  این 
این کشور می شوند  وارد  افغانستان 
حمالت  معین،  کشور  دستور  به  و 
تروریستی و چریکی انجام می دهند. 
که  اواخر  این  در  خصوص  به 
مسدود  پاکستان  در  دینی  مدارس 
آن ها  شاگردان  همه  و  شده اند 
به  تروریستی  حمالت  انجام  جهت 

افغانستان فرستاده می شوند.«
دوحه،  در  شنبه،  سه  روز  طالبان 
کردند.  باز  دفتر  یک  قطر  پایتخت 
ایاالت  آن،  از  پس  کوتاهی  مدت 
طور  به  که  کرد  اعالم  متحده 
مذاکره  دوحه  در  طالبان  با  مستقیم 
رییس  کرزی،  حامد  می کند. 
این  به  خشم  با  افغانستان  جمهور 
تحوالت واکنش نشان داد و اعالم 
را  مذاکرات  حکومتش  که  کرد 

تحریم می کند.


در  طالبان  گروه  رهبران  »تمام 
هم  حاال  و  بودند  پاکستان  خاک 
در آنجا زندگی می کنند و از آنجا 
جنگجویان  فرستادن  با  )پاکستان( 
رهبری  را  جنگ  افغانستان،  به 

می کنند.«
حکومت  سوی  از  تقاضا  این 
موضع  به  واکنش  در  افغانستان 
دفتر  گشایش  مورد  در  اسالم آباد 

طالبان در قطر مطرح شده است.
پس از گشایش دفتر طالبان در قطر 
و حضور نمایندگان گروه طالبان در 
این دفتر، وزارت خارجه پاکستان با 
پخش خبرنامه ای گفت که از ایجاد 
این دفتر »به امید برقراری صلح در 
افغانستان و منطقه« پشتیبانی می کند.

از  همچنین  پاکستان  حکومت 
میان  رو  در  رو  گفتگوهای  آغاز 
در  امریکا  و  طالبان  نمایندگان 
و  کرده  استقبال  آینده  روزهای 
گفته است که انتظار دارند این گام، 

به توقف فوری جنگ بیانجامد.
دیپلماتیک  مقام های  این  از  پیش 
پاکستان در دیدار خود با مقام های 
از  پاکستان  که  بودند  گفته  افغان 
گفتگوهای صلح به رهبری افغان ها 

حمایت خواهد کرد.

ده ها  شدن  سرازیر  با   200۱ سال  از 
دهندگان  مالیه  پول  دالر  ملیارد 
قراردادهای  افغانستان،  به  امریکایی 
حکومت امریکا برای هزاران شرکت 
سودمند  خیلی  خارجی  و  امریکایی 
بوده است. اما  حدود ۹0 درصد آنها، 
به قراردادی هایی وابسته است که در 

افغانستان مستقر اند.
است:  نوشته  پست  واشنگتن  روزنامه 
ایاالت  سرمفتش  اخیر  سالیان  »در 
بازسازی  امور  در  امریکا  متحده 
سیل  ادارات،  سایر  و  افغانستان 
توسط  پول  پرداخت  عدم  شکایات 
قراردادی ها را که 40 در صد آنها در 

امریکا مستقر اند، دریافت کرده اند.
از سال 200۹ الی اکنون ۱8۳ شکایت 

که  آنچه  از  اخیر  سال  دو  در  افغانستان 
بر  پاکستان  خاک  از  راکتی  حمالت 
کرده  شکایت  می خواند،  افغانستان 
دو  مرزی  نیروی  مورد،  یک  در  است. 
کشور درگیر شدند و یک پولیس مرزی 
مساله  افغانستان  شد.  کشته  افغانستان 
مرزی را به شورای امنیت کشانده است.
 مسعود خان پس از آن در یک مصاحبه 
پیش  که  گفت  رویترز  خبرگزاری  با 
امنیت  شورای  در  مرزی  مساله  کشیدن 
و  کابل  زیرا  است،  بوده  »غیرعاقالنه« 
دیگر  کانال های  طریق  از  اسالم آباد 
سفیر  می کنند.  مذاکره  زمینه  این  در 
پاکستان در سازمان ملل، حامد کرزی، 
مسوول  را  افغانستان  جمهور  رییس 

افزایش تنش ها دانست. 
جمهور  رییس  که  هنگامی  گفت  خان 
کرزی با رهبران پاکستان دیدار می کند، 
اما  معناست.  تمام  به  سیاستمدار  یک 
می کند،  صحبت  رسانه ها  با  او  وقتی 
حرف هایی می زند که باعث برانگیختن 
او  عملکرد  این  و  می شود  احساسات 
بلکه  نمی کند،  کمکی  هیچ  تنها  نه 
بسیار  »ما  می شود:  بی ثباتی  باعث  بیشتر 

خویشتندارانه واکنش نشان دادیم.«
افغانستان،  ساله   ۱2 جنگ  در  پاکستان 
عملکرد دو پهلو داشته است. این کشور 
از یک طرف متحد امریکا در مبارزه با 
تروریزم است، از سوی دیگر در تالش 
منطقه  ای اش،  رقیب  نفوذ  با  مقابله  برای 
طالبان  از  حمایت  در  هندوستان، 

به  ایتالیا  و  آلمان  دفاع  وزیران 
افغانستان  غرب  در  هرات  والیت 
همتای  با  آنجا  در  و  کرده  سفر 
دفاع  دیدار کردند. وزیر  افغان شان 
کشور  دو  هر  حمایت  از  افغانستان 
سپاسگزاری  گذشته  سال   ۱2 در 

کرد. 
روز  ایتالیا  و  آلمان  دفاع  وزیران 
پنج شنبه پس از واگذاری مسوولیت 
نیروهای  به  افغانستان  امنیت سراسر 
به والیت هرات سفر  افغان،  امنیتی 
یک  در  آلمان  دفاع  وزیر  کردند. 
همتایان  با  مشترک  خبری  نشست 
افغان و ایتالیایی اش بر لزوم شفافیت 
نقش  و  افغانستان  صلح  پروسه 
این کشور  کننده حکومت  رهبری 

تاکید کرد.
دفاع  وزیر  دیمیزیر،  توماس 
طالبان  با  صلح  مذاکرات  از  آلمان 
گفت،  و  کرد  طرفداری  افغانستان 
قانون  شورشیان  که  است  این  مهم 
اساسی آلمان را به رسمیت بشناسند 
و از شبکه تروریستی القاعده فاصله 
از  گفت  ادامه  در  دیمیزیر  بگیرند. 
راه حل  در  می تواند  که  هرکسی 
سهم  افغانستان  منازعه  صلح آمیز 
تاکید  او  می کند.  استقبال  بگیرد، 
در  را  کننده  تعیین  نقش  که  کرد 
این مذاکرات باید حکومت مشروع 

افغانستان داشته باشد.
نشست  این  در  آلمان  دفاع  وزیر 
به  را  منازعه  خبری همه طرف های 
آرامش فراخواند: »باید از تحریک 
به هر صورتی جلوگیری گردد«. به 
به  زمانی  مذاکرات  دیمیزیر  عقیده 
بهترین و موفقانه ترین صورت انجام 
سطح  در  درباره شان  که  شوند  می 

رسانه ای زیاد گفتگو نشود.
 توماس دیمیزیر در ادامه اعالم کرد 
که کمک های کشورش به اردوی 
و  تجهیز  بخش  در  افغانستان  ملی 
آموزش پس از سال 20۱4 نیز ادامه 
نظامی  »نیروهای  داشت:  خواهد 
نیز   20۱4 سال  از  پس  کشور  این 
و  ماند  خواهد  باقی  افغانستان  در 

}از صفحه 1{

افغانستان: پاکستان سران زندانی ...

}از صفحه 1{

قراردادی های خارجی ده ها میلیون...

}از صفحه 1{

اتهامات متقابل افغانستان و...

وزیران دفاع آلمان و ایتالیا به 
والیت هرات سفر کردند کوچی ها  اخراج  خواستار  کنندگان  تظاهر 

و  شدند  کشتزارهای شان  و  روستا ها  از 
اموال برخی خانه ها  می گفتند که کوچی ها 

را نیز با خود برده اند.
به  باید  دولت  که  می گفتند  معترضان 

باشندگان غرامت پرداخت کند.
باشنده  هزاران  بدین سو،  ماه  دو  از 
ولسوالی های حصه دوم بهسود و دایمیرداد 
کوچی ها  حمله  آنان  که  آنچه  دلیل  به 
می خوانند، مناطق اصلی شان را ترک کردند 
پناه  بهسود  اول  حصه  ولسوالی  مرکز  به  و 

برده اند.
والی  سخنگوی  خوگیانی  عطااهلل  اما 
جریان  در  خشونت  هرگونه  وردک  میدان 

تظاهرات را رد کرد.
آقای خوگیانی به خبرگزاری بخدی گفت: 
کرده  صحبت  تظاهرکنندگان  با  »ولسوال 
خواسته های  که  است  سپرده  اطمینان  و 

معترضان را بررسی می کند.«
مشکالت  حل  برای  خوگیانی  گفته  به 
میدان  مرکزی  ولسوالی های  باشندگان 

وردک تالش می کند.

اول  حصه  ولسوالی  باشندگان  تظاهرات 
بهسود والیت میدان وردک، در اعتراض به 
حضور کوچی ها در این منطقه، به خشونت 

انجامید.
باشندگان محل  از  تن  به چهارصد  نزدیک 
از ساعت هشت صبح روز گذشته در مرکز 
ولسوالی حصه اول بهسود تظاهرات کردند 
و از دولت خواستند که زمینه برگشت آنان 
را به مناطق اصلی  شان فراهم کند. این تعداد 
از باشندگان بهسود گفتند که به دلیل حضور 

کوچی ها از خانه های شان متواری شده اند.
قوماندانی امنیه  طرف  به  تظاهرکننده  صدها 
فیرهای  با  ولی  آوردند  هجوم  ولسوالی 

هوایی ماموران پولیس مواجه شدند.
و  پولیس  ماموران  برخورد  جریان،  در 
معترض  شش  حداقل  تظاهرکنندگان، 

زخمی شده اند.
عوض علی از معترضان به خبرگزاری بخدی 
گفته است که ماموران پولیس برای متفرق 
تفنگ  قنداق  از  تظاهرکنندگان،  کردن 
شش  نتیجه  در  که  کردند  استفاده  دنده  و 

معترض زخمی شده اند.

تظاهرات در بهسودبه خشونت انجامید

ACKU



جان کری به قطر می روداعالمیه مطبوعاتی حرکت افغانستان 1400
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صحنۀ ششم
مکان: داخلی

پدر احمد:
ـ چی شد ای احمد چیقه دیر کد؟

مادر احمد:
ـ خو چی شده همرای همو رفیقایش خواد بود دیگه.

انیسه:
ـ مادر! خی سودا ره کی بیاره؟

مادر احمد:
ـ خو بیگی پیسه ره مونسه ره بگو برو زود سودا بیار که 

ناوقت می شه. 
ـ مالوم نیس که ای احمد چی وقت خواد آمد.

پدر احمد:
می کنی؛ خو  تربیه  مردمه  اوالدای  استی  معلم  تو یک  ـ 

بچه خودته نمی تانی سرشه بگیری؟!
مادر احمد:

ـ تربیه تنها مربوط مه نمی شه؛ تو هم باید فکرته می گرفتی 
که ایطو نمی شد.

پدر احمد:
ـ بس اس دیگه! مه نمی فامم که برم وظیفه یا اوالدداری 
کنم. تو خو نصف روز خانه  استی یک کمی فکرته بگی.

مادر احمد:
ـ چرا محمود ایطو نشد او ره هم مه تربیه کدیم؟

پدر احمد:
ـ احمد اگه حاصل تربیۀ تو نیس؛ خی از کیس؟

مادر احمد:
ای  بیبی که کجا غیب شده  برو  استی؛  پدرش  هم  تو  ـ 

بچه! اونه به خیالم که آمد.
)مونسه دروازه حویلی را باز می کند و داخل می شوند.(

انیسه:
ـ نی مادر؛ ای مونسه اس.

