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وضعیت  بررسی  به منظور  غنی  رییس جمهور  ماندگار- 
امنیتی و تبریکی عید سعید فطر به مأموران قول اردوی 203 

تندر به والیت پکتیا سفر کرد.
اردو،  قول  این  منسوبین  با  دیدار  حین  جمهور  رییس 
به  مردم  گفت،  کشور  نظامیان  فداکاری های  از  ستایش  با 

صورت عام و من به صورت خاص بده کار شما هستیم.
امنیتی  ارگان های   شهدای  روح  به  دعا  ضمن  غنی  آقای 
کشور افزود: اکرامیه شهدا را دو چند کرده و به خاطر کمک 

به فرزندان و خانوادة شهدا صندوق اعانه ساخته ایم.
آقای غنی اطمینان داد که در کنار آوردن تغییرات در سطوح 
مختلف نظام در بخش امنیتی و دفاعی کشور نیز تغییرات 
اساسی خواهد آورد تا نظامیان کشور به گونة مسلکی ترفیع 

کنند.
او خطاب به منسوبین قول اردوی 203 تندر گفت: فرزند 
رییس  اصولی  و  تدریجی  به گونة  که  باشد  مطمین  غریب 

ستاد ارتش کشور خواهد شد.
با بزرگان قومی، علمای دینی،  رییس جمهور در این سفر 
نماینده گان شورای والیتی و والی پکتیا نیز دیدار کرد و به 

بررسی وضعیت امنیتی این والیت پرداخت.

رییس جمهور بعد از شنیدن پیشنهادات بزرگان پکتیا گفت: 
این  به  تا  می کنم  تالش  است،  صلح  ما  مشترک  خواست 

خواسته برسیم و در این بخش راهکار ما واضح است.
او خطاب به بزرگان قومی پکتیا گفت که خواست های شما 

برحق است، شما به کابل بیایید، در آنجا وزرای مربوطه را 
می خواهم تا با در نظر داشت امکانات موجود در بخش های 

زیربنایی با شما کمک کنند.
اراده  و  عزم  طالبان  با  صلح  گفت:  همچنان  غنی  آقای 
می خواهد و این راه درازی است که ما با عزم و حوصله در 
این بخش کار می کنیم و به همسن نسبت است که در هشت 

ماه گذشته، اجماع منطقه یی و جهانی را به میان آوردیم.
رییس جمهر غنی گفت: ساختن سرک ها، بندها و کارهای 
سال  در  که  دارد  نیاز  بیشتر  امکانات  و  وقت  به  تعمیراتی 
ندارد؛  را  بندها  برق ظرفیت ساخت  و  جاری وزارت آب 
می خواهم که یکبار وزارت را به پا ایستاد کنم و بعد برای 
در  مگر  نمی شود،  روز  یک  در  کارها  تمام  کنم،  کار  شما 

چهار سال بعد پکتیا باید به گونة اساسی تغییر کند.
آقای غنی از اشتراک مردم پکتیا در انتخابات گذشتة ریاست 
جمهوری ستایش کرد و گفت: شما این وطن را نگه داشته 
و نگه می دارید و شما برای ساختن کشور نظریات خوب 

دارید که مشترکًا آن را عملی خواهیم کرد.
قول  از سربازان مجروح  این سفر  بایان  در  رییس جمهور 

اردوی 203 دیدار کرده و به آنان کمک نقدی کرد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

فـاز جـدیِد صـلح و جنـگ

 در افغانستان

مجتبا امیری
جداگانة  تماس های  طی  عید  روزهای  در  غنی،  رییس جمهور 
تلیفونی، عید سعید فطر را به مسووالن دولتی و بزرگان کشور 

تبریک گفته است. 
بر اساس خبرنامة ارگ، آقای غنی دو روز پی هم طی تماس های 
جداگانه تیلفونی با والیان و سرپرست والیان تمام والیات کشور، 
رهبران جهادی و شخصیت های سیاسی، فرماندهان قول اردوها، 
قوماندانان امنیه، رؤسای امنیت ملی، رؤسای محاکم، شمار زیادی 
مدیران  مدنی،  جامعه  فعالین  نخبه،  زنان  دانشگاه ها،  روسای  از 
تبریک  آنان  به  را  فطر  عید سعید  رسانه ها،  و مسووالن  مکاتب 

گفته است.
از  تشکری  ضمن  متذکره،  شخصیت های  و  بزرگان  مسووالن، 
نیز  تلیفونی رییس جمهور، عید سعید فطر را به وی  تماس های 

تبریک گفتند و برای کشور صلح، امنیت و ترقی آرزو نمودند.
این درحالی است که دولت افغانستان را خطر فروپاشی تهدید 
می کند. نیروهای امنیتی در نبرد شدید با دهشت افگناِن تا دندان 
مسلح قرار دارند و تلفات آنان در این نبرد سنگین نگران کننده 
کنترل طالبان  به  از روستاهای کشور  قابل توجهی  است. بخش 
درآمده است. بیکاری بیداد می کند. فساد و بی عدالتی به آخرین 
برخوردار  الزم  انسجام  و  اتحاد  از  دولت  است.  رسیده  سرحد 
و  مدون  استراتژی  و  برنامه  نبود  از  ملی  دولت وحدت  نیست. 
یکپارچه برای بیرون رفت از بحران به شدت رنج می برد و ده ها 
اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  پیچیدة  و  کالن  معضل  و  چالش 
ماه  ده  طی  دولت  رهبران  اما  می دهد.  رنج  را  کشور  این  دیگر 
کمپاینی  نهایت  در  و  تبلیغاتی  تشریفاتی،  کارهای  در  گذشته 
مشغول هستند. یکی طی سفرهایی از این والیت به آن والیت 
سفر می کند و دیگری دست به تلیفون، کل ملت را عید مبارکی 

می دهد!  
رییس جمهور غنی چند روز پس...                  ادامه صفحه 6

مورد  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 
برای  هرگام  که  گفت  انتخاباتی  اصالحات 
اصالحات باید بر اساس قانون اساسی افغانستان 

باشد.
مستقل  کمیسیون  سخنگوی  نور  محمد  نور 
با  قوانین  اساس  بر  که  کرد  اعالم  انتخابات 
ندارد  مشکلی  کمیسیون  این  اعضای  برکناری 

اما هر گام برای اصالحات باید بر اساس قوانین 
افغانستان باشد.

کمیسیون  اعضای  افغانستان،  قوانین  اساس  بر 
مستقل انتخابات برای 6 سال تعیین شده اند و تا 

پایان ماموریت خود حق ادامه کار دارند.
این در حالی است که صدیق اهلل توحیدی معاون 
کمیسیون تازه ایجاد شده...         ادامه صفحه 6

ســـالم!
 من رییس جمهور هستم!
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تازه  بُعدی  طالبان،  گروه  رهبر  مالعمر  اعالمیة 
ایجاد کرده است. رهبر گروه  در گفتماِن صلح 
رسیدن  فرا  مناسبت  به  اعالمیة خود  در  طالبان 
عید سعید فطر، از آغاز گفت وگوهای صلح میان 
دولت افغانستان و این گروه استقبال کرده است. 
مذاکرات  بار،  نخستین  برای  پیش،  هفته  چند 
در  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت  میان  صلح 
شهر کوچِک مری در نزدیکی اسالم آباد پاکستان 
در  نوع  این  از  دیدار  نخستین  این  برگزار شد. 
چهارده سال گذشته بود که به همکاری نزدیِک 
طرِف  دو  هر  و  شد  برگزار  پاکستان  دولت 
پیش  کردند.  تأیید  را  آن  برگزاری  مذاکره کننده 
نماینده گان  میان  دیداری  که  زمانی  هر  این،  از 
دولت افغانستان و طالبان صورت پذیرفته، یکی 

از طرف ها برگزاری آن را انکار کرده است. 
در اعالمیة مال عمر، هرچند از مذاکرات صلح 
در  هم چنان  طالبان  اما  گرفته،  استقبال صورت 
اعالم  را  خود  انعطاف ناپذیری  مسایل  برخی 
نظامیان خارجی، رهایی  کرده اند. بحث خروج 
رهبران  برخی  نام  حذف  و  زندان ها  از  طالبان 
طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، هنوز 
به عنوان پیش شرط های گفت وگوهای صلح در 

این اعالمیه بر آن ها تأکید رفته است. 
عمر  مال  اعالمیة  از  افغانستان  رییس جمهوری 
رهبر طالبان در روز نخسِت عید سعید فطر در 
استقبال  خوش بینی  با  جمهوری  ریاست  ارگ 
کرد. اشرف غنی در مراسم رسمی ادای نماز عید 
در ارگ ریاست جمهوری، از رهبر گروه طالبان 
مناسبت عید  به  او را  یاد کرد و اعالمیة  نام  به 

ستود. 
نخستین بار  این  گذشته،  سال  چهارده  در  شاید 
اعالمیة  حد  این  تا  طالبان  رهبر  که  باشد 
از  پس  او  شاید  می کند.  منتشر  انعطاف پذیر 
که  باشد  دریافته  خون  ریزی  و  جنگ  این همه 
راه حِل مشکل افغانستان سالح و جنگ نیست. 
با این حال، هنوز بسیاری ها در داخل و خارِج 
مواضع  و  اعالمیه  این  به  احتیاط  با  افغانستان 
محتوای  عده یی  هنوز  می کنند.  نگاه  طالبان 
این گونه اعالمیه ها را به عنواِن مواضع قطعی و 
برگشت ناپذیِر طالبان نمی شناسند و با توجه به 
مجهول بودِن محل بودوباِش مال عمر در داخل 
پاکستان و نوع مدیریت و مداخلة پاکستانی ها در 
روند گفت وگوهای صلح، به این نظر نرسیده اند 

شده،  منتشر  عمر  مال  نام  از  آن چه  واقعًا  که 
گروه  و  خودش  شخِص  دیدگاه  بازتاب دهندة 
تحِت امرش باشد. ولی با این همه باید پذیرفت 
هیچ  که  می دهد  نشان  طالبان  رهبر  اعالمیة  که 
نمی تواند  سیاست  در  سرسختانه یی  موضِع 

مطرح باشد. 
سیاست حوزة منافع است و گروه ها و کشورها 
منافِع خود می توانند مواضِع مختلف  اساِس  بر 
و  کشور  دو  روزی  شاید  دهند.  بروز  خود  از 
زمانی  و  بگیرند  قرار  با هم  تقابل  در  دو گروه 
هم  کنار  در  که  کند  ایجاب  آن ها  منافع  دیگر، 
بسیار  سیاست  حوزة  در  اتفاقاتی  چنین  باشند. 
مستثنا  قاعده  این  از  هم  طالبان  گروه  و  افتاده 
نمی تواند باشد. گروه طالبان که زمانی به عنوان 
شناخته  افغانستان  در  جنگ  طرِف  اصلی ترین 
می شد، همواره به داشتن مواضع انعطاف ناپذیر و 
سرسختانه نام بردار بود. طالبان دولت افغانستان 
و  اجماع  از  بیرون شده  و  غیرمشروع  دولتی  را 
گفت وگو  و  می دانست  غربی  کشورهای  نظِر 
طالبان  نمی پذیرفت.  را  دولتی  چنین  اعضای  با 
مسایل  مورد  در  که  بودند  کرده  اعالم  بارها 
نماینده گان  با  حاضرند  افغانستان  به  مربوط 
گفت وگو  امریکا  به ویژه  و  غربی  کشورهای 
با  گفت وگوها  این  که  نمی خواهند  اما  کنند، 
اما  گیرد.  صورت  افغانستان  دولت  نماینده گان 
آن  به  دیگر  طالبان  که  افتاده  اتفاقی  حاال  چه 
نماینده گاِن  با  مذاکره  و  کرده  پشت  سیاسِت 

دولت را مردود نمی دانند؟
در اعالمیة مال عمر، حتا به دفتر قطر به عنوان 
شده  گفته  و  رفته  اشاره  طالبان  سیاسی  دفتر 
از  این،  از  پس  صلح  گفت وگوهای  که  است 
سوی این دفتر مدیریت خواهد شد. شاید نقش 
پاکستان در انتخاِب لحن و واژه گاِن اعالمیة مال 
عمر بی تأثیر نبوده باشد. پاکستانی ها در ماه های 
نشان  برای  آماده اند  که  بودند  داده  وعده  اخیر 
جنگ  پایان  به  نسبت  خود  نیِت  حسن  دادن 
به  را  طالبان  گروه  نماینده گان  افغانستان،  در 
وعده  این  بکشانند.  دولت  با  مذاکره  میز  پای 
به دلیل آن چه که شتاب زده گی دولت کابل در 
ارایة جزییات به بیرون خوانده شد، در گذشته 
صورت عملی نیافت. اما این بار مثل این که سران 
دولت افغانستان از خویشتن داری بیشتر استفاده 
در  رسمًا  پاکستانی ها  که  زمانی  تا  و  کردند 