پدر احمد:
ـ انیسه، همو تلیفون مه از سر تلویزیون بتی که مه به احمد 

گشایش دفتر طالبان در قطر نگرانی هایی را در 
عمومی  افکار  در  افغانستان  صلح  روند  با  پیوند 
ناشی  نظرداشت خطرات  در  با  است.  برانگیخته 
حرکت  طالبان،  به  سیاسی  مشروعیت بخشی  از 
قرار  تاکید  مورد  را  زیر  موارد   1400 افغانستان 

می دهد:
1. ما از نهادهای امنیتی افغانستان به خاطر گرفتن 
تقدیر  افغانستان  در  امنیتی  رهبری  مسوولیت 
دموکراتیک  نظام  تقویت  اهمیت  به  و  نموده 
به عنوان یگانه راه رسیدن به صلح و ثبات پایدار 

در افغانستان و منطقه تاکید می کنیم.
2. قانون اساسی افغانستان زمینه قانونی را به تمام 
روندهای  در  سهم گیری  خواستار  که  نیروهایی 
باشند،  سیاسی  مبارزات  طریق  از  دموکراتیک 
دست  با  می توانند  طالبان  است.  نموده  فراهم 
و  القاعده  با  روابط  قطع  خشونت،  از  کشیدن 
امتیاز  این  از  افغانستان  اساسی  قانون  پذیرفتن 

استفاده کنند.
از  طالبان  کشیدن  دست  اهمیت  پذیرش   .3
مردم  آمادگی  به عنوان  نباید  دهشت افگنی 
به  برگشت  برای  نو،  نسل  به ویژه  افغانستان، 
تلقی  دست آوردهایی  دادن  دست  از  و  گذشته 
با  افغانستان  مردم  شود که در یک دهه گذشته 
پرداختن بهای سنگین به آن دست یافته اند. این 
و حاکمیت  ارضی  تمامیت  شامل  دست آورد ها 
ملی افغانستان، قانون اساسی دموکراتیک، تالش 
و  انگیزه  و  بیان  آزادی  برابری جنسیتی،  راه  در 

استقامت نیروهای امنیتی افغانستان می شود.
سیاسی  دفتر  ایجاد  می تواند  که  دلیلی  یگانه   .4
برای طالبان در قطر را توجیه کند، حساب گیری 
اعمال  و  جنایات  به خاطر  طالبان  رهبری  از 
تروریستی که بر مردم افغانستان تحمیل می کنند 
و فرصت زندگی صلح آمیز را از آنان می گیرند، 

سایت های انترنتی دری و پشتوی دویچه وله:
 www.dw.de/dari

www.dw.de/pashto

مطالب دویچه وله را در فیسبوک بخوانید:
http://www.facebook.com/dw.dari

http://www.facebook.com/dw.pashto

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de
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زنگ بزنم.
انیسه:

ـ اِنه پدرجان! مونسه چی کدی سودا ره؟
مونسه:

سودا ره بردم به آشپزخانه
پدر احمد:

بزنم شاید  به جمال زنگ  باش  ـ موبایلش هم گل اس. 
احمد، جالل آباد رفته باشه.

مادر احمد:
ـ جالل آباد چی می کنه؟

پدر احمد:
ـ او روز جمال گفت که احمده اجازه بتی که جالل آباد 

بیایه.
ـ بلی جمال!

جمال:
ـ بلی سالم کاکاجان!

پدر احمد:
ـ والیکم بچیم خوب استی؛ پدر و مادرت خوب استن؟

جمال:
ـ خوب استن امروز بخیر رفتن پاکستان.

پدر احمد:
ـ بچیم احمد اونجه نامده؟

جمال:
ـ نی کاکا جان نامده، چرا چی شده؟

پدر احمد:
مه  بود  او روز گفته  اونجه آمده.  مه گفتم حتماً  ـ هیچ. 

می رم. تمام روز درکش نیس.
جمال:

ـ نی کاکاجان، اگه می آمد به شما حتماً زنگ می زدم.
مادر احمد:

ـ چی، می گه نامده؟
پدر احمد:

ـ خو برو، خداحافظ بچیم.
جمال:

می باشد. نمایش تازه گشایش دفتر طالبان تحت 
این که  تنها  نه  افغانستان«  اسالمی  »امارت  نام 
جلب  قطر  پروسه  به  را  افغانستان  مردم  اعتماد 
نمی کند بلکه مردم را به یاد وحشت و قصاوتی 
خود  حاکمیت  دوران  در  طالبان  که  می اندازد 
مردم  بر  دهه گذشته  از یک  بیش  در جربان  و 

افغانستان روا داشته اند.
باید  قطر  کشور  و  امریکا  متحده  ایاالت   .5
موقعیت  زبان،  قوم،  هیچ  از  طالبان  که  بدانند 
جغرافیایی و یا بخش خاصی از مردم افغانستان 
نمایندگی نمی کنند. یگانه راه پایان بخشیدن به 
و خطری  افغانستان  در  این گروه  نقش مخرب 
بر  فشار  می سازند،  جهانی  امنیت  متوجه  که 
گروه  این  حمایت  از  تا  است  حامیان شان 
هراس افگن دست کشیده و پناهگاه های امن شان 

را بسته کنند.
شورای  به ویژه  افغانستان  دولت  به  ما  پیام   .6
عالی صلح این است که در ایفای نقش شان در 
»پروسه صلحی« که زیر سوال رفتن دموکراسی 
افغانستان در آن  مردم  نوپا و حقوق شهروندی 

متصور است، آگاهانه و با احتیاط اقدام نمایند.
و  داخلی  سیاسی  معامله  هر  داریم،  باور  ما 
دموکراتیک  آرمان های  بهای  به  که  خارجی 
بگیرد،  شکل  افغانستان(  نو  )نسل  اکثریت  قشر 

به صلح و ثبات در افغانستان منجر نخواهد شد.
در فرجام، پیام حرکت افغانستان 1400 از نشانی 
به  افغانستان،  نو  نسل  دموکراتیک  آرمان های 
نهادهای  سیاسی،  و شخصیت های  احزاب  تمام 
جامعه مدنی، رسانه ها و سایر نیروهای تاثیرگذار 
این است که خطیر بودن وضعیت فعلی را درک 
نموده و در قسمت دفاع از دست آوردهای یک 
دهه گذشته که به بهای کالن به دست آمده اند، 

با مسوولیت و استقامت عمل کنند.

قطر  در  طالبان  دفتر  بازگشایی  دنبال  به 
امریکا،  و  افغانستان  روابط  در  تنش ها  و 
قرار است امروز جان کری، وزیر خارجه 
امریکا به قطر سفر کند. هنوز جزییات این 

سفر معلوم نیست. 
قطر  در  طالبان  دفتر  بازگشایی  از  پس 
داد.  نشان  واکنش  افغانستان  حکومت 
افغانستان  حکومت  اقدام،  نخستین  در 
ایاالت  با  امنیتی  قرارداد  برسر  گفتگوها 

متحده امریکا را به تعلیق درآورد. 
سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
است:  آمده  منتشر شده  ریاست جمهوری 
هیات های  میان  مذاکرات  چهارم  »دور 
ایاالت  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
متحده امریکا روی قرارداد امنیتی میان دو 
به  دارد،  کابل جریان  در  فعال  که  کشور 
دلیل تناقضات میان گفتار و عمل ایاالت 
از  با روند صلح،  امریکا در رابطه  متحده 

جانب افغانستان به تعلیق درآورده شد.«
با  را  جلسه ای  ریاست جمهوری  هم چنین 
و  صلح  عالی  شورای  اعضای  اشتراک 
در  برگزار کرد.  سیاسی  و  سران جهادی 
دفتر  بازگشایی  به  رابطه  در  جلسه  این 
طالبان در قطر بحث شد. اشتراک کنندگان 
فیصله کردند: »افتتاح دفتر طالبان در قطر 
پیام هایی  به گونه ای که صورت گرفت و 
که از آن فرستاده شد، در مغایرت کامل 
با تضمین های داده شده از جانب ایاالت 

متحده امریکا به افغانستان، قرار دارد.«
در این جلسه تاکید شده است که حکومت 
افغانستان در قالب قانون خواستار صلح و 
مصالحه است ولی پیامی که از دفتر قطر 
بوده  افغانستان  توقع  خالف  شده  داده 
است: » پیام هایی ادامه جنگ و خونریزی 

با افتتاح این دفتر فرستاده شد،  که همراه 
صلح طلبانه  روحیه  با  کامل  مغایرت  در 
قرار  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
دارد و این موضوع نشان می دهد که ادامه 
از جانب طالبان، در خدمت  این سیاست 

ستراتژی و اهداف بیگانگان می باشد.
افغانستان  که  کرد  تاکید  مشورتی  جلسه 
تحکیم  و  صلح  به  دستیابی  منظور  به 
دست آوردهای ده سال اخیر بر پایه نظام 
و  مذاکره  خواهان  کشور،  اساسی  قانون 
در  می باشد.  طالبان  با  برای صلح  گفتگو 
مذاکرات  زمانی  تا  شد  فیصله  جلسه  این 
صلح افغانی نباشد، شورای عالی صلح در 

مذاکرات قطر شرکت نخواهد کرد. 
به تعقیب این تصمیم ریاست جمهوری و 
شورای عالی صلح، رییس جمهور کرزی 
تلیفونی  گفتگوی  باهم  کری  جان  و 
سوی  از  که  اعالمیه ای  در  دادند.  انجام 
ریاست جمهوری به نشر رسید آمده است: 
»در این تماس تلیفونی جان کری اطمینان 

داد که دولت قطر لوحه دفتر طالبان تحت 
برداشته  را  افغانستان  اسالمی  امارت  نام 
است و دفتر متذکره تنها تحت عنوان دفتر 
صلح  مذاکرات  انجام  منظور  به  طالبان 

می باشد.«
که  است  گفته  امریکا  خارجه  وزیر 
قطر  و  امریکا  متحده  ایاالت  دولت های 
اسالمی  امارت  نام  حذف  به  رابطه  در 
اعالمیه  جداگانه  صورت  به  افغانستان 
کرزی  رییس جمهور  می کنند.  صادر 
است  خواسته  امریکا  خارجه  وزیر  از 
اسالمی  امارت  نام  حذف  موضوع  تا 
سوی  از  جهانی  سطح  در  باید  افغانستان 

رسانه ها پوشش داده شود. 
هم چنین ظاهر طنین، نماینده افغانستان در 
پرچم  برافراشته شدن  متحد  ملل  سازمان 
طالبان در قطر را یادآور خاطره های تلخ 
دوران حاکمیت طالبان دانسته و مخالفت 
نام  زیر  دفتر  این  بازگشایی  با  خودرا 

امارت اسالمی اعالم کرد. 

ـ مه بخیر صبا وقت حرکت می کنم میایم کابل.
ـ خداحافظ.

پدر احمد:
ـ درست اس بیا بخیر.

ـ خداحافظ
جمال:

ـ خداحافظ کاکاجان
پدر احمد: )خطاب به مادر احمد(

ـ نی می گه نامده.
ـ نمی فامم که چی شد ای بچه؟

صحنۀ هفتم
مکان: داخلی

جمال:
ـ کاکا جان تو برو وظیفه، مه احمده می پالم.

پدر احمد:
ـ نی بچیم چطو برم وظیفه، مه باید ببینم که احمد کجاس 

و چی می کنه.
جمال:

ـ نی کاکا جان شما وظیفه برین. مه پرس و پال می کنم 
می رم  مکتب شان  اول  می زنم؛  زنگ  برتان  باز  و 
کی  همرای  زیاد  راستی  می پرسم.  همصنفیایش  از 

می گشت؟
مادر احمد:

ـ یک رفیق جان جانی، به خیالم خلیل نام داره.
انیسه:

ـ ها! خلیل همصنفیش اس.
جمال:

ـ خو صحیح اس، مه پیدایش می کنم ان شااهلل، شما برین 
وظیفه تان.

)جمال به دنبال احمد  رفته است و برنگشته؛ مادر احمد 
نگران است.(
مادر احمد:

ـ چی شد ای جمال  هم دیر کد؟!
پدر احمد:

ـ باش مه برش زنگ بزنم.
)کسی دروازه را تک تک می کند.(
مادر احمد: )خطاب به مونسه(

ـ برو دروازه ره واز کو شاید احمد و جمال باشن.
)مونسه می رود و در ورودی را باز می کند.(

مونسه:
ـ اِنه آمدم!

ـ سالم جمال
ـ چی شد پیدایش کدی؟

جمال:
ـ نی نیافتمش.

)جمال و مونسه به اتاق نشیمن می آیند.(
جمال:

ـ سالم کاکاجان!
ـ سالم خاله جان.

مادر احمد:
ـ والیکم چی شد پیدا کدیش؟

جمال:
روز  چند  که  گفت  نگران شان  رفتم،  مکتبش  مه  نی  ـ 
می شه که مکتب نامده، خلیل، همصنفیش هم نامده بود...

)جمال می نشیند.(
مادر احمد:

ـ پدر محمود تو یک دفه شفاخانا ره می دیدی که خدای 
ناکده...
انیسه:

ـ خدا نکنه مادر چی می گی.
پدر احمد:

زنگ  برشان  استن  دوستایم  شفاخانه  تا  چند  ده  باش  ـ 
بزنم، بپرسم.

نمایشنامه
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روند مبارزه با تروریزم 
موضع واحدچه می شود؟

 بیژن فرهان  مختار مسرور

با  »مبارزه  گفتمان  با  امریکا  متحده  ایاالت 
عبارت  به  شد.  افغانستان  وارد  تروریزم« 
و  امنیتی  گفتمان  یک  با  امریکا  دیگر، 
ارزشی- اخالقی وارد جنگ با طالبان شد و 
زمینه را برای ایجاد یک دولت دموکراتیک 
و فراگیر آماده کرد. در نتیجه، قانون اساسی 
زنان،  حقوق  دست کم  که  آمد  به وجود 
جوانان  و  مدنی  جامعه  رسانه ها،  آزادی 
با  اما  شد.  فراهم  قانون  این  چارچوب  در 
طالبان«  با  »صلح  گفتمان  آمدن  به وجود 
سوال این است که فرایند مبارزه با تروریزم 
چه  افغانستان  دست آوردهای  سرنوشت  و 

می شود؟ 
تعویض گفتمان مبارزه با تروریزم با گفتمان 
به وجود  را  جدی  نگرانی  طالبان،  با  صلح 
آورده است؛ اما این نگران زمان جدی شد 
که دفتر سیاسی طالبان در قطر افتتاح گردید 
و  احزاب  حکومت،  جدی  واکنش  که 
جامعه مدنی افغانستان را به صورت متحدانه 
داد  نشان  واکنش ها  این  داشت.  به دنبال 
عقب گرد  به  حاضر  افغانستان  جامعه  که 
مفکوره  و  نیست  طالبان  بربریت  دوران  به 

طالبانیزم مردود و غیرقابل قبول است. 
گفتمان مبارزه با تروریزم

 ،2001 سال  سپتامبر  یازده  رخداد  از  بعد 
امریکا بر مواضع طالبان تحت عنوان »مبارزه 
بوش،  جورج  و  کرد  حمله  تروریزم«  با 
»یا  که  گفت  امریکا،  وقت  رییس جمهور 
با ما، یا با تروریزم.« این بیان تهدیدآمیز به 
امریکا  مواضع  از  همه  که  شد  سبب  جهان 
حمایت کنند. اما با شروع جنگ عراق و با 
عدم فهم دقیق از طالبان و سیاست پاکستان، 
تجدید  پاکستان  حمایت های  تحت  طالبان 
قوا کردند و وضعیت امنیت افغانستان وخیم 
روند، ضعف  این  در  دیگر،  جانب  از  شد. 
است  مطرح  نیز  افغانستان  سیاسی  نیروهای 
را  طالبان  قوای  تجدید  جلو  نتوانستند  که 
ارایه کنند و  بدیل قوی  برنامه های  بگیرند، 
بدهند  قناعت  را  خود  جهانی  متحدین  نیز 
که از تجدید قوای طالبان جلوگیری کنند. 
جانب  هم  و  افغانستان  جانب  هم  بنابراین، 
امریکا در تجدید قوای طالبان غفلت کردند. 
در نهایت تجدید قوای طالبان سبب شد که 
تروریزم  با  مبارزه  گفتمان  زمان  مرور  به 
تبدیل به گفتمان مبارزه با شورشگری شود. 
در  که  »شورشگران«  به نام  چیزی  با  مبارزه 
حقیقت همان تروریستان است، وضعیت را 
برای یک طرح سیاسی دیگر مساعد کرد. 
طرح بدیل، عبارت از صلح با »شورشگران« 
و  داخلی  سیاست  محور  به  طرح  این  بود. 
خارجی افغانستان بدل شد. اما تا هنوز کم تر 
قرار گرفته است.  بررسی  طرح صلح مورد 
از نظر سیاسی روشن نیست که طرح صلح 
در قالب چه سناریوهای قابل فهم است. از 
جانب دیگر، فهم سیاسی مشترک از روند 

به زیرکشیدن پرچم و لوحه امارت طالبان از 
دفتر این گروه در قطر، ناشی از موضع واحد 
همه جهت ها در افغانستان بود. در برابر نحوه 
بازشدن دفتر طالبان در قطر، ارگ، اپوزیسیون، 
چهره های  و  سیاسی  احزاب  مدنی،  جامعه 
مطرح یک موضع داشتند. موضع واحد همه 
بازیگران  و  باالبرد  را  فشار  سنگینی  جهت ها 
منطقه ای و جهانی ناگزیر شدند پرچم و لوحه 
امارت طالبان را از فراز ساختمانی در قطر به 
کرزی،  رییس جمهور  واقع  در  بکشند.  زیر 
او  کرد.  واقع بیانه  برخورد  اخیر  تحوالت  با 
مشوره و نظر تمامی جهت ها را در خصوص 
در  بعد  و  شد  قطرجویا  دفتر  شدن  باز  نحوه 
هماهنگی با اپوزیسیون، جامعه مدنی، رسانه ها 
در  طالبان  دفتر  مورد  در  سیاسی،  احزاب  و 

دوحه موضع گرفت. 
اگر از همان روزهای نخست، موضع افغانستان 
در قبال تالش های صلح واحد می بود، کار به 
تحقیر کابل با برافراشتن پرچم طالبان در دوحه 
متاسفانه در گذشته رییس جمهور  نمی کشید. 
احزاب  اپوزیسیون،  با  مشوره  بدون  کرزی 
به  پیوند  در  رسانه ها  و  مدنی  جامعه  سیاسی، 
عمل  و  می گرفت  موضع  صلح  تالش های 
می کرد. حتا در درون شورای عالی صلح نیز، 
حلقه ای شکل گرفت که همه کارها را تنظیم 
جریان  از  شورا  این  اعضای  دیگر  و  می کرد 

بی خبر بودند. 
آقای  ترور  از  پس  روزهای  در  مطلب  این 
برهان الدین ربانی، رییس جمهور پیشین کشور 
آشکار شد. در آن زمان اعالم شد که آقای 
از  با شمار محدودی  در همکاری  استانکزی 
اعضای شورای عالی صلح، یک کانال تماس 
گشوده  کویته  شورای  اعضای  از  یکی  با 
آقای  که  انتحاری ای  تروریست  و  است 
تماس ها  نتیجه همین  ترور کرد، در  را  ربانی 
کانال  این  از شکل گیری  بود.  آمده  کابل  به 
تماس هیچ کسی غیر از حلقه مربوط به آقای 

استانکزی اطالع نداشت. 
جریان رسوای دیگر را برخی از سازمان های 
موسوم  که  جریانی  کردند،  رهبری  خارجی 
جعلی  مالمنصور  است.  جعلی  مالمنصور  به 
افغانستان،  با مقام های ارشد حکومت  چندبار 
کرده  مذاکره  صلح  تالش های  به  پیوند  در 
را  زیادی  پول های  بعدا  شخص  این  بود. 
ربود و به کویته رفت. اگر جریان مالمنصور 
استانکزی  آقای  که  تماسی  کانال  و  جعلی 
آقای  و  می رسید  همه  اطالع  به  بود،  گشوده 
احزاب  اپوریسیون،  از  آن،  مورد  در  کرزی 
نظرخواهی  رسانه ها  و  مدنی  جامعه  سیاسی، 
نمی کشید.  ترور  و  رسوایی  به  کار  می کرد، 
با طالبان و نحوه مدیریت آن،  بحث مذاکره 
مساله ای نیست که تنها مربوط به حلقه ارگ 
مربوط  کشور  سرنوشت  به  مساله  این  باشد. 
می شود، بنابراین همه باید در آن سهیم باشند. 
سیاسی،  احزاب  اپوزیسیون،  حکومت،  باید 
تالش های  مورد  در  رسانه ها  و  مدنی  جامعه 

باشند.  داشته  واحد  موضع  طالبان  با  مذاکره 
موضع واحد سبب می شود که منافع افغانستان 
واحد   موضع  بنشیند.  کرسی  به  آن  موضع  و 
و  مدنی  جامعه  سیاسی،  احزاب  حکومت، 
بازشدن  نحوه  مورد  در  رسانه ها  از  بسیاری 
دوحه  و  شد  واقع  موثر  قطر،  در  طالبان  دفتر 
ناگزیر شد پرچم و لوحه امارت طالبی را از 
فراز ساختمانی که در اختیار طالبان قرار داده 
است، بردارد. بنابراین باید حکومت و احزاب 
مدنی،  جامعه  و  سیاسی  ایتالف های  سیاسی، 
همیشه در مورد مساله تالش های صلح و نحوه 

مواجهه با طالبان موضع واحد داشته باشند. 
رفتار  در  تا  است  کرزی  رییس جمهور  بر 
هماهنگی  با  همواره  و  بیاورد  تغییر  خود 
نباید احزاب و جریان های  موضع گیری کند. 
شوند  انگاشته  بیگانه  مدنی،  جامعه  و  سیاسی 
و همه چیز در انحصار یک حلقه باشد. تجربه 
نشان داد که انحصار بحث مصالحه و صلح در 
یک حلقه مشخص، به ضرر منافع افغانستان و 

روند جاری سیاسی است. 
تالش های  کردن  انحصار  که  دیگری  نقص 
و  جریان ها  که  است  این  دارد  صلح 
تالش ها  این  به  نسبت  را  سیاسی  چهره های 
تا  می کند  وادار  آنان  و  می سازد  بی اعتماد 
و  کشورها  با  دولت،  چارچوب  از  خارج 
پیش  چندی  کنند.  مذاکره  مختلف  گروه ها 
برخی  نشست های  از  کرزی  رییس جمهور 
برخی  های  مقام  با  کشور  سیاست مداران  از 
به  را  آن  و  کرد  انتقاد  طالبان  و  کشورها  از 
این  افغانستان خواند.  مردم  عموم  منافع  ضرر 
حرف به جا است. اما اگر همه نسبت به آن چه 
به  باشند،  مطمین  انجام می دهد  که حکومت 
حرف شان گوش داده شود و طرف مشورت 
جریان های  با  این که  احتمال  گیرند،  قرار 
نامشروع و کشورهای گوناگون رابطه برقرار 

کنند، کم است. 
وقتی جریان های سیاسی احساس کنند که در 
فراقانونی  اقدام های  به  دست  هستند،  حاشیه 
کرزی،  رییس جمهور  بنابراین  می زنند. 
از  احتمال و جلوگیری  این  برای خنثا کردن 
به  سیاسی  شخصیت های  و  جریان ها  افتادن 
طرف  را  آنان  باید  خارجی  دامن کشورهای 
مشوره  نباید  دهد.  قرار  خود  مشوره  و  بحث 
با جریان ها، احزاب و شخصیت های سیاسی، 
خاتمه یابد. بسیار ضروری است که این امر، 

به یک رویه معمول سیاسی تبدیل شود. 
و  رسانه  سیاسی،  جریان های  احزاب، 
چهره های مهم در هماهنگی با حکومت، باید 
مذاکره  نه  کنند.  تمثیل  را  افغانستان  موضع 
جداگانه احزاب و جریان های سیاسی با طالبان 
و پاکستان راه حل است و نه یک جانبه گرایی 
احزاب،  میان  هماهنگی  حکومت.  سوی  از 
ایتالف های  و  رسانه ها  سیاسی،  جریان های 
تالش های  به  پیوند  در  حکومت،  با  سیاسی 
منافع روند سیاسی  مذاکره و صلح، می تواند 

جاری را تضمین کند.