این باره لب به سخن نگشودند، از ارایة جزییات 
مری،  صلح  مقدماتی  گفت وگوهای  مورد  در 

ابراز بی اطالعی کردند.
انتشار  در  مسأله  این  اگر  حتا  دیگر،  از طرف   
اعالمیة تازة رهبرگروه طالبان بی تأثیر بوده باشد، 
که  داشت  دور  نظر  از  نمی توان  را  نکته  این 
مسلِح  گروه  افغانستان،  میدان  در  دیگر  طالبان 
بدون رقیب نیستند. داعش حاال در بسیاری از 
و  گذاشته  جلو  به  طالبان  از  گام  چند  مناطق، 
از طالبان اتوریته شکنی کرده است. طالبان گروه 
نایده  نمی توانند  را  داعش  چون  قدرتمندی 
همسویی  آن  با  نمی توانند  طرفی  از  و  بگیرند 
نشان دهند. برای طالبان پس از این، ادامة جنگ 
در افغانستان نمی تواند آن چشم اندازهای گذشته 
را به وجود آورد و افراد آن را هم چنان وفادار به 
اهداف و رهبری آن نگه دارد. بسیاری ها تالش 
می کنند از این منظر، منطق انتشارِ اعالمیة رهبر 

گروه طالبان را پیدا کنند. 
در همین حال، موضوع نگران کننده می تواند در 
اعالمیه  این  از  ریاست جمهوری  ارگ  استقبال 
که  دارند  را  نگرانی  این  برخی ها  باشد.  نهفته 
قرار است پس  ممکن است گفت وگوهایی که 
از این میان نماینده گان دولت افغانستان و طالبان 
و  همسان  گروه های  میان  بیشتر  گیرد،  صورت 
هرچند  بیفتد.  اتفاق  واحد  دیدگاهِ  یک  دارای 
دولت افغانستان از حضور نماینده گان طیف های 
می دهد،  اطمینان  گفت وگوها  این  در  مختلف 
قوِت  به  می تواند  هم چنان  نگرانی  این  ولی 
باشد که مذاکرات نمی تواند  خود وجود داشته 
دیدگاه های کِل جامعة افغانستان را بازتاب  دهد. 
در گذشته نیز نسبت به این موضوع نگرانی هایی 
گفت وگوهای  آغاز  با  حاال  ولی  داشت،  وجود 

صلح می تواند شدِت بیشتر کسب کرده باشد. 
در  داعش  گروه  حضور  اما  دیگر  نگرانی 
بر  را  خود  سایة  حاال  که  است  افغانستان 
گفت وگوهای صلح نیز افکنده است. این نگرانی 
از این جا ناشی می شود که مبادا تاریِخ مصرِف 
یک گروه به پایان رسیده و حاال گروهِ تازه نفِس 
دیگر می خواهد جاِی آن را پُر کنـد. تا زمانی که 
پاسخ  نتواند  نگرانی ها  این  به  افغانستان  دولت 

دهد، بدون شک باید نگران وضعیت بود! 
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احمـد عمران

اعـالمیـۀ رهبـر طالبـان
 و برخـی نگرانـی ها

 

اعضای  و  رییس  جدال،  و  تالش  ماه ها  از  بعد  سرانجام 
آن گونه  شدند.  تعیین  انتخاباتی  اصالحاِت  ویژة  کمیسیوِن 
به  که  کسانی  بیشتر  می دهد،  نشان  اعالم شده  فهرست  که 
امور  در  باتجربه  و  معتدل  افرادِ  یافته اند،  راه  کمیسیون  این 
انتخابات هستند و می توانند گام های درستی را برای ایجاد 

اصالحاِت انتخاباتی بردارند. 
دو  هر  به  وابسته  انتخاباتی،  کمیسیون های  اعضای  بیشتر 
ستوِن قدرتمنِد دولت وحدت ملی هستند و به نظر می رسد 
که با ترکیب جدید در کمیسیون اصالحات انتخاباتی، دیگر 
نقطة اختالفی بر سِر اعضا میان رهبران دولت وحدت ملی 

وجود ندارد.
 البته کسانی هم در کمیسیون اصالحات انتخاباتی آمده اند که 
بسیار به طرف های انتخابات ریاست جمهوری وابسته اند که 
این خود در شرایط کنونی بدیهی می نماید. اگرچه با توجه به 
ترکیب کلی کمیسیون اصالحات انتخاباتی، طرف تیم تحول 
و تداوم یا طرف ارگ ریاست جمهوری چرب تر است، ولی 
با آن هم این امیدواری به میان آمده که افرادِ جدید بتوانند به 
کارشان آغاز کنند و گام های عملی را در مسیر اصالحات 

بردارند.
مشکالت  با  کمیسیون  این  اکنون  همین  از  متأسفانه  اما 
جدی یی مواجه است که اگر به آن ها پرداخته نشود، به نظر 
نمی رسد که بتواند کارِ درخوری از پیش ببرد. اولین مشکلی 
این  دارد،  وجود  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  راهِ  فرا  که 
است که طرزالعمل ساخته شده برای کارِ این کمیسیون، هیچ 
کمیسیون  این  به  انتخاباتی  اصالحات  برای  نوع صالحیتی 
حِد  در  فقط  را  کمیسیون  این  صالحیت های  و  نمی دهد 
بنابرین  است.  داده  تقلیل  اصالح  چه گونه گی  برای  مشوره 
باید مسووالن این کمیسیون روی طرزالعمل کاری، بازنگری 
و این کمیسیون را به یک کمیسیوِن تأثیرگذار تبدیل کنند تا 

ارزِش این همه کشمکش و جدال معلوم گردد. 
بر  کامل  اشراِف  خود  رییس جمهور  دیگر،  طرف  از 
حرکت های اعضای کمیسیون اصالحات انتخاباتی دارد و نیز 
تا کنون دیده نمی شود که ریاست جمهوری اراده و قصدی 
داشته  انتخاباتی  نهادهای  در  بنیادین  ایجاد اصالحاِت  برای 
به  اراده یی  خود  رییس جمهور  که  زمانی  تا  بنابرین،  باشد. 
اصالحات در نهادهای انتخاباتی نداشته باشد، این کمیسیون 
ببرد؛ زیرا رییس جمهور  پیش  از  را  توانست کاری  نخواهد 
صالحیِت وتو کردِن کارِ این کمیسیون را به خود اختصاص 

داده است. 
کمیسیون  این  شده،  دیده  که  جایی  تا  دیگر،  طرف  از 
صالحیِت اصالح قانون انتخابات و طرزالعمِل کمیسیون های 
امور تخنیکِی دیگر را در حِد مشوره و  انتخاباتی و برخی 
به شورای  را  خود  دیدگاهِ  و  باید مشوره  و  دارد  تشخیص 
وزیران و سپس ریاست جمهوری پیشکش کند. حال آن که 
مشکالتی که در انتخابات ریاست جمهوری رونما شد، ناشی 
انتخاباتی  قانون  و  انتخاباتی  کمیسیون های  طرزالعمِل  از 
نبود؛ بل ناشی از به بیراهه کشاندِن انتخابات و مهندسی آن 
به هدفی خاص توسط افرادی خاص که عمدتًا دست اندرکارِ 
کمیسیون مستقل انتخابات بودند، بود. بنابرین مسووالن در 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی، باید متوجه باشند که کارِ آنان 
انتخاباتی ست  نهادهای  تشخیِص اصل و منشاِی مشکل در 

نه پرداختن به علِل فرعی و حاشیه یی تقلب در انتخابات!
مسلمًا برکناری همة مسووالن در کمیسیون مستقل انتخابات، 
می باید از اصلی ترین اقداماِت این کمیسیون باشد و اصالِح 
گام های  دیگر  از  نیز  کمیسیون  بدنة  در  اجرایی  ستون های 
عملِی این کمیسیون. کمیسیون اصالحات انتخاباتی باید از 
و  کند  تمرکز  کاری اش  چوکاِت  تعیین  روی  اکنون  همین 
نباید به عنوان یک نهاد فریب دهنده و ناکاره عرض وجود 
کند. افرادی که در این کمیسسیون حضور دارند، می توانند 
از عهدة تشخیص مشکِل انتخابات و اصالح آن برایند، اما 
این در صورتی ممکن است که آنان مستقالنه و به دور از 
دخالت های حکومت بتوانند به امِر اصالحات بپردازند. این 
را  انتخاباتی  اصالحاِت  کمیسیون  که  کنند  سعی  باید  افراد 
ابزار و بازیچة ارگ، به سطِح یک نهاد موثر و  از حِد یک 

اصالح گِر نهادهای انتخاباتی ارتقا دهند.

کمیسیون اصالحات انتخاباتی
اصالح گر یا بازیچه؟
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هارون مجیدی
آمدن عید در کنار موضوعات دیگر، فرصتی را فراهم 
پیام هایی را  تا طرف های مخالف و موافق،  می سازد 
در این روز نشر کنند و به تجدید خواست های خود 

بپردازند.
جمله  از  طالبان،  گروه  رهبر  عمر،  محمد  مال 
پیام  عید  مناسبت  به  همه  ساله  که  آدرس هایی ست 
تپ  می کند.  مطرح  را  خود  خواست های  و  می دهد 
دولت  سوی  از  پسین  ماه  چند  در  تالش هایی که  و 
گرفته،  صورت  صلح  گفت وگوهای  انجام  به خاطر 
مالعمر  عیدی  تازة  پیام  درونمایة  که  شد  سبب 
متمرکز به بحث های صلح و شریک شدن این گروه 

در قدرت باشد.
جهاد  کنار  در  که  است  گفته  پیام  این  در  مالعمر 
و  صلح آمیز  راه های  از  هدف  به  رسیدن  مسلحانه، 
مبارزة سیاسی، یک امر مشروع و بخش اهم سیاست 

نبوی است.
رهنمودهای  ما  اگر  است:  گفته  پیامش  ادامة  در  او 
شرعی را با دقت تحت غور بگیریم )بررسی کنیم(، 
مشاهده می کنیم که دید و بازدید و یا هم در بعضی 
مواقع تعامل صلح آمیز با دشمن مانعی ندارد. این پیام 
این،  از  پیش  گروه،  این  که  می شود  منتشر  درحالی 

انجام هر نوع گفت وگو را رد می کرد.
رهبر گروه طالبان، خاطر نشان کرده که گروه طالبان 
فعالیت های سیاسی، تماس ها و مالقات  با افغان ها و 
کشورهای مختلف را به این خاطر انجام می دهد که 
»اشغال کشور پایان یابد و یک نظام مستقل و اسالمی 

در کشور حاکم شود.«
در ادامه پیام مالعمر از چند دسته گی در میان طالبان 
نگه داشتن  متحد  که  شده  تاکید  و  نگرانی  ابراز  نیر 
به  این رو  از  است،  فریضه شرعی  صف جهاد یک 
میان  امر کرده ایم که وحدت  تمام »مجاهدین« خود 
خود را حفظ کنند و کسی که باعث اختالف می شود 
و در تالش تقسیم مجاهدین است، باید جلو آن با 

جدیت گرفته شود.
حیث  به  که  است  آمده  طالبان  گروه  رهبر  پیام  در 
برادر  دیدة  به  هرمسلمان  به  اسالمی،  جامعه  اعضاء 
مشروع  حقوق  اقلیت ها،  شمول  به  و  می نگرد  خود 
به  دینی  مسوولیت  یک  عنوان  به  را  افغان ها  تمام 

رسمیت می شناسد.
مالعمر در این پیام خود هم چنان گفته که من به همه 
کشور  کنار  و  کنج  هر  در  که  می دهم  اطمینان  شما 
شد؛  خواهد  حفظ  مشروع  شدة  انجام  پیشرفت های 
دارایی های ملی و دستاوردها و پیشرفت های بخش 
و  اقوام  حیثیت  به  بود؛  خواهد  محفوظ  خصوصی 

شخصیت های کشور احترام گذاشته خواهد شد.
این درحالی ست که گروه طالبان همیشه با پیشرفت ها 
و دست آوردهای افغانستان در چهارده سال گذشته، 

مشکل داشته و در صدد نابودی آن بوده اند.
همین مالمحمد عمر، رهبر گروهی که همواره دست 
به کشتن مردم افغانستان می زند، یک سال پیش و در 
پیامی که به مناسبت عید رمضان به رسانه ها فرستاده 
در صورت خروج  طالبان  گروه  که  بود  کرده  تأکید 
انحصار  صدد  در  افغانستان،  از  خارجی  نیروهای 
قدرت نیست. در این پیام عیدی هم چنین به نقل از 
رهبر گروه طالبان آمده بود که جنگ علیه نیروهای 
خارجی »تا نجات افغانستان از اشغال« هم چنان ادامه 

خواهد یافت.
او در آن پیام خود هم چنان گفته بود که گروه طالبان 
فراگیر  حکومت  ایجاد  برای  کرد  خواهند  سعی 

جناح های  با  اسالمی،  شریعت  اسالمی  بر اساس 
مختلف سیاسی در افغانستان به تفاهم برسند. 