صلح، نه در میان نیروهای سیاسی در داخل 
وجود دارد و نه در میان حکومت افغانستان 
که  است  این  سوال  حال  جهانی.  جامعه  و 
را  سناریوهایی  چه  طالبان  با  صلح  طرح 

فراروی دولت افغانستان قرار خواهد داد؟
صلح با تروریستان؟

آن چه طنزآلود به نظر می رسد این است که 
تروریستان  با  شد  حاضر  نهایت  در  امریکا 
یک  تروریستان  این  برای  و  کند  صلح 
کشته شدن  از  بعد  کند.  باز  سیاسی  دفتر 
امریکا وارد یک دیپلوماسی  اسامه بن الدن 
کرد  تالش  امریکا  شد.  پاکستان  با  جدید 
قبال  که  را  طالبان  پاکستان،  کمک  به  تا 
تروریست می نامید، تحت عنوان صلح، سر 
که  است  حالی  در  این  آورد.  مذاکره  میز 
طالبان از روش های تروریستی برای کشتن 
استفاده می کنند و خشونت  افغانستان  مردم 
تحت  دیپلوماسی  اما  نمی کنند.  محکوم  را 
زیاد سیاسی  پیامدهای  طالبان«  با  نام »صلح 

برجای گذاشته است: 
الف: نخستین پیامد این دیپلوماسی، پاکستان 
محور شدن »راه حل افغانستان« است. در این 
چارچوب، رییس جمهور کرزی، از اهمیت 
قرار گرفت.  فراموشی  و  حاشیه  در  و  افتاد 
غیرجدی کردن و سبک کردن کرزی در 
حکومت  راندن  حاشیه  به  مثابه  به  منطقه، 
روند  این  بود.  تصمیم گیری  از  افغانستان 
بیشتر  جسارت  با  کرد  کمک  پاکستان  به 
نهایت،  در  کند.  اقدام  افغانستان  منافع  علیه 
قطر، حکومت  در  طالبان  دفتر  در گشایش 
جدی  طرف  یک  به عنوان  افغانستان 
به  دفتر  این  نشد.  گرفته  نظر  در  مذاکرات 
جهان این پیام را مخابره کرد: »طالبان زنده 

است.« 
طالبان سبب  با  روند صلح  دیگر  پیامد  ب: 
به  تروریستی  گروه  یک  از  طالبان  که  شد 
یک گروه سیاسی تبدیل شوند و مشروعیت 
فرصت  نیز  طالبان  کنند.  کسب  سیاسی 
در  »دولت«  یک  مثابه  به  شمرده  مغتنم  را 
این  گرفتند.  سیاسی  موقف  خود  بیانیه های 
دفتر  برابر  در  واکنش ها  که  است  درست 
سیاسی طالبان در قطر، شدید و متحدانه بود. 
اما واقعیت این است که مذاکره با طالبان در 
قالب دیدارهای مخفی حداقل از یک سال 
قبل شروع شده است. طالبان به کشورهای 
با  صلح«  »گفتگوهای  بهانه های  به  مختلف 
در  می کنند.  سفر  پاکستانی  پاسپورت های 
و  افغانستان  داخل  از  افرادی  زمان،  عین 
مختلف،  آدرس های  از  منطقه،  کشورهای 
هیچ  دارند.  دیدار  طالبان  نمایندگان  با 
دیدارها  این  که  کند  ادعا  نمی تواند  کسی 
غیرسیاسی بوده اند. در نهایت طالبان از نظر 

سیاسی در حال کسب مشروعیت هستند. 
طالبان  با  صلح  روند  دیگر  مهم  پیامد  ج: 
تروریست، از بین رفتن اجماع بین المللی در 

مورد مبارزه با تروریزم است. با طرح برنامه 
صلح با طالبان، اختالف نظر میان کشورهای 
به خصوص  شد.  آشکار  فرامنطقه  و  منطقه 
زمانی که دفتر سیاسی طالبان در قطر افتتاح 
شد، از بین رفتن اجتماع بین المللی واضح تر 
گردید. در چنین شرایطی، موضع حکومت 
موضع  در  طالبان  و  شد  تضعیف  افغانستان 
در  گرفتند.  قرار  خطرناک،  اما  بهتری، 
ضعیف  موضع  در  نظامی،  نظر  از  حالی که 
قرار دارند. در نهایت زمینه برای ایجاد یک 

دولت طالبانی در تبعید فراهم شد. 
در  که  شد  سبب  طالبان،  با  صلح  طرح  د: 
افغانستان  داخل  در  سیاسی  گروه های  میان 
ایجاد شود.  بی اعتمادی  و  نظر  اختالف  نیز 
و  گروه  جانب  از  کرزی  رییس جمهور 
احزاب سیاسی، جوانان، زنان، جامعه مدنی 
به  نسبت  و  گرفت  قرار  نقد  مورد  به شدت 
شد.  بیشتر  بدگمانی  و  بی اعتمادی  امریکا 
را  شرایطی  صلح،  روند  داخلی  پیامدهای 
نام  تحت  که  می کند  فراهم  کسانی  نفع  به 
این  هستیم.  در جنگ  آن ها  با  »تروریست« 
شرایط بر نیروهای امنیتی افغانستان نیز تاثیر 
را  آینده خطرناکی  می تواند  که  می گذارد 

برای افغانستان ترسیم کند. 
مبارزه با ترویزم چه می شود؟

است،  رخداده  که  تحوالتی  فرایند  در 
دارد؟  قرار  کجا  در  تروریزم  با  مبارزه 
در  دولت  ایجاد  و  جنگ  همه  این  از  بعد 
افغانستان و تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی، 
چشم انداز مبارزه با تروریزم مفقود است. اما 
این نکته واضح است که با خروج امریکا از 
امریکا نمی تواند تهدید تروریزم  افغانستان، 
همین گونه،  کند.  حل  را  خود  برمنافع 
صلحی  روندی  با  نمی تواند  نیز  افغانستان 
است،  جریان  در  شکل  این  به  فعال  که 
منافع ملی افغانستان را تامین کند. از طرف 
دیگر، روند صلح و ایجاد دفتر برای طالبان، 
ایجاد  منطقه  کشورهای  میان  را  رقابتی 
را  الزم  سود  روند  این  از  تا  است  کرده 
ببرند. و این به شدت منافع ملی افغانستان را 
دیگر، سرنوشت  عبارت  به  می کند.  تهدید 
بازیگران  به دست  دیگر،  یک بار  افغانستان 
روندها  تمام  از  افغانستان  و  افتاده  مطنقه ای 
به عنوان  و حامد کرزی  کنار گذاشته شده 

یک »مهره سوخته« معرفی شده است. 
اما آن چه تغییر نکرده این است که تروریزم 
هم چنان پرقدرت است و افغانستان را تهدید 
از  بیشتر  تروریستان  با  صلح  نیز،  و  می کند 
مایوس کننده  باشد،  امیدوارکننده  آن که 
منافع  که  است  روشن  است.  غم انگیز  و 
طالبان  برای  که  قصری  در  افغانستان،  ملی 
ندارد.  وجود  است،  شده  ساخته  قطر  در 
جوان  نسل  برای  شرایط  غم انگیزترین  این 
چه  دفتر،  این  است.  افغانستان  مردم  و 
چه  و  باشد  داشته  با خود  را  سیاسی  عنوان 
اهمیت  که  است  این  مهم  باشد،  نداشته 
برای  استراتژیک  و  سمبولیک  سیاسی 
نهایت  در  دارد.  طالبان  مشروعیت بخشی 
که  است  خورده  رقم  ترتیبی  به  شرایط 
و  پاکستان  به دست  افغانستان  سرنوشت 
است.  قرار گرفته  امر آن  تروریستان تحت 
که  نمی رسد  به نظر  این  از  بعد  بنابراین، 
چیزی تحت نام »مبارزه با تروریزم« به عنوان 
اجنداهای  در  استراتژیک  هدف  یک 
باشیم  منتظر  باید  فقط  باشد.  امریکا  اصلی 
این  از  نجات  برای  افغانستان  حکومت  که 
می دهد  خرج  به  را  ابتکاراتی  چه  وضعیت 
و برای حمایت از دست آوردهای یک دهه 

اخیر چه تدابیری را روی دست می گیرد. 

ACKU



دکتورین
سیاست خارجی افغانستان 

اعالم شد!

دفتر قطر:
قدر مسلم این است که رهایی رهبران طالب هیچ کمکی به گفتگوهای 

صلح میان این گروه و حکومت افغانستان نمی کند. حکومت افغانستان در 

یک زمان کوتاه تعداد زیادی از زندانیان طالب را از زندان بگرام آزاد 

کرد. تاثیر این حسن نیت آقای کرزی و پاسخ گروه طالبان چی بود؟ مزدور 

خواندن رژیم کابل از سوی نمایندگان مالعمر در قطر، افتضاح دیپلوماتیک 

و تحقیر سیاسی حکومت حامد کرزی و مانور وقیحانه نمایندگان طالب و 

آی اس آی در دوحه.

جام زهر کابل و واشنگتن
سلیم آزاد

 باری سالم

نگارنده  برای  خاطره  بدترین  گذشته  ده سال  در 
قطر  در  طالبان  پرچم  مجدد  شدن  باال  سطور،  این 
بود که به ناخودآگاه بازگشت این گروه وحشی و 
تروریست را در ذهن مردم ما تداعی کرد. واکنش 
این  به  نسبت  افغانستان  حکومت  به جای  و  منطقی 
کشور  غیردیپلوماتیک  و  تحریک کننده  رفتارهای 
قسمت  در  متحده  ایاالت  جدیت  موجب  قطر، 
پای بندی به تعهدات قبلی اش شد. خوشبختانه، پرچم 
اسالمی  امارت  لوحه  و  آمد  پایین  این گروه  منفور 
با  مصالحه  پروسه  اشتباهات  اما  شد.  کنده  دیوار  از 
طالبان سرجایش است و هیچ کسی در فکر تجدید 

نظر هم نیست.
به  دادن  مشروعیت  با  قطر  دولت  که  است  بدیهی 
و  مردم  به  بزرگ  توهین  دهشت افگن،  گروه  یک 
حاکمیت افغانستان روا داشته است. از جانب دیگر، 
سایر  و  تشریفات  به  نسبت  واشنگتن  بی توجهی 
در  طالبان  دفتر  گشایش  به  مربوط  پروتوکول های 
دوحه به شدت شگفتی زا است. آن زمان که دو مقام 
به روزنامه نگاران  امریکایی در کاخ سفید  ناشناخته 
در قسمت گشایش دفتر معلومات می دادند، بهتر آن 
امریکا و قطر در مورد گشایش  بود که کشورهای 
مناسب و غیرتحریک آمیز دفتر توجه جدی مبذول 
اعطای  بیرق گروه،  رفتن  باال  نوار،  قطع  می داشتند. 
لقب امارت اسالمی طالبان به یک دفتر ساده تامین 
توطیه آمیز  حرکت  یک  به جز  مذاکرات،  و  صلح 

برداشت دیگری نمی توان از آن کرد.
بی توجهی سبب شد که  این  است که  تاسف  جای 
وزیر  معاون  کنار  در  طالبان  دهشت افگن  گروه 
خارجه قطر، علیه حکومت افغانستان که در ایجاد این 
دفتر سهم به سزایی داشته و رییس جمهور ما چندین 
بار به این کشور سفر کرده، بیانیه شدیداللحنی صادر 
کند، به حاکمیت و به نظام منتخب کشور ما توهین 
روا بدارند. بدون شک، هیچ کشوری از جمله قطر، 
این نمایش توهین آمیز و مضحک سیاسی را تحمل 
را  خود  احتجاج  مراتب  طبیعی  به صورت  و  نکرده 

ابراز می دارد.
مشروعیت برای طالبان

جز  بازنده ای  طالبان  دفتر  آن چنانی  گشایش  طبعا، 
حکومت و مردم افغانستان نداشت. ما پس از ده سال 
دیگر  بار  قربانی،  هزاران  دادن  و  تروریزم  با  مبارزه 
اصلی ترین  به  دادن  امتیاز  و  سیاسی  تقویت  شاهد 
گروه دهشت افگن توسط متحدان افغانستان هستیم. 
پذیرایی  پاکستان  و  طالبان  برای  که  است  مبرهن 
گروه  این  نمایندگان  از  قطر  دولت  شگفت آور 
فراوان  تالش های  از  پس  آن ها  بود.  شادی آور 
به خاطر  که  بودند  موقعیتی  چنین  دیدن  خواهان 
تعجیل امریکا برای خروج و استیصال و ناکامی های 
طالبان در یک  با  مبارزه  امر  در  افغانستان  حکومت 
پروسه پر از مخاطره و اشتباه مصالحه، فراهم گردید.