گروه  این  جنگ جویان  به  هم چنین  طالبان  رهبر 
خالف  معاملة  قطر،  دفتر  در  که  بود  داده  اطمینان 
نخواهد  صورت  معتقدند،  آن  به  طالبان  که  اصولی 
گرفت و رسیدن به قدرت از راه مذاکره با خارجی ها 

در قطر، در برنامة طالبان نیست. 
صلح خواهی  و  صلح  کشیدن  پیش  با  گروه  این 
پی  در  هنوز  تا  و  گرفته  امتیاز  افغانستان  دولت  از 
آرامی  و  صلح  آمدن  است.  بیشتر  امتیازگیری های 
صلح  است؛  کشور  شهروند  هر  خواستة  کشور  در 
به نظر می رسد؛ زیرا  بعید  امر  از آدرس طالبان یک 
بنیادی  تغییر  به  منوط  چیزی  هر  از  پیش  امر،  این 
روش های مبارزة طالبان برای دست یافتن به قدرت 
و  دین  از  افراطی  خوانش های  انحصارطلبی،  است. 
شدید  سرکوب  اساسی،  قانون  با  مخالفت  شریعت، 
و حذف فزیکی مخالفان، اعتقاد به جنگ و خشونت 
صلح جویانه،  رهیافت های  تجویز  کنار  در  ترور  و 
قوم گرایی، نادیده گرفتن تنوع قومی و مذهبی کشور، 
وابستگی به خارج و اتکا به اسلحه، از عمده مسایلی 
در جامعه  طالبان  پذیرش  و  از هضم  مانع  که  است 

افغانستان و جذب آن ها به بدنة قدرت می شود. 
ماه ها گفت وگوی  نیازمند  طالبان،  با  مذاکره و صلح 
سخت و فشرده بر سر جزییاتی است که در نهایت 
به  اخیر،  سال  چند  دست آوردهای  حفظ  با  بتواند 
برای  برای همه طرف ها  قابل قبول  میانه و  رهیافتی 

آینده افغانستان منجر شود.
محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان با شتاب 

از پیام مالمحمدعمر ابراز امتنان کرد. 
آقای غنی با اشاره به پیام مالعمر گفت که پیام رهبر 
گروه طالبان پیام صلح و ختم خونریزی است که همه 

مردم افغانستان خواهان آن می باشند.
اما باید تأکید شود که صلح با طالبان نباید به معنای 
این  برای  باشد.  خارجی  یک طرف  به  امتیاز  اعطای 
منظور، طالبان باید پیش از هر چیزی تعهد و وفاداری 
ثابت کنند و بر وابستگی خارجی،  به مردم را  خود 
تنها در چنین صورتی است که  خط بطالن بکشند. 
می توان روند جاری صلح با طالبان را یک روند ملی 
به عنوان راهی  از آن  افغانستانی محسوب کرد و  و 
معقول و میانه برای نجات کشور از وضعیت کنونی، 
اعالم حمایت کرد. واقعیت ناامیدکننده یی که در این 
میان وجود دارد این است که هنوز هیچ نشانه یی از 
مِش  و  خط  در  بنیادی  و  ساختاری  تحول  و  تغییر 
طالبان به چشم نمی خورد. صرف با انتشار یک پیام 
نمادین و مناسبتی از سوی رهبر طالبان نمی توان بر 
تمامی جنایت های آن گروه به ویژه رهبری آن چشم 
پوشید و از مال عمر با تکریم و احترام یاد کرد. این 
پشت  در  آنچه  از  مردم  دغدغه های  برخورد  نحوة 
پرده مذاکرات صلح با طالبان جریان دارد را مستقیمًا 
که  می کند  تقویت  را  نگرانی  این  و  می گیرد  نادیده 
دولت برای دست یابی به نظر موافق رهبری طالبان در 
از همه  خصوص گفت وگوهای صلح، حاضر است 
چیز بگذرد و حتی در این زمینه، منافع ملی و قانون 

اساسی را نیز در طبق اخالص بگذارد. 
با تمام این وجود، در پیام ها و سخنرانی های اعضای 
دسته گی  چند  که  می شود  دیده  ملی  وحدت  دولت 
برای گفت و گوهای صلح با طالبان در میان اعضای 
دولت وجود دارد و این روند با برنامه ریزی دقیق به 

پیش برده نمی شود.

از کودکان پول عیدی شان  روزهای عید شمار زیادی 
از  برخی  می کنند.  جنگی  کوچه  و  خریده  تفنگ  را 
نیستند و مرمی شان  این تفنگ های پالستیکی مصون 
در  چشم  جراحی  آمار  کند.  زخمی  را  افراد  می تواند 

روزهای عید به این دلیل افزایش یافته بود.
و  طالب  دیگری  پولیس،  یکی  و  می شود  دزد  یکی 
داعش می شود و سربازان اردو را می کشد. در روزهای 
نبینی  به دست  تفنگ  که کودکان  نیست  عید جاده یی 
که سنگر گرفته اند و خیلی جدی در حال جنگ اند. 
دقیقًا مثل جنگ های واقعی این جنگ های کودکانه هم 

قربانیان غیر نظامی در پی دارند.
عبدالحکیم، باشنده والیت فاریاب در شمال افغانستان 
است و برادرزاده سه ساله اش در جنگ ملسحانه میان 
دیگر کودکان آسیب دیده است. او برادرزاده اش را، که 
اصابت  به چشمش  کودکان جنگجو  پالستیکی  مرمی 
آورده  شریف  مزار  شهر  در  چشم  کلینیک  به  کرده، 

است.
بسیار سرخ  اش  برادرزاده  می گوید چشم  عبدالحکیم 
ام  برادرزاده  طفل  »این  دارد:  تداوی  به  نیاز  و  شده 
است که پدرش فوت کرده. در کوچه میان بچه هایی 
تفنگ  این  توسط  بوده و چشمش  بازی می کردند  که 
های پالستیکی که از پاکستان می آید افگار شده است. 
خودش تفنگچه نداشته، اما یکی از بچه ها به طرفش 
فیر کرده و مرمی پالستیکی به چشمش خورده، نمی 

دانیم کی بود.«
تفنگ های  این  قربانی  تنها  ساله  سه  کودک  این 
پالستیکی نیست. داکتر محمدمرتضی فرهمند، مسوول 
تنها  گوید  می  مزار  شهر  در  »فرهمند«  کلینیک چشم 
در کمتر از دو روز ایام عید 15 واقعه از این گونه به 
هم  واقعات  »بسیاری  اند:  کرده  مراجعه  وی  کلینیک 
هستند که به داکتر مراجعه نکرده اند. برخی ها درمان 
خانگی می کنند. برخی به داکتر غیر عمومی مراجعه 
می کنند. برخی ها اصال پول داکتر رفتن را ندارند و 
برخی هم در مناطق دوردست زندگی می کنند که پول 

سفر را ندارند.«
افزایش نابینایان

بوده و  بسته  کلینیکش  وی می گوید در روزهای عید 

تلفنی  تماس  پی  در  را  عاجل  مریضان  از  تعداد  این 
مریضداران معاینه کرده است. داکتر فرهمند با بیماری 
های مختلفی که باعث نابینایی مردم می شود سر و کار 
دارد. او نگران این است که این تفنگ ها چشم های 
بیشتری را آسیب بزند و آمار نابینایان را در افغانستان 

بیشتر کند.
می  درازمدت  در  چشم  خوردن  ضربه  می گوید  وی 
تواند باعث کم بینی و نابینایی شود؛ مسئله ای که مردم 
شفاخانه  اکثر  گوید  می  او  نیستند.  متوجه  افغانستان 
های افغانستان بخش تخصصی چشم ندارند و به این 
دلیل آمار نابینایان در حال افزایش است: »آمار سازمان 
صحی جهان و وزارت صحت عامه می رساند که 1.5 
تا 2 درصد از مردم افغانستان از دو چشم نابینا هستند. 
هشتاد درصد این رویدادها قابل وقایه و قابل تداوی 
اند. کسانی که از یک چشم نابینا اند شمارشان به تقریبا 

1.5 میلیون تن می رسد.«
وی اضافه می کند که براساس آمار ارائه شده از سوی 
یکی از داکتران شفاخانه نور در کابل، تنها در روز اول 
عید به خاطر فیر گلوله های تفنگ های پالستیکی 21 
بستر  مریضان  که  گرفته  مورد جراحی چشم صورت 
معاینه  تداوی و  تعداد سرپایی  به چه  اینکه  اند؛  شده 

شده و مرخص شده اند معلوم نیست.
در روزهای عید عالوه بر تفنگ های پالستیکی، کودکان 
از بازیچه های دیگری هم استفاده می کنند که بیشتر 
ماهیت جنگی دارند. مثال پتاقی ها و مواد انفجاری در 
این روزها کودکانی زیادی را دچار سوختگی و آسیب 

های دیگر می کند.
تاثیرات روانی

چشم،  داکتر  یک  عنوان  به  می گوید  فرهمند  داکتر 
قرار  اولویت  در  برایش  مردم  بینایی  و  سالمتی چشم 
کودکان  بر  ها  بازی  اینگونه  روانی  تاثیرات  اما  دارد؛ 
نیز خطری جدی است. به باور وی کودکی که امروز 

از داشتن اسلحه لذت ببرد و خودش را در مقام یک 
تروریست تصور کند، امکان دارد در جوانی اش دست 

به اسلحه ببرد و یک جنگجوی واقعی شود.
به  کودکان  مفرط  عالقه  افغانستان  در  شناسان  جامعه 
اسلحه را ناشی از جنگ های دوامدار و ارزش دادن به 
اسلحه در خانواده ها می دانند. بیشتر این اسلحه های 
پالستیکی از پاکستان، چین و ایران وارد افغانستان می 

شود و بیشترین فروش را در روزهای عید دارد.
عبدالحکیم که برادرزاده اش در کوچه جنگی کودکان 
مسلح و جنگدوست زخمی شده، از دولت می خواهد 
تا جلو واردات و فروش اسلحه های پالستیکی و دیگر 
بازیچه های خطرناک را بگیرد: »دولت باید بر تاجران 
فشار وارد کند و مالیات این نوع از جنس های وارداتی 

اسلحه  و  پتاقی  فروش  جلو  باید  پولیس  ببرد.  باال  را 
های پالستیکی را بگیرد. خانواده ها هم باید نگذراند 

که کودکان اینطور بازیچه ها بخرند.«
است  جنگ  افغانستان  در  که  است  دهه  چهار  تقریبا 
از درگیری های مسلحانه  و هر روز رسانه های کشور 
کنترولی  هیچ  دهند.  می  خبر  شدن  کشته  و  کشتن  و 
بر برنامه هایی که برای روان کودکان خطرناک است 
های  سرویس  بزرگساالن  با  کودکان  ندارد.  وجود 
خبری، برنامه های سیاسی و فیلم های اکشن می بینند.
داشتن اسلحه در افغانستان نشانه یی از اقتدار، حاکمیت، 
به  آینده  در  کودکان  اینکه  است.  ثروت  و  شخصیت 
اسلحه و جنگ چه دیدی خواهند داشت، همین امروز 

در کوچه های افغانستان به وضوح دیده می شود.
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چشم هایی که در عید کور شدند!

آیا طالبان صلح طلب شده اند؟
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بخش بیستـم

      عبدالحفیظ منصور
پنجشیر پیروز )1360ش(

چنان که گفته شد، در سال 1359 نیروهای شوروی سه بار باالی درة پنجشیر به 
تهاجم پرداختند و بیشتِر سال در نبرد میان طرفین با پیروزِی مجاهدین سپری 
پنجشیر روی  به جبهة  نسبت  را  تازه یی  اما در سال 1360 روس ها طرح  شد. 
دست گرفتند. آن ها در این طرح خود، بر اهالی منطقه فشار آوردند تا از درون 
میان مردم و مجاهدین شکاف ایجاد نمایند. بدین منظور دست به اقدام دوگانه یی 

زدند:
آن،  به جای  و  ورزیدند  اجتناب  پنجشیر  به  مستقیم  لشکرکشِی  از   )1(
حمالت پراکندة هوایِی خود را شدت بخشیدند که بیشتْر مردم را متضرر ساخت؛ 
از همین رو بود که در طول سال تنها به یک حملة کوتاه مدت )حملة چهارم( 
اوراق  پخش  به  نیز  گاهی  و  نشد.  ثابت  نفع شان  به  آن هم  که  یازیدند  دست 
تبلیغاتی به خاطر تضعیف روحیة مردم  پرداختند. )رجوع کنید به اسناد شماره 1 

و2(
جادة پنجشیر ـ گلبهار را قطع نموده و راه را به روی مردم مسدود   )2(

نمودند تا مردم نتوانند اسباب و اشیای مورد نیازشان را به دست آرند.)9(
این برنامه به وضاحت نشان می داد که حمالت نظامی در سال گذشته، سخت به 

زیان شوروی تمام شده بود.
مجاهدین جهت مقابله با این برنامة روس ها، فعالیت خویش را در دو استقامت 
ادامه دادند. یکی، تشدید و توسیع جنگ و دوم، کار سیاسی و اجتماعی در بین 

مردم.
در بخش اولی برای تعقیب نیروهای دشمن در خارج پنجشیر، گروپ هایی به نام 
»قطعات متحرک« تشکیل یافت که گاه و ناگاه باالی مراکز و کاروان های قوای 

شوروی در جادة سالنگ، پروان، کاپیسا و شمال کابل حمله می کردند.
در طول سال 1360 ده ها بار کاروان های نظامی شوروی و رژیم کابل در مناطق 
متذکره به آتش کشیده شدند و فرودگاه بگرام و گارنیزیون بزرِگ روس ها واقع 
جبل السراج، هدف سالح های سنگین مجاهدین قرار گرفت که تنها در یک مورد 
به تاریخ 5 جوزا، 24 فروند طیارة شوروی و رژیم کابل ذریعة انداخت سالح  

ثقیل در بگرام به وسیلة مجاهدین تخریب شد.)10(
به وسیلة  در سالنگ جنوبی  کابل  رژیم  مواد غذایی  کاروان های حامل  هم چنان 
مجاهدین تخلیه می شد که یک منبع خوب اقتصادی برای شان بود. جالب این که 
کابل  رژیم  خارجة  وزیر  دوست  شاه محمد  به  روس ها  که  »مودل80«  والگای 
فرستاده بودند نیز در همین تخلیه کاری ها به دسِت مجاهدین افتاد و مردم آن را 
کوه به کوه از سالنگ به پنجشیر انتقال داده و به احمدشاه مسعود پیشکش کردند. 
در همین راستا به تربیة افراد نفوذی در کابل و سایر شهرهای بزرگ اولویت داده 
شد و در اثر فعالیت همین گونه افراد بود که دو پرچمِی مشهورِ پنجشیری به 

نام های »میرعالم کارگر« و »ودان« در کابل ترور گردید.)11(
در پهلوی آن، کار جمع آوری اطالعات از درون رژیم کابل سازمان داده شد.

در ساحة سیاسی، به خاطر تعلیم و تربیة اطفال و نوجوانان در سراسر پنجشیر به 
کوشش کمیتة فرهنگی جبهه، مکاتبی تاسیس یافت که صدها طفل و نوجوان را 
تحت پوشش قرار داد. در کنار آن، جهت پخش اخبار جهاد، یک رادیوی محلی 
که روی موج )FM( روزانه یک ساعت برنامه داشت، به فعالیت آغاز نمود و 

جریدة هفته وار »ندای جهاد« نیز از چاپ برآمد.
هم چنان حلقات درسی که شامل دروس سیاسیـ  عقیدتی می شد، به همِت داکتر 
عبدالحی الهی و انجنیر محمد اسحاق دو تن از فرهنگیان جبهه، برگزار گردید.

کار پخش سرودهای انقالبی در میان اطفال و نوجوانان روی دست گرفته شد که 
به زودی عام گشت و خالصه به خاطر رسیده گی به امور فرهنگی در چهارچوب 

هر قرارگاه، شعبه یی به نام »دعوت و جهاد« افتتاح گردید.
نظام قضایی مرکب از علمای دینی منطقه، برای وارسی مشکالت منطقه و مشوره 
در امور سیاسی، تاسیس یافت و کار فیصله در امور اسرا و جواسیس رژیم، به 
ایشان محول گردید. در بخش طبی، با همکاری یک دسته از پزشکان فرانسوی، 
یک باب شفاخانه در »آستانه« فعال گردید که عالوه بر مجروحین جنگی، به سایر 

مریضان نیز رسیده گی می کرد.

کـارنامـۀ
مســعود

دكتر مهدی گلشنی
نسبتًا  بحث  دینی  علم  بحث 
جدیدی است که نه در دورة تاریخ 
تمدن اسالمی، صحبتی از آن بوده 
و نه در شروع علم جدید در غرب. 
چون آن ها مطالعة طبیعت را جدای 
از دین می دانستند. ولی چیزی که 
افتاد  اتفاق  اخیر  قرن  ـ سه  در دو 
شد،  منتقل  هم  اسالم  جهان  به  و 

بحث »علم دینی« است. 
منتقل  ما  به  غربی  علم  که  زمانی 
تفکر  یک  غربی  تفکر  شد، 
بر  فقط  که  بود  پوزیتیویستی 
می گذاشت.  ارزش  حسی  تجارب 
ما  این مساله در محیط های علمی 
ولی  پابرجاست،  به شدت  هم چنان 
در سطح عمومی، امروز این تلقی 
وجود دارد که علم چیزی را که از 
نکرده  برآورده  می رفت،  انتظار  آن 
است و علم افسارگسیخته، گذشته 
بشر  سعادت  متضمن  این که  از 
نیست، خطراتی را هم برای آیندة 

بشر درپی دارد. 
آمار می گوید 50 درصد دانشمندان 
از  درصد   30 و  متحده  ایاالت 

انگلیس، درگیر ساخت سالح های  عالمان 
مخرب هستند. این امر تا آن جا پیش رفته 
که در همین سال های اخیر »مکسول« اعالم 
می کند که؛ ممکن است تمدن بشری از بین 
برود، بنابراین فلسفة علم باید اصالح شود. 
نکتة دیگر این که استفاده از علم نیز تغییر 
چون  علمایی  که  گونه یی  به  است؛  کرده 
ابوعلی سینا، علم را وسیله یی برای کشف 
می دانستند.  طبیعت  در  االهی  نشانه های 
دانشمندان  صحبت های  در  مساله  همین 
مسیحی هم مشاهده می شود و برای مثال 
به  را  اصول  کتاب  من  می گوید:  »نیوتن« 
به  را  عده یی  توجه  که  نوشتم  منظور  این 
صنع االهی جلب کنم. در محیط اسالم و 
علم،  کشف  برای  افراد  توجیه   مسیحیت، 
ولی  است؛  طبیعت  در  االهی  آثار  مطالعة 
از  دیگری  خواستة  اخیر  سال   200 در 
علم مورد توجه قرار گرفت و از آن برای 
پیشرفت صنعت و کسب قدرت و ثروت 

استفاده شد. 
تخصص هاست.  بر  تمرکز  ما  عصر  در 
هشداری که علمای عصر ما داده اند، این 
که  مواجه هستید  با جهانی  که شما  است 
ابعاد گوناگونی دارد. باید همة ابعاد را در 
نظر گرفت و دانشمند امروز باید بداند که 
با دغدغه های انسانی و طبیعی غیر از حوزة 
تخصص خود نیز مواجه است. اگر فقط به 
دنبال بُعد مادی یک مساله باشیم، آن مساله 
دست  از  را  اثربخشی خود  و  معنوی  بعد 

خواهد داد. 
اتفاق  علم  پیشرفت  از  بعد  که  مساله  یک 

به  اکید  توجه  نبود،  علم  ذات  در  و  افتاد 
خالصه  و  معنویات  از  غفلت  و  مادیات 
گفته  یعنی  است.  مادیات  در  عالم  کردن 
مشاهده  نتوانستید  شما  را  چیزی  اگر  شد 
کنید، جایگاهی در علم ندارد. اولین جایی 
بود  فیزیک  در  شدند،  امر  این  متوجه  که 
که گفتند ما اگر نتوانیم چیزی را مشاهده 
بالفاصله  و  کنیم  اعتنا  آن  به  نباید  کنیم، 
پیشرفت  جلِو  مساله  همین  شدند  متوجه 
عدم  خاطر  به  که  چرا  می گیرد؛  را  علم 
را  آن  نمی توانند  پدیده ها،  برخی  رویت 

کنار بگذارند. 
نکتة دیگری که در عصر حاضر حاکم شد، 
غفلت از انسانیت، و جدایی علم از اخالق 
بود. برخی فالسفه معتقد بودند که این دو 
علم  شد  باعث  این  و  هستند  جدا  هم  از 
از  که  را  بگیرد و چیزی  فاصله  اخالق  از 
اخالق  خود  که  بود  این  شدند،  غافل  آن 
خود  دارد.  واالیی  منزلت  و  شان  علم  در 
پوپر که معتقد به جدایی علم و دین بود، 
گفت ما در علم از اخالقیات بی نیاز نیستیم. 
همة این ها باعث ایجاد یک نگرش مجدد 

به علم شد. 
تفاوتی که بین علم و دین قایل بودند، این 
دین  و  است  اثبات  بر  مبتنی  علم  که  بود 
مبتنی بر ایمان است. ولی این به طور مطلق 
درست نیست. شما در خود علم مسایلی را 
اصاًل  که  می پذیرید  اعتقادی  بــه صورت 
این  می گوید  انیشتین  نیست.  اثبات  قابل 
است،  فهم  قابل  طبیعت  جهان  که  اعتقاد 
دین  از  این  و  است  ایمانی  مسالة  یک 
این که ما در  گرفته شده است. نکتة دیگر 

به دست  از حس  را  علم همه چیز 
اصاًل  این  که  حالی  در  می آوریم، 
را  ما خیلی مسایل  نیست؛  درست 
در علم از شهود به دست می آوریم. 
علم زده گی  آسیب های  تشریح  در 
علم زده گان  که  نکته یی  باید گفت؛ 
به آن اعتقاد دارند این است که همة 
مسایل در علم قابل اثبات است، و 
تیوری های  نیست.  درست  این 
اثبات  قابل  کامل  طور  به  علمی 
پیش  سال   80 قضیه یی  نیستند. 
که  شده  ثابت  ریاضی  منطق  در 
از  مجموعه یی  اگر  شما  می گوید 
اصول را بپذیرید، همواره قضایایی 
درست  نمی توانید  که شما  می ماند 
بودن یا نادرست بودن آن را ثابت 

کنید. 
مسالة دیگری که می گویند این است 
اند  ابطال پذیر  که نظریه های علمی 
ولی مسایل دینی ابطال پذیر نیستند. 
این ابطال پذیری تز »پوپر« بود. در 
واقع نظریه از اجزایی ساخته شده 
شما  نمی کند.  تطبیق  تجربه  با  که 
را  قضایا  کل  هیچ وقت  نمی توانید 

ابطال کنید. 
همة  به  پاسخ گویی  برای  علم  بی شک 
به  علم  این که  نیست.  کافی  بشر  نیازهای 
درست  می دهد،  پاسخ  پرسش ها  همة 
مسایلی  علم  در خود  اوالً  که  نیست؛ چرا 
هست که علم نمی تواند پاسخ مناسبی برای 
سه  فضا  چرا  این که  مثاًل  کند،  ارایه  آن ها 
بعد است و زمان یک بعد و مسایلی از این 
دست. این چراها را علم نمی تواند پاسخ گو 
به  پاسخ گویی  برای  علم  همواره  و  باشد 

این ها از حوزة خود تجاوز می کند. 
پاسخ گوی  نمی تواند  تنهایی  به  علم  وقتی 
باید  پس  باشد،  بشر  پرسش هاي  همة 
از  وسیع تر  که  کنیم  انتخاب  را  چارچوبی 
علم فعلی باشد و عالوه بر این که علم فعلی 
را  فعلی  علم  دیگر  ابعاد  می گیرد،  دربر  را 
چنین  دینی«  »جهان بینی  شود.  شامل  هم 
نه  دینی  معرفت شناسِی  دارد.  را  خاصیتی 
تنها تجربه، شهود و نظریه پردازی را معتبر 
می دهد  ما  به  سرنخ هایی  بلکه  می شناسد، 
این  به  نمی توانست  آن ها  بدون  بشر  که 
اکتشافات دست یابد. در حال حاضر، علم 
تنها 5درصد از عالم ماده را می شناسد و 95 
درصد از آن ناشناخته است. با این وجود 
اظهارنظرهای  که  می دهیم  جرات  خود  به 

وسیع کنیم. 
علم چارچوبی دارد که باید آن را رعایت 
کرد، ولی چیزی که دین بر ما تکلیف کرده، 
این است که به دنبال کشف طبیعت باشیم 
و حتا تا آن جا پیش می رود که مي گوید: 
»علم گم شدة مومن است، فرا بگیرید آن را 