تقریبا تحلیلگران بر این نظر توافق دارند که رضایت 
با  گفتگو  به  تمایل  و  قطر  دفتر  گشایش  به  طالبان 
افغانستان  مجدد  اشغال  پالیسی  تداوم  امریکایی ها 
دیگر  حیله  و  شیوه  به  ما  سیاسی  نظام  سرنگونی  و 
نیروهای  خروج  جدول  اوباما  زمانی که  است. 
نظامی خود را در سال ۲۰۰۹ میالدی مشخص کرد، 
ترسیم  برای  پاکستان  و  طالبان  دسته جمعی  تالش 
از  برخی  متحده و  ایاالت  با  تعامل  و  نقشه مصالحه 
کشورهای اروپایی آغاز شد. چون، طالبان با پیوستن 

رییس جمهوری اسالمی افغانستان مولفه ها،  هنجارها و 
به  را  افغانستان  خارجی  سیاست  دکتورین  سامانه های 

ترتیب زیر اعالم کرد:
در  تروریزم  مراکز  باید  است،  صادق  امریکا  اگر   .۱

آن سوی مرز را از میان بردارد!
۱. من و برادرم نوازشریف مخالف حمالت هواپیماهای 

بی سرنشین امریکا بر خاک پاکستان هستیم.
ماست،   استراتژیک  هم پیمان  راستی  به  امریکا  اگر   .۲
چرا از خاک ما در برابر تجاوزات بی شرمانه ی پاکستان 

دفاع نمی کند؟
از  ما  شوند؛  درگیر  باهم  امریکا  و  پاکستان  اگر   .۲
کشور دوست و برادر خود پاکستان، با تمام قوت دفاع 

خواهیم کرد.
و  پاکستان  اما  داریم،  داریم،  هرچه  دیگران  با   .۳
افغانستان برادران دوگانگی اند؛ جای برادر را هیچ کسی 

گرفته نمی تواند. 
۳. کسانی که به ما تروریست می فرستند، برای شان یک 

پیام تاریخی و عبرت انگیز داریم و بس:
گر نـــــــــدانی  غیرت افغانی  ام

چون به میدان آمدی میدانی ام
برای  پاکستان  خارجی  سیاست  از  بخشی  تروریزم   .۴

رسیدن به اهدافش در منطقه می باشد. 
۴. کشور دوست و برادرمان پاکستان، مانند افغانستان، 

قربانی اصلی تروریزم است.
و  دوست  کشور  مشارکت  و  همکاری  بدون   .۵
موفقیت  به  هرگز  صلح  پروسه  پاکستان،  برادرمان 

نخواهد انجامید.
همکاری  نوع  هیچ  بدون  را  طالبان  با  مذاکرات  ما   .۵
پاکستان به پیش خواهیم برد؛ پاکستان در موفقیت این 

پروسه هیچ نقشی ندارد.
۶. او بچه، گپ نزن، از کدام تلویزیون هستی تو؟ این 
دیورند  خط  به  توره  می پرسی؟  که  است  سوال  هم 
تازه می کنی، مشرف  را  چه غرض… گپ های کهنه 

صاحبه خفه می سازی… چپ باش گفتم! خالص…
کنید  گوش  صحیح  خوب  دیورند…  دیورند…   .۶
هرگز  و  هرگز  که  است  چیزی  دیورند…  برادرها! 
نخواهد شد…  و  نشده  قبول  افغانستان  مردم  از سوی 

خالص…
میشه  باز  قطر  در  به خیر  برادران مان  دفتر  فردا،   .۷
گفتی  چه  می کنیم…  مذاکره  همرای شان   ما  و 
شده…  واز  دفترشان  وقت  خبرنگارصاحب… 
خوووو… خوووو… اونه به خیر وقت باز شده ! همین 
حالی که مه کنفرانس میتم- شکر خدا- برادران طالبم 

در قطر کنفرانس میتن. چه تصادف نیکی… 
۷. دفتر امارت اسالمی برادارن مان در قطر را به رسمیت 
را  دوری  شان  طاقت  این که  اول  دلیل  نمی شناسیم. 
دست پیشی  که  بشرماند  را  امریکا  خدا  دوم،  نداریم! 
و  کرد  برپا  قطر  در  را  طالبان  اسالمی  امارت  و  کرد 
نگذاشت که خودم این افتخار را کمایی می کردم. اگر 
امارت اسالمی طالبان را آخر خودم در کابل نساختم، 
باز به پیلوت طیاره ام بگویین که از این پس- هرگز- 

مرا »پدر افغانستان نوین« خطاب نکند! 
فعال بامان خدای تان… بامان خدا… بامان خدا...!

نیروها  بهانه الزم را برای خروج  با غرب  به گفتگو 
خروج  از  پس  ترتیب،  این  به  می کردند.  مساعد 
بازتر  دست  با  طالبان  که  است  غربی  نیروهای 
درگیری های خود را با حکومت مرکزی و متحدان 
سیاسی آن را از سر گرفته و کشتار مردم بی گناه را 

تشدید می بخشند.
و  قطر  بیانیه  جمله  از  طالبان،  اخیر  بیانیه های  از 
حمالت به مردم بی گناه با شیوه های تروریستی نشان 
می دهد که اعتماد غرب به تعهد طالبان و پاکستان به 
یک صلح دوامدار در افغانستان چقدر خام و بیهوده 
پروسه  گرفتن  دست  روی  ترتیب،  همین  به  است. 
الزامات  نظرداشت  در  بدون  گروه  این  با  مصالحه 
افغانستان  دولت  سوی  از  گفتگو  و  صلح  واقعی 
چیزی جز سرشکستگی های متداوم حکومت حامد 

کرزی را به دنبال نداشته است.
اشتباه در پی اشتباه

و  حکومت  اشتباه  اقدام  آخرین  راستا  این  در 
رهبران  رهایی  مجدد  درخواست  خارجه،  وزارت 
به گزارش  پاکستان می باشد.  از سوی  گروه طالبان 
پاسخ  در  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  بی بی سی، 
دفتر  گشایش  مورد  در  پاکستان  اخیر  موضع  به 
خواسته  اسالم آباد  از  قطر،  در  طالبان  مذاکرات 
در  کند.  رها  زندان  از  را  طالبان  سران  که  است 
که  است  آمده  افغانستان،  خارجه  وزارت  خبرنامه 
آزادی افراد مهم طالبان از زندان های پاکستان زمینه 
گروه  سران  و  صلح  عالی  شورای  بین  مذاکرات 

طالبان را هموارتر می سازد.
در  پاکستان  که  است  گفته  کشور  خارجه  وزارت 
پشتیبانی از روند صلح افغانستان، نقشی کلیدی دارد 
حمایت  به  عالوه  که  است  نیاز  فعلی  شرایط  در  و 
در  بردارد.  زمینه  این  در  هم  لفظی، گام های عملی 
آزادی  که  آمده  هم چنین  خارجه  وزارت  خبرنامه 
فوری »سران طالبان افغانی که از چند سال به این سو 
کار  می کنند«  روز  به  پاکستان شب  های  زندان  در 

مفیدی است که پاکستان 
میتواند برای تسریع روند صلح افغانستان انجام بدهد.

نمایندگان  ستیزه جویانه  و  توهین آمیز  بیانیه  از  پس 
ادامه  افغانستان،  حکومت  علیه  قطر  در  طالبان 
نشان دهنده  آنان  برابر  در  روش های گذشته سیاسی 
عدم تحلیل جدی حکومت افغانستان از پالیسی های 
طالبان  حالی که  در  است.  طالبان  قبال  در  ناکامش 
افغانستان  حکومت  پاکستان  استراتژی  از  تبعیت  به 
به رسمیت  گفتگو  طرف های  از  یکی  به عنوان  را 

یک  همانند  که  می کوشد  عوض  در  و  نمی شناسد 
حکومت  تاکید  کند،  عمل  تبعیدی  مستقل  دولت 
زندان های  از  گروه  این  رهبران  رهایی  بر  مبنی 
سوال های  بلکه  ندارد  موضوعیتی  تنها  نه  پاکستان 
حکومت  رفتار  محتوای  و  جدیت  برابر  در  زیادی 

افغانستان نیز قرار می دهد.
هیچ  طالب  رهبران  رهایی  که  است  این  مسلم  قدر 
و  گروه  این  میان  صلح  گفتگوهای  به  کمکی 
افغانستان در  نمی کند. حکومت  افغانستان  حکومت 
طالب  زندانیان  از  زیادی  تعداد  کوتاه  زمان  یک 
نیت  حسن  این  تاثیر  کرد.  آزاد  بگرام  زندان  از  را 
آقای کرزی و پاسخ گروه طالبان چی بود؟ مزدور 
نمایندگان مالعمر در  از سوی  خواندن رژیم کابل 
قطر، افتضاح دیپلوماتیک و تحقیر سیاسی حکومت 
و  طالب  نمایندگان  وقیحانه  مانور  و  کرزی  حامد 

آی اس آی در دوحه.
بودن  کارساز  و  جدیت  که  آن چه  دیگر،  سوی  از 
پالیسی های مصالحه حکومت را زیر سوال می برد به 
افغانستان  خارجه ی  امور  وزارت  بیانیه ی  در  خوبی 
اخیر آقای کرزی  منعکس شده است. در روزهای 
از  حمایت  به  را  پاکستان  به صراحت  دیگر  بار 
به شکل  مرزی  تنش های  و  کرد  متهم  تروریسم 
است.  یافته  افزایش  کشور  دو  میان  بی سابقه ای 
هم چنان گزارش های رسانه های پاکستانی حاکی از 
قطع  به صورت  پاکستانی  دولت مردان  که  است  آن 
ناامید شده و او را- به حق  از رییس جمهور کرزی 
و یا ناحق- مانعی بر سر صلح توصیف می دارند. به 
گزارش روزنامه ی پاکستانی پاک تربیون به نقل از 
مقامات این کشور، سفر نوازشریف به کابل به یک 
وقت دیگر موکول گردید. خوب، در چنین حالتی 
بیانیه ای وزارت خارجه مبنی بر رهایی زندانیان طالب 
دیپلوماتیک  به یک شوخی  بیشتر  اسالم آباد  توسط 