حتا اگر نزد مشرکین باشد.«

آیا علم 
پاسخ گوي 

همۀ نیازهای 
بشر است؟

ACKU
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      مهدی عاطف راد 
ادبیات رومی از انتشار و گسترش تمدن، فرهنگ و ادبیات 
یونانی در میان رومیان پدید آمد. رومیان پیش از آشنایی با 
حتا  و  نداشتند  ادبیات  و  شعر  با  چندانی  آشنایی  یونانیان، 
آن ها  زبان  در  ادبیات  و  نام گذاری شعر  برای  ویژه  واژه یی 
موجود نبود. رومیان پیش و بیش از آن که اهل ذوق و ادب 
و هنر باشند، مردان رزم و مبارزه و سیاست بودند و از فنون 
در  سر  ادبی  فنون  از  بیش تر  سیاسی  رقابت  و  جنگ آوری 

می آوردند. به قول ویرژیل:
»رومیان برای هنر آفریده نشده بودند، بلکه جهِت سلطه و 

حکومت ساخته شده بودند.«
کردِن  تلف  ذوقی،  و  فکری  فعالیت  هرگونه  آن ها،  نظر  از 
وقت و هدر دادِن عمِر باارزش بود. آن ها مردان کار و مکر 
و پیکار بودند و کسانی را که شعر می گفتند، خیال می بافتند، 
یا به اندیشه های فلسفی و حکمت آمیز می پرداختند، افرادی 

بی کاره، الابالی، مفت خور و ولگرد می شمردند.
ادبیات در حدود سال 272 پیش از میالد به وسیلة »لیویوس 
آندرونیکوس« که در آن سال در جنگی در ناحیة »تارنتوم« 
اسیر رومیان شده بود، به روم راه یافت. او زبان های التینی 
و یونانی را به فرزندان مالک خود و گروهی دیگر آموخت، 
و برای رومیان »اودیسه« را به نظم »ساتورنی« التینی ترجمه 
کرد و آن نظمی بود با بیت هایی که دارای وزن های نامنظم و 

گسسته بود و بر مبنای تکیة حروف، تقطیع می شد.
از  ادبی اش،  و  فرهنگی  خدمات  پاس  به  آندرونیکوس، 
یافت که  مأموریت  آزادی  این  قبال  آزاد شد و در  بنده گی 
کمدی  یک  و  تراژدی  یک  روم،  جشنوارة  مسابقات  برای 
این  او  بگذارد.  نمایش  به  را  آن ها  در جشنواره،  و  بنویسد 
نمایش ها را مطابق نمونه های اصیل یونانی ساخت و بر روی 
صحنه آورد و خودش در مقام بازیگر نقش اصلی، به ایفای 
نقش پرداخت و شعرهای نمایش را همراه با نوای فلوت به 

آواز خواند.
مقامات  فراوان  توجه  مورد  آندرونیکوس  ادبی  نمایش های 
دولتی قرار گرفت و سبب شد تا آن ها به او و سایر شاعران 
اجازة تشکیل انجمن های ادبی بدهند و به این ترتیب، انجمن 
ادبی مهمی به وجود آمد که نشست ها و همایش های ادبی 
خود را در معبد مینروا برپا می کرد و از آن پس رسم شد 
که از این گونه نمایش های صحنه یی در جشن های همه گانی 

اجرا شود.
»کنایوس  تاریخی،  نمایش  نخستین  این  از  پس  چندسال 
کمدی های  سبک  به  جالبی  کمدی  نوشتن  با  نایویوس« 
آریستو فانس، دغل کاری های سیاسی متداول در پایتخت را 
با  بی پروا هجو کرد که خشِم سنت پرستان را برانگیخت و 
شکایت از او، وی را به محاکمه کشیدند و به زندان انداختند. 
او پس از عذرخواهی رسمی و اعتراف به خطاکاری و طلب 
بخشش، آزاد شد؛ اما دیری نگذشت که با سرودن هجویة 
تندوتیزتر از اولی، از روم تبعید و طرد شد. در دوران تبعید، 
روم  دولت  بنیان گذارِی  چه گونه گِی  تشریح  در  حماسه یی 
سرود که بعدها الهام بخش ویرژیل، بزرگ ترین شاعر روم، 
در بخش های گوناگونی از آثارش شد. نایویوس، هم چنین، 
با  نمایشنامه یی به شعر، بر اساس تاریخ روم نوشت. از او 
نهایت افسوس بیش از چند قطعة ادبی کوتاه باقی نمانده که 
همین قطعات کوتاه، نشان دهندة طبع روان و ذوق سرشار 

و نبوغ آمیِز اوست.
یکی از مهم ترین ادیبان این دوران روم، »کوینتوس انیوس« 
بود که در یونان زاده شد و به وسیلة »کاتو« به روم آورده 
از  پرشورش  و روح  بود  تارنتوم درس خوانده  در  او  شد. 
بود،  دیده  تارنتوم  تماشاخانه های  در  که  یونانی  درام های 
از راه  آمد،  به روم  او  بود. هنگامی که  پذیرفته  اثری ژرف 
خواندِن سروده هایش  و  یونانی  و  التینی  زبان های  تدریس 
سرانجام  پرداخت.  روزگار  گذراندِن  به  دوستانش،  برای 
از  بود  حلقه یی  که  »سکیپیوییان«  انجمن  در  عضویت  به 
انجمن،  این  شد.  پذیرفته  »هلنیسم«،  فرهنگ  دوست داران 
کانونی بود برای تشویق و گسترش ادبیات و فلسفة رومی 
و  پرداخته  و  زبانی ساخته  به  التینی  زبان  تبدیل  یونانی،  ـ 
روان و رسا، رهنمون شدِن شاعران رومی به سرچشمه های 
الهام بخش شعر یونانی، و فراهم آوردِن خواننده و شنونده 
برای شاعران یا نویسنده گان صاحب قریحه اما گمنام و دارای 

آیندة درخشان.
و  است  هومر  برحِق  جانشین  که  بود  باور  این  بر  انیوس 
روان هومر پس از گذر کردن از کالبدهای بسیار، در مسیر 
تناسخ، و از جمله گذر کردن از کالبد فیثاغورس، و هم چنین 
از کالبد یک طاووس، به او رسیده و در بدن او حلول کرده 
نوشت  تراژدی  بیست  او چندین کمدی و دست کم  است. 
و هیچ شکلی از شعر و ادب نبود که انیوس در آن عرصه 

طبع آزمایی نکرده باشد.
و  دلنشین  بسیار  گونه یی  به  را  روم  حماسی  تاریخ  انیوس 
»ویرژیل«  زمان  تا  سالنامه هایش  و  درآورد  نظم  به  جذاب 
از آن ها جز  افسوس که  به شمار می آمد،  چکامة ملی روم 
از  مشهور  کالم  این  است.  نمانده  به جا  پراکنده  قطعة  چند 

اوست:
»دولت روم بر پایة اخالقیات کهن و مردان بزرگش استوار 

است.«
رومی  شعر  وزن  در  عظیم  انقالبی  انیوس  منظوم  حماسة 
پدید آورد و شعر روان و نرمش پذیر »شش وتدی« یونان را 

جانشین اسلوب سست »ساتورنی« نایویوس نمود.

و  بخشید  صیقل  و  جال  استحکام،  را  التینی  زبان  انیوس 
آن را خوش ساخت و نکوپرداخت کرد. برای شعر رومی 
قالب های نوین ایجاد کرد و برای شاعران بزرگ آینده، چون 
»لوکرتیوس«، »هوراس«، و »ویرژیل« روش بیان و موضوع 

ادبی و مادة خام اندیشه فراهم کرد.
او در هفتادساله گی پس از سرودِن این بیت غرورآمیز برای 

سنگ مزارش، در گذشت:
برای من اشک مریز و به ماتم منشین

که من روی لبان مردمان، برای ابد، پاینده و زنده ام.
ادیب مشهور دیگر این دوره »تیتوس ماکیوس پالوتوس« ـ 
مشهور به دلقک بی چاک و دهن ـ بود. او مدتی به عنوان 
کارگر صحنة نمایش زنده گی گذراند و پولی اندوخت، بعد 
و  کرد  تجاری  معامالت  و  سوداگری  بازار  وارد  را  پولش 
به  معاش  امرار  برای  ناچار  داد،  از دست  را  آن  چون همة 
نمایشی  آثار  از  اقتباس  به  و  آورد  روی  نمایشنامه نویسی 
از یک صدوسی نمایشنامه نوشت  او بیش  یونانی پرداخت. 
یا تصحیح و ویرایش کرد که از آن ها حدود بیست تا باقی 

مانده است.
و  سرهم  پشت  وقوع  »پالوتوس«،  های  کمدی  توفیق  راز 
بی وقفة وقایع مطایبه آمیز و مضحک، جناس های سبک سرانه، 
و  کوچه  مردمِ  زنده گی خصوصِی  از  بازنمودِن صحنه هایی 
بازارِ روم با همة زشتی ها، وقاحت ها، قباحت ها و جنبه های 
و  بی پروا،  زناِن  روزِ  و  حال  بازنمودن  هرزه اش،  و  زننده 
تشریح عواطف شگفت انگیز و لجام گسیختة آنان، و نمایش 

حوادث روزمرة زنده گی به طرزی خنده دار و مسخره بود.
نمایشنامه نویس و ادیب دیگر این دوره »پوبلیوس ترنتیوس 
آفر«، مشهور به »ترانس« است که برده یی بربر و از نژاد سامی 
بود. اربابش، »ترنتیوس لوکانوس«، که سناتوری رومی بود، 
چون متوجه قریحه و استعداد شگفت انگیز این غالم نوجوان 
شد، او را به وجهی نیکو و شایسته تربیت کرد و سرانجام 
نیز آزادش کرد. جوانک به نشانة سپاس نسبت به صاحبش، 
نام او را بر خود گذاشت، و شروع به نوشتن نمایشنامه های 
بی نظیر  محبوبیتی  و  شهرت  زودی  به  که  کرد  دل انگیزی 
و  »آندریا«  نمایشنامه هایش،  نخستین  از  یافتند.  استثنایی  و 
»هکورا« چیزی به جا نمانده است. فقط می دانیم که »هکورا« 
توفیقی نیافت و در نخستین اجرا با شکست سنگینی مواجه 

شد که به آن پیش از این اشاره شد.
با  و  داشت  نام  »خویشتن آزار«  نمایشنامه اش  مشهورترین 
نمایش  به سراغش آمد و  نوشتن و اجرای آن بخت واقبال 
پدری  داستان  نمایش  این  شد.  روبه رو  بی نظیر  استقبالی  با 
است که پسرش را از ازدواج با دختر محبوبش منع می کند 
ازدواج  محبوبه اش  با  پدر،  اکید  منع  با وجود  پسر  و چون 
خشمگین  پدر  می کند،  سرپیچی  پدر  دستور  از  و  می کند، 
می شود و در اوج خشم و غضب، پسرش را از خانه می راند 
و او را طرد و از فرزندِی خود محروم می کند. مدتی بعد، 
پدر از رفتار زشِت خود پشیمان می شود و برای آن که خود 
را به خاطر این تصمیم عجوالنه و نابخردانه تنبیه و مجازات 
می رود  و  می گذارد  به جا  را  خود  فراوان  ثروت  تمام  کند، 

در گوشه یی، بقیة عمر را به تنگدستی و مشقت می گذراند. 
چون یکی از همسایه گانش به قصد شفاعت و وساطت نزد 
او می آید و می کوشد او را از تصمیم هایی که گرفته منصرف 
این چنین در مورد مشکالت  او می پرسد، چرا  از  کند، پدر 
دیگران احساس مسوولیت و دلسوزی می کند؟ همسایه در 
پاسخ، این جملة مشهور را که بعدها در طول تاریخ ادبیات 
و فرهنگ بارها به آن استناد شد و اندیشمندانی چون مارکس 
آن را بسیار دوست می داشتند و به مناسبت های گوناگون بر 

زبان می آوردند، بیان می کند:
»انسانم، و به هیچ چیز انسانی بی اعتنا نمی توانم بود.«

یونانی.  روح  از  بودند  سرشار  »ترنتیوس«  نمایشنامه های 
آن ها  در  و  داشتند  یونانی  عنوان  نمایشنامه ها  این  اغلب 
قرار  توجه  مورد  آن ها  رسوم  و  آداب  و  یونانیان  زنده گی 
گرفته و از اشارة مستقیم به زنده گی رومیان به دالیل مختلف 

پرهیز شده بود.
آثار  سرشار  شوخ طبعی  و  سرزنده گی  »ترنتیوس«  آثار 
به زنده گی  از توجه  »پالوتوس« را نداشت و هرگز نشانی 
و  دلنشین  و  نغز  جمالت  نمی شود.  دیده  آن ها  در  رومیان 

عبارات زیبای فراموش نشدنی در آثارِ او فراوان اند، مانند:
»بخت، یارِ دلیران است.« یا »به شمارة آدمیان، عقیده هست.«

نمایشنامه هایش سرشار از اندیشه های بلند و عمیق اند و فهم 
آن ها نیازمند به چنان هوش فلسفی و نکته سنجِی ادبی است 
که نزد توده های عوام یافت نمی شد. به همین دلیل، آثارش 

به درستی در زمان خودش درک نشدند.
کمدی هایش نیمه تراژیک بودند و ماجراهای خوش ساختی 
اما نغز  داشتند که اگرچه خیلی کند و آرام پیش می رفتند، 
و  هموار  اندازه  از  بیش  سبکش  بودند.  عمیق  و  پُرمغز  و 
کردِن  دنبال  و  بودند  کند  و  آرام  نهایت  به  گفت وگوهایش 
رومیان  نزد  که  می طلبید  بسیار  شکیبایی  و  حوصله  آن ها، 

آن زمان نادر و کمیاب بود.
سیسرون )کیکرو( او را بهترین شاعر عصر جمهوری روم 
می شناخت. ژولیوس سزار )قیصر(، او را شیفتة سخِن ناب 
نامید و تنها ضعف آثارش را فقدان نیروی خنده و خنداندن 

دانست.
رومی  ادبیات  به  بزرگ  بس  خدمتی  ترنتیوس،  این همه  با 
کرد، و خدمت بزرگش این بود که با الهام از زبان و ادبیات 
بیاِن  ابزار  چنان  به صورت  را  التینی  زبان  سرانجام  یونان، 
ادبِی پُرقدرت و نرمش پذیری درآورد که یک قرن بعد، نثر 

سیسرون و نظم ویرژیل را امکان بروز و ظهور بخشید.
»مارکوس پورکیوس کاتو« را شاید بتوان نخستین نظریه پرداز 
و منتقد ادبی رومی شمرد. او از دلبسته گان به سنت های اصیل 
رومی بود و هجوم ادبی، فلسفی، علمی، هنری و فرهنگِی 
در  گسترده  و  عمیق  دگرگونی های  ایجاد  و  روم  به  یونان 
آداب و سنن و روحیات و تلقیات و نگرش رومی در اثر این 
هجوم و نفوذ، باعث نگرانی و تشویش خاطرش بود. کاتو 
در رشتة حقوق تحصیل کرده بود و وکیل مدافعی زبردست 
و  فصاحت  با  که  بود  قانع کننده  و  پرشور  و  گرم  بیانی  با 
شور  و  هیجان  سخنانش  و  می گفت،  سخن  بسیار  بالغت 

بسیار برمی انگیخت. در جوانی به ُرم رفت و در 30 ساله گی 
از  دولتی  عالی تر  مقامات  رسید، سپس  مقام خزانه داری  به 
را  نهایت سنسوری  در  و  کنسولی  تا  پرایتوری  و  شهربانی 
یکی پس از دیگری به دست آورد. او 26 ساِل تمام در مقام 
سربازی سلحشور و سرداری الیق، در جنگ ها شرکت کرد 
سربازانش  پای  به  پا  بسیاری،  فتوحات  و  پیروزی ها  در  و 
به  آرامش،  و  صلح  کوتاه  دوران های  در  کرد.  شرکت 
سخن وری و سخن پردازی می پرداخت و بزرگ ترین سخنور 
فرصت  هرجا  خود  خطابه های  در  اگرچه  بود،  خود  زمان 
یافته، سخن وران و سخن پردازان را نکوهیده و سرزنش کرده 
است. رومیان با شیفته گی شوق آمیزی دور او جمع می شدند 
زیرا  می سپردند؛  جان  گوش  او  شورانگیز  خطابه های  به  و 
هیچ کسی تا آن زمان، چون او با چنان صداقت و لطفی، و با 
چنان جمالت نیشدار و گزنده یی با ایشان سخن نگفته بود.

کاتو نخستین نثرنویس بزرگ زبان التین بود. رسالة مشهوری 
پردست انداز  و  ناهموار  شیوة  و  نوشت  خطابه  فن  دربارة 
بالغت  فن  آموزگاراِن  سبک  روانی  بر  را  رومی  خطابت 

یونانی، ترجیح داد.
در  اکنون  که  اوست  »اصول«  کتاب  »کاتو«،  اثر  مهم ترین 
دست نیست و در آن نویسنده، به طور مفصل و با شهامت 
زمان  تا  آغاز  از  ایتالیا  تاریخ  حوادث  شرح  به  کم نظیری 
حکومتی  و  سیاسی  نهادهای  همة  دربارة  و  پرداخته  خود 
و اجتماعی و فرهنگِی سرزمین خود، از آغاز تا دوران خود 
به بحث و توصیف پرداخته است. کاتو این اثر را به عنوان 
به  را  آن  داشت  قصد  که  نوشت  دایره المعارفی  از  بخشی 
طور کامل در همة امور برای تربیت پسرش تدوین کند. او 
با نگارش این دایره المعارف به زبان التینی امیدوار بود که 
جانشین مناسبی برای متون یونانی بیافریند؛ زیرا بر این باور 
بود که آموختن ادب و فلسفة یونانی، ذوق طبیعی و سالم 
جوانان رومی را به انحراف می کشد و آن ها را گمراه می کند. 

او به پسرش در این باره چنین نوشت:
»یونانیان مردمی سرکش و تبه کار اند. از من بپذیر که چون 
تباه  را  همه چیز  دارند،  ارزانی  روم  بر  را  خویش  ادبیات 

خواهند کرد.«
کاتو به سبب داشتِن چنین عقایدی با حلقة سکیپیوییان که 
نشر فرهنگ و ادبیات یونانی را در روم، شرط رشد و نضج 
با  و  بود  مخالف  می شمرد،  رومی  اندیشة  و  التینی  ادبیات 
تمام قوا تالش کرد که جلو چنین نفوذ و رسوخی را بگیرد.

خالص  ادبیات  و  فرهنگ  نمایندة  اصیل ترین  باید  را  کاتو 
دربارة  او  ادبِی  نظریات  و  اندیشه ها  دانست؛  رومی  ناب  و 
معیارها و موازین درست شعر، نظم، نثر و خطابه مکتب و 
خطیبانی  پرورش  و  آموزش  برای  شد  بزرگ  آموزشگاهی 
چون سیسرون و شاعرانی چون تاسیت و هوراس، که در 
شکوفای  و  بارور  شاخه های  عنوان  به  او  از  پس  دهه های 
درخت اندیشه و پویش فکری و فرهنگِی او سر بر کردند و 

پا به عرصة وجود گذاشتند. 
تهیه و تلخیص: مهسا رضایی 

آغاز پیدایش نقد ادبی 
در روم باستان

ACKU



سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1581  دو      شنبه               29سرطا   ن   /   تیر        y 1394  3 شو ا  ل  المکرم    y 1436   20جو  ال  ی       62015

علی پارسا
سایر  و  طالبان  برابر  در  متمایز  خط  دو  دیگر  حاال 
ایجاد شده است؛ خط جنگ و خط  مخالفاِن مسلح 
صلح! هرچند پیش از این هم می شد که رگه هایی از 
این دو جریان را در میان تالش های متراکِم حکومت 
به تماشا نشست، اما حاال دیگر هر دو خِط صلح و 
جنگ وارد فاز تازه یی شده  است. جادة صلح حاال با 
تمام اما و اگرهایش برای نخستین بار وارد فاز تازه یی 
نماینده گان  روِی  در  رو  حضور  با  گفت وگو ها  از 
خود  این  که  است  شده  طرف  دو  هر  باصالحیِت 
نشانگِر تحوِل بنیادی در این روند و در نتیجه، جان 
به  یافتن  امر دست  امید در  گرفتِن جوانه های جدیِد 
صلح و امنیت است. در آن سوی دیگر اما فاز جنگ 
نقاط  بر  دشمنان  بی وقفة  حمالِت  و  فشارها  با  هم 
مختلف کشور، ناگزیر وارد فاز جدیدی شده که در آن 
جمعی از مسووالن و نخبه گاِن حکومتی برای تشکیل 
ائتالف های حزبی و مسلح سازی مردم در جنگ علیه 

گروه های هراس افکن آستین باال زده اند. 
اگر نیک بنگریم، درمی یابیم که هر دوی این جریان های 
جدید بدون شک زاییدة اوضاع و شرایط جدیِد کشور 
قابل  به نحوی  که  است   2014 عطِف  نقطة  از  پس 
پیش بینی بود. هرچند که در این میان، متغیرهایی مانند 
موارد  جمله  از  افغانستان،  در  داعش  نظامی  حضور 
به شمار می آید که علی رغم نکره  غیرقابل پیش بینی 
بودنش، نقش کلیدِی قابل توجهی در معادالت صلح 
و امنیت در کشور دارد. به هر روی، آن چه را نمی توان 
انکار کرد، تالش های جسته و گریختة ممتدی ست که 
انرژی  از  از ده سال گذشته همواره بخشی  در بیش 
که  هرچند  داشته ـ  مبذول  خود  به  را  دولت  تواِن  و 
قابل مالحظه یی  نتیجة  به هیچ  تا کنون  این تالش ها 

نرسیده است. 
حاال که با توجه به شرایط جدید و تحوالت اخیر، ما 
شاهد گذارِ هر دو جبهة صلح و جنگ به فازِ جدید 
هستیم، باید بیش از هر زماِن دیگری محتاطانه بازی 
کنیم ؛ چه این که در میدان بازی مبارزه علیه تروریسم 
تاریکی  در  بی هدف  تیرهای  انداختن  به  نمی توان 
شاید  تاریکی  دِل  در  تیر  کردن  رها  بود.  دل خوش 
ببرد،  تاریکی  به  را  تیرهای مان  سرنوشت  یک سو  از 
نتیجة معکوس هم  از سوی دیگر گاه می تواند  ولی 

داشته باشد و تیرهای رهاشده به آسمان، به ساِن تُفی 
سرباال دوباره بر سر خودمان ببارد. رفتن به میز مذاکره 
مصداق  شده،  تعریف  پیش  از  برنامة  یک  بدون  هم 
تاریکی است؛ همان طور که  در  تیر  عینِی رها کردِن 
در میدان جنگ هم روی دست گرفتِن هر استراتژی و 
تاکتیکی الزاماً به پیروزی نمی انجامد. با همین مقدمه 
به سراغ دو تحول عمدة جدید در میدان صلح و جنگ 

می رویم. 
عطا محمد نور، والی مقتدر بلخ که از هفته ها به این سو 
ناامن سازی  پروژة  برابر  در  و  کرده  تن  به  رزم جامه 
شمال قد علم کرده است، چندی پیش از تالش هایی 
برای دست یافتن به یک ائتالِف استراتژیک با جنرال 
دوستم، علیه تروریستان شمال کشور یاد کرد و حاال 
هم در روز نخست عید، از ضلع سومِ این مثلث یعنی 
استاد محقق پرده برداشت. به این ترتیب، دیده می شود 
که حاال مثلث جمعیتـ  جنبشـ  حزب وحدت آمده 
تا با تجدید خاطره های جبهة مقاومت، بار دیگر صف 
واحدی علیه ناامنی های سازمان یافته در شمال تشکیل 
دهند. بدون شک نفس ائتالف این سه رهبر مقتدر و 
صاحب نامِ شمال می تواند نقش سازنده یی در مبارزه 

علیه هراس افکنی در شمال داشته باشد. 
وجوه مشترک هر سه ضلع این مثلث، حکومتی بودِن 
نام آشنا  ُمهره  سه  این که  است.  ائتالف  این  اعضای 
چنین  به  ملی  وحدت  حکومت  قدرِت  صاحب  و 
ائتالفی روی آورده اند، خود نکتة قابل تأویلی ست که 
می تواند ما را به واقعیت های پنهاِن بسیاری رهنمون 
کند. به گونة مثال همین که سه مقام بلندپایة حکومت 
شمال  در  امنیتی  نهادهای  بر  نسبی  اشراف  علی رغم 
کشور، به مشی مسلح سازی و بسیج مردم محل روی 
می آورند، خود می تواند دالّی بر نابسنده گی نیروهای 
اخیر در شمال کشور  ناامنی های  مدیریت  در  امنیتی 
باشد. وقتی ریاست اجرایی هم به گونه یی از تشکیل 
تنها  غنی  رییس جمهور  می کند،  استقبال  ائتالف  این 
در  مشخصی  چندان  موضع  کنون  تا  که  مقامی ست 
قبال این ائتالف نگرفته است. این در حالی است که 
ناامنی های  مدیریت  روند  در  عمده  انتقادهای  اتفاقاً، 
مسلح  قوای  اعالی  سرقوماندان  به  هم  شمال  اخیر 
یعنی شخص رییس جمهور برمی گردد که گاهی متهم 
به سهل انگاری در برابر تهدیدات امنیتی شمال شده 