می ماند تا یک حرکت سیاسی معقول.
اندازه  به  افغانستان  دولت  که  گفت  باید  نهایت  در 
دارد.  سهم  قطر  دفتر  دیپلوماتیک  افتضاح  در  خود 
در  خود  پالیسی های  در  باید  کابل  حاضر  حال  در 
وزارت  بیانیه  کند.  بنیادین  نظر  تجدید  طالبان  قبال 
خارجه ما نشان می دهد که ما متوجه وخامت اوضاع 
نمی باشیم.  دهشت افگنان  امارت  به  دادن  امتیاز  و 
این  از  امتیاز  گرفتن  بدون  طالب  رهبران  رهایی 
بیهودگی و استیصال سیاسی  گروه خامی سیاسی و 
نتیجه ای  نمایش گذاشته و  به  افغانستان را  حکومت 

جز سرافکندگی ما ندارد.
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و  می آیند  دیگری  از  پس  یکی  رییس جمهورها 
دیگر  می آیند  وقتی  آن ها  از  برخی  اما  می روند؛ 
می کنند  سعی  آن ها  بروند.  نمی خواهند  هیچ گاه 
مانند  برخی  بیابند.  خود  ماندگاری  برای  راهی 
پوتین راهی برای جابه جایی می یابند و روشی در 
روش  امروزه  که  می کنند  خلق  سیاسی  تعامالت 
به نظر  که  روشی  می شود؛  نامیده  پوتین  مدودف- 
ایرانی اش  الگوی  می رسد احمدی نژاد می خواست 
را برای ماندگاری خود به کار بگیرد. اما این نسخه 
مشایی  احمدی نژاد-  به نام  بود  قرار  که  ایران  در 
شناخته شود، کار گر نیافتاد و احمدی نژاد هرچند 

می خواست بماند اما نتوانست.
سیاست برای اکثر مردم دنیای پیچیده، مبهم و حتا 
به  نیز  سیاست مداران  است.  منفور  و  هراس انگیز 
و  مبهم  پیچیده،  انسان های  می توانند  تناسب  همان 
حتا ترسناک و منفور باشند. بسیاری عالم سیاست 
و  بی پدر  تعبیری  به  و  دروغ  فریب کاری،  عالم  را 
اعتماد  قابل  چیزی  هیچ  آن  در  که  می دانند  مادر 
شهرت  و  قدرت  انگیزه های  دنیا  این  در  نیست. 
برجستگی خاصی پیدا می کند. قدرت، پیچیدگی و 
تخصص سه ویژگی غالب سیاست مداران برجسته 
تاریخ است. حال اگر این سه ویژگی در شخصیتی 
بارز  ثبات شخصیتی ویژگی  متعادل و اخالقی که 
باشی  امیدوار  آن خواهد بود جمع شود، می توانی 
که این سیاست مدار، فردی طبیعی خواهد بود که 
سیاست حرفه تخصصی اش است. قدرت و موقعیت 
او  برای  را  زندگی  از  سبکی  رییس جمهور،  یک 
ویژگی های  تدریج  به  می تواند  که  می کند  فراهم 
شخصیتی او را تقویت کرده، دچار پیچیدگی کند 
رییس جمهور  بدهد.  تخصصی تری  جنبه  آن  به  و 
تنها  بلکه  نمی دهد،  تغییر  را  شدن شخصیت کسی 
همان ویژگی های قبلی را تقویت و پیچیده می کند. 
رییس جمهور،  یک  بودن  خاص  مردم  از  بسیاری 
رهبر و صاحب منصب را جزو طبیعی سبک زندگی 
منتج  ویژگی  نه  می دانند،  اجتماعی اش  و  شغلی 
خواهند  خود  با  آن ها  شخصیتش.  بودن  خاص  از 
و  خاص  انسان های  سیاست مداران  خوب  گفت: 
زندگی  اگر  بود  خواهد  طبیعی  و  جامعه اند  برتر 
تفریح،  باشند. در همه چیز، در خانه،  خاص داشته 
و  نیازها  تمایالت،  خلقیات،  امکانات،  همسر، 
قدرت  و  حکومت  زمانی که  اما  رفتارهای شان. 
می رسد،  پایان  به  سیاست مداران  از  دسته  این 
پنهان کاری آنان نیز خاتمه خواهد یافت. آن زمان 
می دانستی  آنان  از  آن چه  می فهمی  تو  که  است 
خاص  زندگی  یک  در  تنها  و  نبوده  حقیقت  تمام 
اشرافی و متفاوت خالصه نمی شده. با پایان قدرت 
و حکومت سیاست مداران، پرسونا و نقابی که آنان 
بر زندگی و شخصیت خود نهاده بودند نیز، برداشته 
بیمار  یک  با  که  شد  خواهی  متوجه  تو  و  می شود 

مواجه بوده ای. 
بیمار  سیاست مدار  یک  احمدی نژاد  آقای  این که 
نیست.  تشخیص  قابل  به راحتی  خیر،  یا  است  بوده 
باقی است. خود  او هنوز در مسند قدرت  چرا که 
نقابی  بر  دیگر  نقابی  سیاسی  موقعیت  و  مسند  این 
ایجاد  خود  شخصیت  بر  احمدی نژاد  خود  که 
کرده است، می اندازد. وجود این دو نقاب تحلیل 
اما  می کند.  سخت  مردم  عموم  برای  مقداری  را 
شخصیتی  اختالالت  وجود  از  دقیقی  نشانه های 
نتیجه  در  شخصیتی  اختالالت  دارد.  وجود  او  در 
و  می کنند  پیدا  بروز  خاص  زندگی  سبک های 
اختالل  در  نیستند.  شناسایی  قابل  به راحتی  معموال 
و  عقده ها  با  نشدن  مواجه  برای  فرد  شخصیتی، 

از  یکی  در  او  بوده.  ریاست جمهوری اش  مدت 
اندازه  به  روشن فکران  گفت:  سخنرانی هایش 
را  داخلی اش  مخالفان  نمی فهمند.  هم  گوساله 
خس و خاشاک نامید. قطع نامه های سازمان ملل را 
کاغذپاره و دشمنانش را نادان و بی ارزش خطاب 

کرد. 
در  را  احمدی نژاد  تهدیدگر  شخصیت  واژه  کلید 
اصطالحی که او بر سرزبان سیاست مداران و جامعه 
ایران انداخت می توان سراغ گرفت: »بگم؟ بگم؟« 
تهدیدگر  شخصیت  نماد  می توان  را  اصطالح  این 
می کنند،  تهدید  این گونه  کسانی که  دانست.  او 
از  ترس  به دلیل  که  دیگرهراسند  خودشیفته هایی 
دست دادن آن چه منبع خودشیفتگی خود می دانند، 
احمدی نژاد  می زنند.  خشونت  و  تهدید  به  دست 
قدرت  یعنی  خود،  واقعی  محبوب  زمانی که  در 
دیگرهراسی  رویه ی  دید  خطر  در  را  شهرت  و 
خودشیفتگی اش را بروز داد. خودشیفتگی خالص 
سراغ  می توان  او  گفته  این  در  را  احمدی نژاد 
و  دانشگاهی ام،  آدم  یک  من  »باالخره  گرفت: 
شما  را  اقتصادی  مفاهیم  پیچیده ترین  اجرایی ام. 
اگر  باالخره  کردم.  بیان  سادگی  خیلی  من  دیدید 
این  از  یکی  هم  احمدی نژاد  نخبگان،  بگوییم  ما 

نخبگان به حساب می آید.«
توجه  قابل  احمدی نژاد  در  که  دیگری  موضوع 
شدیدا  او  است.  بیمارگونه اش  مهرطلبی  است، 
شهرت طلب است. شهرت طلبی در واقع الیه بیرونی 
همان مهرطلبی بیمارگونه است. فرد مهرطلب باید 
دانستن  است.  محبوب  که  بشوند  و  ببیند  خودش 
قانع  را  او  وجه  هیچ  به  است  محبوب  این که 
نمی کند. نیاز او با دیدن، شنیدن و لمس کردن رفع 
می شود، برای همین او اصرار می کند که خودش 
در جمع مردم همواره حضوری مستقیم داشته باشد. 
محدودیتی  هیچ  توجه ها  و  محبت ها  اظهار  این 
قانع کننده  هم  هیچ وقت  واقع  در  و  نمی شناسد 
سخنرانی هایش  در  بارها  احمدی نژاد  بود.  نخواهد 
بیان کرده است که مردم دنیا او را می شناسند و به او 
افتخار می کنند. نمونه های چنین گفته هایی آن قدر 
زیاد است که نیازی به ذکر نمونه و مثال نیست. از 
باب یادآوری به چند نمونه اشاره می کنم: »یکی از 
گفت:  امریکایی  اشغالگر  نیروهای  این  فرماندهان 
جمالت خیلی جالبه، گفت من افتخار دارم با شما 
دارید./  جای  من  دل  در  بندازم،شما  عکس  یک 
زیادی  تعداد  یک  اندونزی،  رفتیم  که  روزی 
لیسانسه های روان شناسی اجتماعی آمدند گفتند: ما 
می خواهیم از شما یادگاری داشته باشیم، مگه شما 

شده  جمع  مردم  چرا./  گفتم  نیستید؟  احمدی نژاد 
بودند آن جایی که محل اقامت ما بود می گفتند: ما 
احمدی نژاد حرف های  فقط،  ببینیم  را  شما  آمدیم 

آسمانی می زند.«
را  احمدی نژاد  مهرطلبانه  رفتارهای  از  یکی 
سال   6 در  نامه  میلیون   30 موضوع  در  می توان 
کارکنان  مراسم  در  احمدی نژاد  گرفت.  سراغ 
طول  در  »این که  گفت:  ریاست جمهوری اش  نهاد 
رفع مشکالت  برای  نفر  میلیون   30 سال گذشته   6
نشان دهنده  کردند،  مراجعه  مجموعه  این  به  خود 
حجم باالی فعالیت های انجام شده در این مجموعه 
است.« به نظر می رسد احمدی نژاد این نامه ها را در 
کنار راه اندازی )شماره تماس 111 - سامانه ارتباط 
مردم و دولت( که به طرح سامد شناخته می شود با 
هدف ایجاد امکانی برای ابراز احساسات و تقدیر 
و تشکر از خود و مجموعه زیر دستش راه اندازی 
تماس  خط  این  افتتاحیه  مراسم  در  خود  او  کرد. 
آن چه  با  می شنویم  خودمان  »چیزی که  می گوید: 
را  آن چه  می کند.  فرق  می خوانیم  کاغذ  روی  از 
هم که از روی کاغذ می خوانیم با خالصه اش فرق 
می کند. من این طوری هستم.« یک زن اگر بداند 
عاطفی اش  نیاز  دارد،  دوست  را  او  همسرش  که 
مستقیما  شوهرش  از  باید  او  شد.  نخواهد  برطرف 
ببیند که برایش  بشنود که: من تو را دوست دارم. 
حس  را  همسرش  نوازش  و  شده  خریده  تحفه ای 
عاطفی  نیاز  شود.  برآورده  عاطفی اش  نیاز  تا  کند 
باید شنیده، دیده و لمس  نمی شود.  با دانستن حل 
ببیند  بشوند،  خودش  باید  هم  احمدی نژاد  شود. 
به سمت  را  او  نیازی که  بدهد.  بخواند و دست  و 
مردم می کشاند و نیازمند می سازد. احمدی نژاد در 
طریق  از  او  نمی کرد،  زندگی  مردمش  برای  واقع 
که  چیزی  می کرد.  بودن  زنده  احساس  مردمش 
تبدیل  استخدام گر  شخصیتی  به  را  خودشیفته  فرد 