است. 
سهل انگاری  از  باشد،  هرچه  علت  حال  هر  به 
رییس جمهور تا ناتوانی نیروهای امنیتی و ...، به نظر 
می رسد که پا گذاشتن به ائتالف های حزبی با رقبای 
و  دوستم  نور،  عطامحمد  مانند  کسانی  برای  دیروز 
بوده  ناگزیری  سِر  از  و  ممکن  گزینة  آخرین  محقق 
امکانات  تمام  با  بالمنازع شمال  رهبران  وقتی  است. 
حزبی  ائتالف  به  دارند،  دست  در  که  حکومتی یی 
به  نمی توان  می آورند،  روی  مردم  کردن  مسلح  و 
چیزی جز »آغاز فصل سرد« ایمان آورد. هرچند این 
ائتالف از آن جا که واکنشی معقول و مقبول در برابر 
اتحادی  است،  کشور  شمال  در  مفرط  هراس افکنی 
مبارک و ارزنده است، اما وقتی به شأن نزول آن که 
چیزی جز افزایش ناامنی های سازمان یافته در سراسر 
کشور به خصوص در شمال نیست نگاهی می اندازیم، 
نمی توانیم به اوضاع سیاسی کشور چندان خوش بین 

باشیم.
هنوز  که  شرایطی  در  شمال  سه گانة  رهبران  ائتالف 
والیات شمالی کشور نفس می کشند، می تواند نقش 
ارزنده یی در بسیج مردم علیه هراس افکنی داشته باشد. 
بدون شک همه از ناامنی های اخیر سخت بیزار شده اند 
و در چنین شرایطی، این مثلث نوزاده می تواند اقبال 
بلندی در بسیج مردم برای دفاع از خود و پاکسازی 
والیات شمالی کشور داشته باشد. تجربه های وقفه یی 
آن  شاهد  اخیر  سال های  طول  در  که  پراکنده یی  و 
بودیم، نشان داده که قیام های مردمی علیه گروه های 
تنها  است؛  داشته  موفقی  کارکرد  غیرمسوول،  مسلح 
نقطه ضعِف این حرکت های مردمی، عدم رهبری کارا 
و مقطعی بودِن آن ها بوده که به نظر می رسد این نقاط 
ظهور  برای  مجالی  شمال  جدید  ائتالف  در  ضعف 

نیابند. 
در  تنها  و  تنها  هم  طالبان  با  مذاکره  و  صلح  روند 
صورت پیروزی قاطِع نیروهای خودی در میدان های 
نبرد است که می تواند موفق و چاره ساز باشد. ورنه 
مذاکرة یک گروه شورشی با قدرت مانور باال و یک 
حکومت ضعیف، به هیچ عنوان نمی تواند برای منافع 
امن  اساسِی شهروندان کشور، حاشیة  ملی و حقوق 

بایسته یی تعریف کند. 
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واکنش کمیسیـون انتخابات...

برکناری  برای  که  گفته  افغانستان  انتخاباتی  اصالحات 
قانونی  راه  این کشور  انتخابات  اعضای کمیسیون مستقل 

وجود دارد.
کمیسیون  ملی،  وحدت  حکومت  توافقنامه  اساس  بر 
اصالحات انتخاباتی موظف است تا پس از بررسی سیستم 

انتخاباتی افغانستان، اصالحات الزم را ایجاد کند.
جاوید فیصل معاون سخنگوی عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی 
حکومت وحدت ملی نیز اعالم کرده که در صورت ایجاد 

اصالحات انتخاباتی توسط کمیسیون اصالحات انتخابات 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  تاریخ  مورد  در  افغانستان 

تصمیم گیری خواهد شد.
این در حالی است که دروه کاری پارلمان در اول سرطان 
سالجاری به پایان رسیده است و تعیین اعضای کمیسیون 
جدید  حکومت  جنجال های  از  نیز  انتخاباتی  اصالحات 

افغانستان بود.
کمیسیون  شده  تعیین  تازه  اعضای  اظهارداشت:  فیصل 
به  آغاز  فطر  عید  تعطیالت  از  پس  انتخاباتی  اصالحات 

کار خواهند کرد.

رهبران  غنی  اشرف  و  عبداهلل  که  بودند  گفته  کارشناسان 
کمیسیون  اعضای  تعیین  مورد  در  ملی  وحدت  حکومت 
اصالحات انتخابات افغانستان نیز اختالف نظر داشتند اما 
با گذشت ماه ها سرانجام پنجشنبه هفته گذشته این اعضا 

معرفی شدند.
اعالم  این  از  پیش  افغانستان  جمهور  رییس  غنی  اشرف 

کرده بود که پارلمان به کار خود ادامه دهد.
بر اساس ماده هشتاد و سوم قانون اساسی افغانستان، زمان 
کار اعضای پارلمان پس از انتخابات پارلمانی و اعالم نتایج 

پایان می یابد.

فـاز جـدیِد صـلح و جنـگ

 در افغانستان

انتشار  با  دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل )یوناما( 
انتخاباتی  اصالحات  ویژه  کمیسیون  تشکیل  از  بیانیه یی 
افغانستان، به ریاست شاه سلطان عاکفی استقبال کرده است.
هفته گذشته، محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان 
بعد از ماه ها رایزنی با رییس اجرایی، شاه سلطان عاکفی را 
به عنوان رییس کمیسیون ویژه اصالحات انتخاباتی برگزید.
یوناما کامل شدن این کمیسیون را یک گام مهم دانسته و 
انتخاباتی  اصالحات  روند  یک  منتظر  حاال  که  است  گفته 

معتبر، فراگیر و شفاف است.
مورد  در  که  خواسته  افغانستان  دولت  مقام های  از  یوناما 

تقویم انتخاباتی تصامیم الزم را اتخاذ کنند.
تادامیچی یاموتو، نماینده سازمان ملل، به عنوان عضو ناظر 
خواهد  افغانستان  انتخاباتی  اصالحات  ویژه  کمیسیون  در 

داشت.
به  احترام  با  نهاد  این  که  است  آمده  یوناما  خبرنامه  در 
حاکمیت ملی افغانستان در روند اصالحات انتخاباتی فقط 

نقش مشورت دهی خواهد داشت.
در این خبرنامه همچنین آمده است که اصالحات انتخاباتی 
دموکراتیک  روند  به  افغانستان  مردم  اعتماد  احیای  برای 

ضروری است و منجر به ثبات سیاسی خواهد شد.
شهروندان  انتخابات، عضویت  قانون  در  تعدیل  و  بررسی 
اعضای  کاری  دوره  انتخابات،  کمیسیون  در  خارجی 
اعضای  سرنوشت  شدن  مشخص  و  انتخابات  کمیسیون 
قرار  که  است  مواردی  مهم ترین  از  کمیسیون  این  کنونی 

است کمیسیون اصالحات انتخاباتی به آنها بپردازد.
اصالح نهادهای انتخاباتی بخش مهمی از توافقنامه سیاسی 
و  غنی  اشرف  بین  انتخاباتی،  بن بست  دنبال  به  که  است 
عبداهلل عبداهلل امضاء شد و براساس آن دولت وحدت ملی 

تشکیل شد.

دفتر سازمان ملل با استقبال از ایجاد 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی:

منتظر یک روند اصالحات 
انتخاباتی فراگیر و شفاف هستیم

سـالم!من رییس جمهور...
از رسیدن به قدرت، در واکنش به نشر مقاله یی در روزنامة 
ماندگار، به نویسنده و ادارة روزنامة ماندگار تلیفون زد و از 
افشای فساد در یکی از اداره های دولتی سپاس گذاری کرد. 
او در این تماس وعده هایی کرده بود و ضرب االجل هایی 
ما  تجربة  نگردیدند.  محقق  کدام  هیچ  که  بود  کرده  تعیین 
نشان می دهد که پیام این تماس »توخالی« است و دکتر غنی 

به آنچه می گوید عمل نمی کند. 
او  است.  کرده  گم  مملکت داری  راه  غنی  آقای  واقع،  در 
اولیة  خواست های  و  نیازمندی ها  به  وقت،  ضیاع  جای  به 
با  مبارزه  و شغل،  کار  ایجاد  امنیت،  تأمین  همانا  که  مردم 
در دسترخوان خالی  تغییر  نهایت  در  و  فساد  و  بی عدالتی 
مردم می باشد، پاسخ دهد و سپس به کارهای تشریفاتی که 

ناشی از بیکاری و بی برنامه گی است بپردازد.
جهان  از  بازمانده  کشور  »آخرین  رییس جمهور  برای   
چهارم« نزیبد که دست به چنین کارهای تشریفاتی بزند و 

وقت خویش و ملت را برباد دهد!
 آقای غنی باید بداند که ثانیه یی از زمان و وقت او، از مردم 

و جامعه هم هست
. امروز سرنوشت یک جغرافیا، یک سرزمین و یک ملت 
از فرصت  های خویش  بداند که  باید  او  اوست.  در دست 
چه گونه و در چه راستایی استفاده کند. تماس های تلفونی 
و جداگانه او با هر مقام و ماموری برای تبریکی عید جز 
این  دردهای  از  دردی  چه  ناوقت،  کمپاین  و  وقت  ضیاع 

مردم مظلوم و بدبخت را درمان می کند؟

تأکید  افغانستان ضمن  دفاع  معاون سخنگوی وزارت 
بر حق دفاع شهروندان این کشور از حریم خود تاکید 
کرد که دولت اجازه شبه نظامی سازی را به هیچ کسی 

نمی دهد.
دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون  وزیری  دولت  جنرال 
افغانستان اعالم کرد که باوجود حق دفاع هر شهروند 
ارگان های  و  افغانستان  دفاع  وزارت  خود،  حریم  از 
امنیتی اجازه تشکیالت نظامی را به هیچ کسی نمی دهد.
جنرال  تا  شده  سبب  شمال  در  ناامنی ها  افزایش 
عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور افغانستان 
به  اشاره  با  بلخ  والیت  سرپرست  نور  محمد  عطا  و 
و  طالبان  به  مبارزه  و  ائتالف  پیشنهاد  دولت،  ناتوانی 

حامیان داعش را مطرح کنند.
همچنین محمد محقق معاون اول عبداهلل عبداهلل رییس 
جمع  در  اخیراً  نیز  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی 

هوادارنش خواست تا برای دفاع از خود آماده باشند.
عطا محمد نور پنجشنبه گذشته گفته بود که با نیروهای 
جنرال دوستم و محقق آماده هستند تا شورشیان را از 

مناطق شمال افغانستان بیرون کنند.
دفاع  وزارت  واکنش  بلخ  والیت  سرپرست  اظهارات 

افغانستان را بر انگیخته است. 
افغانستان  دفاع  وزارت  معاون سخنگوی  وزیر  دولت 
در این باره به رادیو آزادی گفته که آنها )نور، دوستم 
نیروهای  چارچوب  از  خارج  را  نیروهایی  محقق(  و 
خودسرانه  تا  کرد  نخواهند  ایجا  افغانستان  مسلح 

عملیات انجام دهند.
وی افزود: این بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

این سه رهبر سیاسی گفته اند که آنها در برابر نیروهای 
امنیتی دست به ایجاد یک تشکل تازه نمی زنند. 

ارادة  نبود  و  امنیتی  نیروهای  ضعف  آنها،  گفتة  به 
که  است  شده  سبب  تروریستان  سرکوب  برای  قوی 

گروه های مجاهدین در برخی مناطق کشور دست به 
بار دیگر طعمة یک  اجازه ندهند کشور  کار شوند و 

دسیسة تازه شود. 

واکنش وزارت دفاع به اتحاد دوستم، نور و محقق:

اجازۀ شبه نظامی سازی را نمی دهیم
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هافبک پیشن بارسا بر این باور است هم تیمی های پیشین او با شرایط کنونی حداقل تا دو یا سه 
سال دیگر عناوین قهرمانی را به کلکسیون افتخارات باشگاه بارسلونا اضافه خواهند کرد.