می کند.
زندگی  که  است  سیاست مداری  احمدی نژاد 
استوار کرده است،  پایه سیاست  بر  را  شخصی اش 
براساس ویژگی های واقعی و درونی اش. حوزه  نه 
سرشار  غالبا  و  برون گرایانه  حوزه ای  سیاست، 
و  اقبال ها  است.  کذایی  و  مجازی  موضوعات  از 
محبوبیت های ذهنی، شخصیت های کامال اعتباری 
و موقتی، آبرو و پرستیژی قرارداری با منبع بیرونی. 
می شود  شخصی  سیاسی،  زندگی  یک  زمانی که 
ارزشمند  و  معنادار  را  فرد  آن  زندگی  تمام  و 
می کند.  خود  به  وابسته  را  او  هویت  می کند، 
باشد  نتوانسته  زندگی اش  گذشته  در  که  فردی 
به  را  شخصیتی اش  نیازهای  و  زندگی  بحران های 
نحو مطلوب رفع کند، هویت منسجم، خودخواسته 
به خود  نسبت  و  باشد  نکرده  ارزشمندی کسب  و 
باشد، در سنین  نداشته  ارزشمندی درونی  احساس 
نیازهای خود را  بعد از آن سعی می کند  جوانی و 
شدیدا  که  منابعی  بیاورد.  به دست  بیرونی  منابع  از 
این  آمیزند.  اضطراب  و  اغواگر  بی ثبات، مجازی، 
افراد به حضور در صحنه قدرت و شهرت نیاز دارند 
چرا که هویت و معنی »بودن« خود را بر همین منابع 
را  احمدی نژاد  شخصیت  ریشه  ساخته اند.  استوار 
ریاست جمهوری اش  آغاز  از  قبل  دوران  در  باید 
ویژگی های  به  تنها  ریاست جمهوری  کرد؛  دنبال 

قبلی او را تقویت و نمایان کرده است.
در زندگی اجتماعی سیاسی معاصر وقتی که یک 
ریاست  مدتی  می رسد،  قدرت  به  رییس جمهور 
خودخواسته   و  طبیعی  روندی  در  بعد  و  می کند 
به  از قدرت خارج می شود. در زمان رفتن، نسبت 
اضطراب  و  تهدید  احساس  هویت شخصیتی خود 
و  نفس  عزت  احساس  نیز  خروج  از  بعد  و  ندارد 
ارزشمندی اش را از دست نمی دهد. به همین دلیل 
ماندگاری  برای  از عرف سیاسی  هم تالش خارج 
اواخر  ندارد. رفتارهای احمدی نژاد در  انجام  خود 
نشان  واضح  کامال  به طور  ریاست جمهوری اش 
دارد.  او  دردجاودانگی  و  ماندگاری  به  اشتیاق  از 
انرژی متراکم شده ناشی از این  درد جاودانگی و 
را  آینده ای هرچند دور خود  ناکامی که شاید در 
ایران  سیاسی  فضای  و  جامعه  در  دیگر  به شکلی 

بازتولید کند. 

و  افسردگی  احساس  و  خود  زندگی  ناکامی های 
اضطراب ناشی از گذشته زندگی اش، نقابی از خود 
می سازد تا با واقعیت دردناک خویش مواجه نشود. 
نیازهایش دست می  او به تحریف واقعیت خود و 
زند و این گونه خود را از اضطراب بنیادین مواجهه 

با شخصیت ضعیف خود دور می کند.
ایران  احمدی نژاد در 8 سال ریاست خود بر مردم 
خودفریب  هیجانی،  بی ثبات،  کامال  شخصیتی 
دروغ  به  بارها  او  داد.  نشان  خود  از  خودمحور  و 
فریب  با هدف  تنها  نه  متوسل شد؛ دروغ هایی که 
همان طور  بیان شد.  فریب خود  با هدف  که  مردم 
می نامید،  خاین  را  کسی  که  وقتی  استالین  که 
بلکه  نبود،  خودش  کردن  متقاعد  تنها  هدفش 
احمدی نژاد  کند؛  قانع  هم  را  خودش  می خواست 
گفت:  موسوی  میرحسین  با  مناظره  در  وقتی  هم 
است،  کرده  عذرخواهی  ما  از  رسما  بلر  تونی 
از چنین  قانع کند که  هم  را  می خواست خودش 
او  است.  برخوردار  انگلیسی ها  برابر  در  جایگاهی 
نیاز  بزرگ  این دورغ  به  قانع کردن خودش  برای 
داشت. او طرح هاله نور را در اجالس سازمان ملل 
نشانه ای  زمانی  دروغ گویی  کرد.  رد  به صراحت 
هدف  با  که  می شود  دانسته  شخصیتی  اختالل  از 
احساس  ایجاد  و  شخصیتی  نیاز  کردن  برآورده 
محق  و محبوب بودن خود بیان می شود. فرد دروغ 
می گوید چون دیگران در زمان های الزم و آن طور 
که باید او را تایید و تحسین نمی کنند، در نتیجه او 

خود نیازش را برآورده می کند.
دارد.  فرافکن  شدیدا  شخصیتی  احمدی نژاد 
منفی  ویژگی های  دادن  نسبت  معنی  به  فرافکنی 
از دروغ گویی.  پنهانی  نوع  به دیگران است؛  خود 
شاید بزرگ ترین دروغ و فرافکنی احمدی نژاد را 
بتوان در این سخن او که از رسانه ملی ایران منتشر 
رفتارمان، چون  »ما صادقیم در  شد، مشاهده کرد:  
از شماها دروغ گو  مثل خیلی  اگر  ثابتیم.  صادقیم، 
بودیم و پشت پرده چیزهای دیگری داشتیم، کاله 

سرتان می گذاشتیم.«
او برای رقیبان و منتقدانش پرونده سازی می کند، 
آن ها را به محاکمه می کشاند و در سخنرانی هایش 
که  موضوعی  می کند؛  افشاگری  به  تهدید  مرتب 
دارد.  او  شخصیتی  پرخاشگری  روحیه  از  نشان 
پرخاشگری رفتاری است که با هدف صدمه زدن 
صورت  دیگران  اموال  یا  و  شخصیت  جسم،  به 
علنا  و  رسما  هم  را  خارجی  تهدیدهای  می گیرد. 
تهدید به حذف و شکست می کند. تحقیر و تهدید 
تمامی  در  احمدی نژاد  معمول  رویه  دو  قهر  و 

سیاست مدار بیمار
روانشناسیشخصیتاحمدینژاد

 سید محمد دقیق
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انتخابات  مستقل  کمیسیون  ماه،  يک  از  کم تر  در 
بیش از 58هزار کارت رای دهی برای افراد واجد 
آن  11هزار  میان،  اين  از  که  کرده  توزيع  شرايط 
مستقل  کمیسیون  است.  شده  توزيع  زنان  برای 
در  زنان  کم رنگ  حضور  که  می گويد  انتخابات 

روند ثبت نام نگرانی آور است.
کمیسیون  زنان  بخش  کمیشنر  عظیمی،  ريدا 
در  29جوزا،  چهارشنبه،  روز  به  انتخابات،  مستقل 
با  انتخابات«  و  »جندر  مشورتی  مشترک  نشست 
آمار  که  گفت  مدنی،  جامعه  نمايندگان  حضور 
زنان  که  می دهد  نشان  انتخابات  برای  ثبت نام 
میان  »از  ندارند:  عالقه مندی  ثبت نام  روند  در 
چهارصدوچهل و پنج نفری  و  پنجاه وهشت هزار 
يازده  حدود  تنها  گرفته اند،  رای دهی  کارت  که 
هزار زن کارت رای دهی گرفته اند که واقعا بسیار 
نگران کننده  را  رقم  اين  است.« خانم عظیمی  کم 

می خواند.
به گفته خانم عظیمی، دلیل اين که چرا زنان در اين 
بايد  و  نیست  معلوم  کرده اند،  اشتراک  کم  روند 
برای پیدا کردن اين دلیل جستجو صورت بگیرد. 
اين رقم هنوز هم  »من فکر می کنم که  او گفت: 
نگران کننده است و سطح اشتراک زنان بسیار کم 
است، حداقل برای من قابل قبول نیست و در اين 
تقصیر کمیسیون نیست؛ ما بايد پیدا کنیم که چرا 

خانم ها به اين سطح کم اشتراک کرده اند.«
دور نخست روند ثبت نام در پنجم ماه جوزای سال 
جاری آغاز شد. قرار است دور دوم اين روند در 

پنجم ماه اسد آغاز شود.
روند ثبت نام برای انتخابات از آغاز در شماری از 
مناطق ناامن با مشکالت امنیتی روبه رو بوده است، 
اما نهادهای امنیتی اطمینان داده اند که برای بهتر به 

سر رسیدن اين روند، تالش می کنند. 
در همین حال ريیس داراالنشای کمیسیون مستقل 
کمیسیون  اين  تالش های  که  می گويد  انتخابات 

پاسداران،  سپاه  در  ولی فقیه  نماينده  جانشین 
ريس جمهور منتخب آن کشور را از منتقدان نظام 
است که  گفته  و  اصول« خوانده  در  »استوار  ولی 
اصالح طلبان تالش دارند منتخب مردم را مصادره 
جريان های  »وامدار  روحانی  حسن  اما  کنند، 

اصول گرايی و اصالح طلبی نیست.«
حاجی صادقی  عبداهلل  بی بی سی  گزارش  براساس 
گفته است: »ريیس جمهور شعار اعتدال را در پیش 
گرفته است و اصول گرايی که بر پايه احکام خدا، 
مردم  مشارکت  به  اعتقاد  و  فقیه  واليت  به  اعتقاد 

شکل گرفته است، منافاتی با اعتدال ندارد.«
رياست جمهوری  انتخابات  دوره  يازدهمین  در 

ثبت نام  روند  در  زنان  تا  است  شده  باعث  عامه، 
حضور گسترده نداشته باشند.«

می گويند  کمیسیون  اين  مسووالن  حال  همین  در 
رای دهی  کارت  گرفتن  به  زنان  تشويق  برای  که 

تالش می کنند.
پنج شنبه ،  که  نشستی  در  مدنی  نهادهای  هم چنین 
خواستار  بود،  شده  راه اندازی  کابل  در  30جوزا، 
راه اندازی انتخابات شفاف با حضور گسترده زنان 
قوانین  تا  از شورای ملی کشور خواستند  و  شدند 
تصويب  به  زودتر  هرچه  را  انتخابات  به  مربوط 

برسانند. 
در  است  قرار  که  رياست جمهوری  انتخابات 
تهديد  با  شود،  راه اندازی  آينده  سال  16حمل 
مستقل  کمیسیون  است.  روبه رو  امنیتی  جدی 
به  را  رای دهی  مرکز  7هزار  می گويد،  انتخابات 
نهادهای امنیتی معرفی کرده و نهادهای امنیتی تنها 
مراکز  اين  تا در مورد  دارند  ماه ديگر وقت  يک 

رای دهی برای کمیسیون معلومات ارايه کنند.
را در  ولسوالی  امنیتی چهار  نهادهای  اين  از  پیش 
جدی  تهديد  با  هلمند  و  زابل  غزنی،  واليت های 
آن  در  که  بودند  گفته  و  خوانده  روبه رو  امنیتی 

ولسوالی ها مراکز رای دهی باز نخواهند شد.

او  به  امروز  اما  شوند،  انتخاب  ديگری  کسان 
کمک  آماده  قدرت  تمام  با  و  می گويیم  تبريک 

به او هستیم.«
با  ايران  منتخب  ريیس جمهور  که  گفت  او 
بین الملل  عرصه  و  منطقه  داخل،  در  چالش هايی 
روبه رو است و »بايد به منتخب ملت با تمام قدرت 
ملت،  منتخب  موفقیت  که  چرا  کرد،  کمک 

موفقیت انقالب اسالمی است.«
»سیاست گذار  ولی فقیه  او در عین حال گفت که 
»ريیس جمهور  کرد:  اضافه  و  است«  اسالمی  نظام 
و  نظريه پرداز  نه  است،  مجريه  قوه  ريیس 

سیاست گذار در روابط خارجی.«

برای مساوی ساختن جندر در روند ثبت نام جريان 
دارد.

کمیسیون  داراالنشای  ريیس  امرخیل،  ضیاالحق 
ثبت نام  روند  آغاز  در  می گويد  انتخابات  مستقل 
اين  به تالش  بود که  بسیار کم رنگ  زنان  حضور 
»اشتراک  است:  شده  زياد  حدی  تا  کمیسیون 
اين  ما  که  هنگامی  جوزا  پنجم  در  ابتدا  در  زنان 
پروسه را آغاز کرديم، کم رنگ بود و کمیسیون 
مستقل انتخابات سعی و تالش کرد تا حضور زنان 
ادامه خواهد  يابد و اين تالش و کوشش  افزايش 
داشت تا زنان واجد شرايط بتوانند ثبت نام کنند و 

کارت های رای دهی اخذ کنند.«
دلیل عدم اشتراک زنان

هم  مدنی  نهادهای  از  شماری  که  نشست  اين  در 
اشتراک داشتند، نبود امنیت و سنتی بودن جامعه از 
داليل اصلی عدم اشتراک زنان در روند ثبت نام و 

انتخابات گفته شد.
شفاف  انتخابات  بنیاد  ريیس  ايوب زاده،  نعیم 
اين  در  زنان  اشتراک  اصلی عدم  افغانستان، علت 
امنیت،  »نبود  گفت:  خوانده  امنیت  نبود  را  روند 
کم کاری  کشور،  در  حاکم  رسوم  و  عنعنات 
احزاب سیاسی در بسیج سازی مردم، عدم آگاهی 

ايران که روز جمعه، 24 جوزا، برگزار شد، حسن 
روحانی  توانست 50.7 درصد آرا را در دور اول 
کسب کند و به عنوان ريیس جمهور  ايران انتخاب 
گروه های  حمايت  مورد  نامزدهای  از  او  شود. 

اصالح طلب و میانه رو در انتخابات بود. 
در عین حال، جانشین نماينده آيت اهلل خامنه ای در 
ريیس جمهور  »نمی خواهیم  گفت:  پاسداران  سپاه 

منتخب زمین بخورد و بايد به او کمک کرد.«
در  است  شده  گزارش  که  صادقی  حاجی  آقای 
جمع استادان بسیجی در شهر قم سخنرانی می کرد، 
به خاطر  ما  از  برخی  است  »ممکن  کرد:  اضافه 
می خواستیم  مردم،  منتخب  مطرح شده  گفتمان 

ACKUجانشین نماينده رهبر ايران در سپاه: روحانی منتقد نظام ولی استوار در اصول است



Hasht e Subh

Tender Notification-91070230 
procurement of Chickpeas 
seed and Wheat Seed  
The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical Coop-
eration measures for the project “DETA”, on behalf of the 
Government of the Federal Republic of Germany. 
The GIZ Office in Mazar-e-Sharif now invites Bidders 
to submit their request to participate in the tender for the 
“Procurement of Chickpeas seed and Wheat Seed Balkh 
Province, Afghanistan” with below conditions.
Your request to participate shall be sent latest until 
27.06.2013, 12:00 PM to ahmad.azimi@giz.de. 
Or Hard copy to GIZ Office Mazar-e-Sharif at address be-
low: 
Third District of Mazar City Seya Gerd Road
East of Balkh National Radio & TV Station
Mazar-e-Sharif, Afghanistan
Att. To: Mr. Ahmad Zubair Azimi 
Please mention tender notification number in your subject 
line of email. 

ناآرامی های جاری در آن  برازیل برای بررسی  کابینه 
کشور جلسه اضطراری تشکیل می دهد.

جمعه  روز  برزیل،  رییس جمهور  روسف،  دیلما  دفتر 
مذاکره  برای  رییس جمهور  که  کرد  اعالم  ٢١جون، 
اعضای  آن،  حل  راه های  و  کنونی  تحوالت  پیرامون 
دعوت  فوق العاده  جلسه  تشکیل  به  را  دولت  هیات 

کرده است.
ناآرامی های  شاهد  برازیل  اخیر،  روزهای  طی 
نداشته  سابقه  اخیر  دهه  دو  طی  که  بوده  گسترده  ای 

است.
از یک  بیش  پنج شنبه  برازیل، روز  پولیس  به گزارش 
برازیل  سراسر  در  اعتراضی  تظاهرات  در  نفر  میلیون 
شرکت کردند و نارضایتی خود را از کیفیت نامناسب 

خدمات دولتی ابراز داشتند.
طی  نخستین بار  برای  تظاهرات،  این  جریان  در 

ناآرامی های اخیر، یک نفر کشته شد.
این فرد در اثر تصادف موتر جان خود را از دست داد 

امریکا،  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  کری،  جان 
قبال  کری  آقای  می کند.  سفر  هند  به  یک شنبه  روز 
خواستار روابط همه جانبه و کامل بین دو کشور شده 

است. 
این نخستین مسافرت جان کری به حیث وزیر خارجه 
امریکا به هند خواهد بود.  قرار است در جریان این 
خروج  با  رابطه  در  کری  جان  سه روزه،  مسافرت 
نیروهای بین المللی در سال ٢0١4 از افغانستان تا تعلیم 
با  اقلیم جهان و سایر موضوعات مهم  تغییر  تربیه،  و 

مقامات هندی گفتگو کند.  
اخیر  مهم  تحوالت  با  هند  به  کری  جان  مسافرت 

اعالم  سبته  شهر  در  اسپانیا  پولیس 
جمعه،  صبح  در  عملیاتی  در  که  کرد 
ارتباط  ظن  به  را  نفر  هشت  ٢١جون، 
جذب  برای  تالش  و  القاعده  شبکه  با 
کرده  بازداشت  جهادی  داوطلبان 

است.
بیانیه ای گفته  اسپانیا در  وزارت داخله 
است که ظن آن می رود که این شبکه 
تاکنون ده ها پیکارجو را جذب و برای 
سوریه  به  نظامی  عملیات  در  شرکت 

اعزام کرده باشد.
از  برخی  که  است  آمده  بیانیه  این  در 
به  شبکه  این  توسط  شده  جذب  افراد 
تحت  و  اعزام  آموزشی  اردوگاه های 

آموزش نظامی قرار گرفته اند.
شهر سبته یک منطقه خودمختار تحت 
سواحل  در  و  اسپانیاست  حاکمیت 
جبل الطارق  مجاورت  و  افریقا  شمال 
هم مرز  مراکش  کشور  با  و  شده  واقع 

است.
شبکه  که  گفته اند  اسپانیا  پلیس  منابع 
جذب، آموزش و اعزام نیروی جهادی 
مراکش،  در  فنیدق  شهر  و  سبته  در 

مراکزی داشته اند.

نیز از محل گریخت  به گفته پولیس، راننده خودرو  و 
و به نظر نمی رسد که این حادثه با اعتراضات ارتباطی 

داشته باشد.
در جریان تظاهرات روز پنج شنبه، پولیس در چند شهر 
گاز  معترضان،  کردن  متفرق  برای  پایتخت  جمله  از 

اشک آور و گلوله مشقی به کار برد.
در برازیلیا، پایتخت برزیل، تظاهرکنندگان به ساختمان 
با  اما  کردند  حمله  خارجه  امور  وزارت  و  پارلمان 

مقاومت پولیس مواجه شدند.

دفتر  گشایش  از  بعد  است.  مصادف  افغانستان  در 
طالبان در قطر که با موافقت امریکا صورت گرفت، 
حکومت افغانستان از این که در حاشیه قرار گرفت، 

ابراز نارضایتی کرده است.
یک مقام ارشد هند گفته است، این کشور می خواهد 

در مورد برنامه های امریکا از آقای کری بشنود.
ایج«چاپ  »ایشن  روزنامه  مسوول  مدیر  آنندس های 
دهلی به این عقیده است که شاید حکومت هند در 
دیدار با جان کری از موقف افغانستان ابراز حمایت 

کند.
او گفته است: »افغانستان با یک مشکل مغلق مواجه 
است. من باور دارم که حکومت هند به طور آشکار به 
امریکا خواهد گفت، راهی را که انتخاب کرده است 
رییس جمهور  که  را  مالحظاتی  و  می باشد  نادرست 
کرزی در چند روز گذشته ابراز کرد، همان است که 

هند با آن موافق است.«
وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا قبل از مسافرت به 
هند در یک پیام ویدیویی گفته است، رییس جمهور 
اوباما و حکومت امریکا باور کامل دارد که یک هند 

قوی می تواند منافع ملی امریکا را تامین کند.

منابع  هم  گذشته  سال  دسامبر  ماه  در 
پلیس اسپانیا گفتند یازده نفر را به ظن 
عضویت در گروه های تندرو اسالم گرا 

در همین شهر بازداشت کردند.
در آن زمان برخی منابع محلی گفتند 
شهر  انفجارهای  با  بازداشت  این  که 
میالدی   ٢00۳ سال  در  کازابالنکا 

مرتبط بوده است.
اسالم گرا  گروه های  مراکشی  مقامات 
کردند  معرفی  انفجار  این  مسوول  را 
که به کشته شدن بیست وشش نفر منجر 

شد.
 

خبر کشف شبکه استخدام شبه نظامیان 
تندرو برای جنگ علیه حکومت بشار 
باعث  سوریه،  رییس جمهوری  اسد، 
گسترش  مورد  در  نگرانی  افزایش 
دامنه جنگ داخلی این کشور و تبدیل 
آن به یک درگیری فرقه ای در منطقه 

خواهد شد.
از  گزارش هایی  اخیر،  هفته های  در 
سوریه  به  عراقی  شیعه  داوطلبان  اعزام 
بشار  مسلح  مخالفان  با  مقابله  به منظور 

اسد انتشار یافته است.

افراد  این  گزارش ها،  این  براساس 
مذهبی  اماکن  از  حفاظت  داوطلب 
حمالت  برابر  در  سوریه  در  شیعیان 

احتمالی اسالم گرایان سنی بوده اند.
نیروهای  نبرد  جریان  در  هم چنین، 
دولتی سوریه و نیروهای مخالف بر سر 
و  سوریه  مرز  در  قصیر  شهر  بر  تسلط 
لبنان، شبه نظامیان جنبش شیعه حزب اهلل 

لبنان در این نبرد مشارکت داشتند.
رسانه های  برخی  هم  گذشته  هفته 
برای  ایران  تصمیم  از  غرب  خبری 
سپاه  نفرات  از  تن  هزار  چند  اعزام 
نیروهای  به  پیوستن  برای  پاسداران 

دولتی سوریه خبر دادند.
خبر  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی 
برای  پاسداران  سپاه  نیروهای  اعزام 
کمک به ارتش سوریه را تکذیب کرد 
به  نیروهای دولتی سوریه  و گفت که 
»تروریست ها«  با  مقابله  به  قادر  تنهایی 

هستند.
ایران،  دولتی  رسانه های  و  مقامات 
مخالفان  سوریه،  دولتی  مقامات  مانند 
حکومت آن کشور را »تروریست« می 

خوانند.

کابینهبرازیلبرایبررسیاعتراضات،جلسهاضطراریتشکیلمیدهد

جانکریبههندسفرمیکند
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خدماتخبرهايکوتاهبهوسیلهتیلفونهايموبایل
ازروزنامه8صبح

اگر مي خواهید همه روزه خبرهاي کوتاه را از 8صبح
به دست بیاورید، به رهنمود زیر عمل کنید:

شماره8رادرپیامخانهموبایلتانبنویسید
وبهشماره824بفرستید.

Dailyتنها دارندگان سیم کارت هاي اتصاالت مي توانند از این خدمات مستفید شوند.
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Stay updated with latest news by sending "8" to "824"
Only Etisalat users can subscribe.

اسپانیا»شبکهجذبواعزامپیکارجویانجهادیبهسوریه«راکشفکرد

روزنامه8صبحبرايسال1392مشترکميپذيرد
نهـادهايداخـلي

آدرس: کوچه شماره 5،  کارته سه، کابل
naakbl@gmail.com :شماره تليفون: 0797530589ايميل

موسساتخـارجي
یک سالهیک ساله ۳50 دالـر8000 هزار افغاني
شش ماههشش ماهه

سه ماههسه ماهه
٢00 دالـر4000هزار افغاني
١00 دالـر۳000هزار افغاني

ACKU


	8am
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