ژاوی هرناندس که فصل آخر حضورش در بارسلونا همراه شد با قهرمانی در سه رقابت اللیگا، 
جام حذفی اسپانیا و لیگ قهرمانان اروپا، به شبکه رادیویی »RAC1« کاتالونیا گفت: بارسلونا 
است و  بزرگی  تیم  بارسا  کرد.  را درو خواهد  قهرمانی  دیگر جام های  یا سه سال  دو  حداقل 

بازیکنان فوق العاده ای در ترکیب خود دارد.
سفیر جام جهانی 2022 قطر در ادامه عنوان کرد: بارسا مدعی قهرمانی در اللیگا و لیگ قهرمانان 
اروپاست. تکرار سه گانه قهرمانی کار دشواری است، اما دیدید که پس از سه گانه قهرمانی که با 

پپ گواردیوال کسب کردیم، این کار را با استارت از ماه جنوری تکرار کردیم.
هافبک 35 ساله کاتاالن ها که سال گذشته از تیم ملی اسپانیا اعالم بازنشستگی کرد، همچنین 
اظهار داشت: هدف من بازگشت به خانه ام یعنی بارسلوناست، ولی پیش از آن می خواهم ببینم 
اما  است،  اصلی من  امید  بارسا  به  بازگشت  بروم.  می توانم  فوتبال جهان  از  دیگری  چه جای 
نمی دانم که در سه یا چهار سال آینده این اتفاق خواهد افتاد یا خیر. به هر حال وقتی به بارسلونا 

بازخواهم گشت که احساس آمادگی کنم.
ژاوی که در دوره 24 ساله اش حضورش در بارسلونا بیش از 750 بازی در رقابت های مختلف 
برای کاتاالن ها انجام داد، با این تیم 23 عنوان قهرمانی را تجربه کرد که عبارتند از سه قهرمانی 
در لیگ قهرمانان اروپا، هشت قهرمانی در اللیگا، دو قهرمانی در سوپرجام اروپا، دو قهرمانی در 

جام باشگاه های جهان،  دو قهرمانی در جام حذفی اسپانیا و شش قهرمانی در سوپرجام اسپانیا.

اسطوره باشگاه بارسلونا تاکید کرد سران رئال مادرید رفتار نامناسبی با دروازه بان تیمشان داشتند.
بارتومئو  ماریا  مقابل جوزپ  بارسلونا  باشگاه  ریاست  انتخابات  در  آنکه خوان الپورتا  از  پس 

شکست خورد به نظر می رسد یوهان کرویف نیز جایگاهی در این باشگاه نخواهد داشت.
کرویف که همواره مورد تایید الپورتا قرار داشته، از زمانی که روسای جدیدی مانند ساندرو 
روسل و بارتومئو در این باشگاه حضور پیدا کردند، جایی در فهرست مدیران آبی و اناری ها 
نداشته است. البته الپورتا در وعده های انتخاباتی خود اعالم کرده بود بار دیگر کرویف را به 
باشگاه بازمی گرداند. اکنون و با توجه به شکست خوردن الپورتا در انتخابات، باید دور حضور 

کرویف را نیز در بارسلونا قلم گرفت.
هفته گذشته بود که ایکر کاسیاس، اسطوره باشگاه رئال مادرید با بی مهری تمام از این باشگاه 
کنار رفت. او پس از 25 سال و به خاطر آنکه از شرایط خود در سانتیاگو برنابئو و هو شدن های 
پیاپی خسته شده بود، سرانجام تصمیم گرفت قوهای سپید را ترک کند. در کنفرانسی خبری که 
کاسیاس به تنهایی در آن حضور پیدا کرده بود، بیانیه ای را خواند و پس از آن باشگاه را ترک 
کرد. این شیوه خداحافظی با اسطوره ای که بیش از دو دهه در یک باشگاه حضور داشته است، 

مورد انتقاد بسیاری از جمله کرویف قرار گرفته است.
کرویف در این زمینه گفت: ایکر هم در داخل زمین و هم خارج از آن همواره مانند یک مرد 
بزرگ و یک جنتلمن واقعی ظاهر شده است. او یک الگوی بسیار بزرگ و عالی برای همه است 
حتی برای رقبایش. کاسیاس اسطوره باشگاه رئال مادرید است و سران این باشگاه به هیچ وجه 

با او برخورد مناسبی نداشتند.
مدیر برنامه های مهاجم 28 ساله پاری سن ژرمن تأکید کرد ادینسون کاوانی 

از بودن در این تیم راضی است و در تابستان 2015 جایی نمی رود.
ادینسون کاوانی که دو سال پیش از ناپولی به پاری سن ژرمن پیوست، در 
این تیم فرانسوی همواره به نوعی زیر سایه زالتان ابراهیموویچی بوده که 
در فصل گذشته 30 گل برای میلیونرهای پاریس به ثمر رساند. با جدایی 
روبین فن پرسی و رادامل فالکائو از منچستریونایتد که به ترتیب به تیم های 
تیم  این  در  آینده چیچاریتو  بودن  نامعلوم  و  پیوستند  و چلسی  فنرباغچه 
حاال خبر می رسد که لوئیز فن خال تمایل دارد ادینسون کاوانی را به ترکیب 

تیمش اضافه کند.
این روزها حتی خبرهایی در خصوص احتمال یک جابه جایی دیگر میان 
دو باشگاه پاری سن ژرمن و من یونایتد شنیده می شود. برخی از رسانه های 
دی ماریا،  آنخل  جذب  خواهان   PSG که  کرده اند  اعالم  اخیراً  اروپایی 
هافبک آرژانتینی من یونایتد است، خبری که حتی لوران بالن سرمربی این 
را  کاوانی  سرخ  شیاطین  دیگر  سوی  از  است.  کرده  تأیید  را  آن  هم  تیم 

می خواهند و او را برای تقویت قوای تهاجمی خود مدنظر دارند.

والتر گوگلیلمون، مدیر برنامه های مهاجم پاری سن ژرمن به نشریه فرانسوی 
از  خوبی  پیشنهادات  ادینسون  تابستان  این  در  گفت:   »Dimanche«
باشگاه های سطح باال که به دنبال مهاجم نوک هستند، دریافت کرد. هرچند 
او به هیچ کدام از آنها پاسخ مثبت نداد، چون در انتهای فصل گذشته بود 

که جایگاه خود در پاری سن ژرمن را  تثبیت و تضمین کرد.
بیشتر  دارد  دوست  ابراهیموویچ  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  ما  افزود:  وی 
در خارج از محوطه جریمه بازی کند و بیشتر صاحب توپ باشد، از این 
رو پست مهاجم نوک برای ادینسون باقی ماند و در فصل 15-2014 در 
مقاطعی این اتفاق افتاد. در چنین شرایطی کاوانی در پاری سن ژرمن بازی 

خواهد کرد.
کاوانی که تا سال 2018 با PSG قرارداد دارد در 51 بازی از رقابت های 
تأثیر  و  رساند  ثمر  به  پاری سن ژرمن  برای  گل   31 گذشته  فصل  مختلف 

بسزایی در سه گانه قهرمانی این تیم در فصل اخیر فوتبال فرانسه داشت.
حتی  و  مادرید  رئال  یوونتوس،  منچستریونایتد،  همچون  تیم هایی 

اتلتیکومادرید خواهان جذب ادینسون هستند.

به  نسبت  ایده هایش  کرد  تاکید  سرمربی چلسی 
قبل عوض شده و دوست دارد 10 سال دیگر در 

این تیم مربیگری کند.
سومین  که  مورینیو  ژوزه  گاردین،  گزارش  به 
فصل مربیگری خود در چلسی پس از بازگشت 
به این تیم را تجربه می کند، به همراه آبی های 
لندن در اردوی پیش فصل مونترئال حضور دارد.
باشگاه  رویه  کرد  اعالم  کنفرانسی خبری  در  او 
چلسی در بازار نقل و انتقاالت تابستانی به این 
ترک  را  تیم  این  بازیکنی  اگر  که  است  شکل 
کند، بازیکن دیگری به جای او خریده می شود 
و اگر هیچ بازیکنی چلسی را ترک نکند، بدین 
ترتیب هیچ بازیکن جدیدی خریده نخواهد شد. 
مورینیو تاکید کرد هیچ بازیکنی حتی اگر بهترین 
هم باشد، برای چلسی خریده نخواهد شد حتی 

پل پوگبا.
مورینیو در این باره اظهار داشت: پوگبا یکی از 
بهترین ها در دنیاست. اگر او به هر تیمی برود، 
می تواند سطح آن تیم را خیلی باال ببرد. اگر هم 
قدرتمند  همچنان  تیم  این  بماند،  یوونتوس  در 
خواهد ماند. اگر هم به تیم دیگری برود، خیلی 
پیدا کند و  تیم وفق  آن  با شرایط  زود می تواند 
نمی خواهم  البته  ببرد.  باال  نیز  را  تیم  آن  سطح 
در این مورد به صبحت بپردازم. اگر بخواهم در 
باید  بزنم،  حرفی  چلسی  انتقاالت  و  نقل  مورد 
عوض  را  مهاجم  یک  و  دروازه بان  یک  بگویم 
کردیم. دیدیه دروگبا از چلسی رفت و به جایش 
رادامل فالکائو را آوردیم. پتر چک هم چلسی را 
ترک کرد و به جایش آسمیر بگوویچ را خریدیم. 
فکر می کنم هر شخصی دوست داشته باشد پوگبا 
در تیمش بازی کند اما کارهایی هستند که شما 
هم  کارهایی  و  دارید  انگیزه ای  آن  انجام  برای 
ندارید.  انجامش  برای  انگیزه ای  هیچ  که  هستند 
برج ایفل را دوست دارم اما نمی توانم آن را به 
این  نمی توانم  همچنین  بیاورم.  خانه ام  باغچه 
اگر بخواهم  منتقل کنم.  به الس وگاس  را  برج 
بازیکنی بخرم، زمانی خواهد بود که یک بازیکن 
بخواهد  بازیکنی  اگر  باشد.  کرده  ترک  را  تیمم 
چلسی را ترک کند، خرید یک بازیکن در پُست 

او می تواند کار عاقالنه ای باشد.
وضعیت  به  نگاهی  کافیست  افزود:  مورینیو 

بحران های  در  کشورم  بیندازم.  پرتغال  کشورم 
اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  نظر  از  فراوانی 
است. مردم مشکل های بسیاری دارند. همه چیز 
کاهش  بازنشستگی  حقوق  است.  شده  دشوار 
یافته و مالیات هم افزایش داشته است. حقوق ها، 
شغل مردم و همه چیز دچار بحران شده است. 
این در حالی است که باشگاه پورتو برای خرید 
کرد  پرداخت  یورو  میلیون   20 ایمبوال  جیانلی 
نیز به دراگائو برد و حقوق  و ایکر کاسیاس را 
اسپورتینگ  باشگاه  می پردازد.  او  به  هم  گزافی 
هنگفتی  پول های  پرداخت  حال  در  هم  لیسبون 
به مربیان و بازیکنان خود است. فوتبال توانایی 
شکستن هر شرایطی را دارد. در تابستان جاری 
فقط باید به این فکر کرد که برای بازیکن جوانی 
مانند رحیم استرلینگ چقدر پول پرداخت شده 
است. فصل آینده همه چیز بدتر می شود. فصل 
آینده ممکن است کسی برای رحیم 60 میلیون 

پوند بپردازد.
به رفع محرومیت چلسی  ادامه  آقای خاص در 
در قضیه فیرپلی مالی هم اشاره کرد. مورینیو در 
فصل  یک  است.  همین  فوتبال  گفت:  باره  این 
قوانین فیرپلی مالی وجود دارند و فصل بعد از 
آن، کسانی هستند که این قوانین را دور می زنند. 
البته این شرایط مرا ناراحت نمی کند. شیوه ای که 
از  انجام می دهیم دوست دارم.  ما کارهایمان را 
توانایی هایمان،  با  دارم  دوست  هم  دیگر  سوی 
شاگردانم  به  بایستیم.  قدرت هایی  چنین  مقابل 
را رعایت  قوانین  باید  تیمی هستیم که  ما  گفتم 
که  کاری  هر  هستند  آزاد  تیم ها  سایر  اما  کنیم 
می خواهند انجام دهند. نمی توانیم مقابل تیم های 
میلیون ها  بانکی شان  حساب های  در  که  حریف 
هزینه  بگوییم  و  بگیریم  قرار  دارند  پول  پوند 
بگیرم.  را  اتفاق  این  جلوی  نمی توانم  نکنند. 
که  داده شود  به کسی  احساس  این  نمی خواهم 
ما مقابل تیم قهرمان )چلسی( باید این کارها را 
کردن  هزینه  حال  در  ها  تیم  سایر  دهیم.  انجام 
بازیکن  که  هستند  تالش  حال  در  همه  هستند. 
بهتری  نتیجه  ما  مقابل  بتوانند  تا  بخرند  جدید 
یک  فقط  نداشتیم.  زیادی  تغییر  ما  ولی  بگیرند 
دروازه بان را با دروازه بان دیگر و یک مهاجم را 

با مهاجمی دیگر عوض کردیم.

فصل گذشته چلسی توانست با اختالفی هشت 
امتیازی نسبت به نزدیک ترین تعقیب کننده اش 
یعنی منچسترسیتی، عنوان قهرمانی در لیگ برتر 
انگلیس را کسب کند. مورینیو بر این باور است 
از فصل  بهتر  پیش رو  باید در فصل  تیمش  که 

گذشته شود.
اینتر  مادرید،  رئال  هدایت  تر  پیش  که  مورینیو 
این  در  است،  داشته  دست  در  نیز  را  پورتو  و 
روی  پیش  بزرگ  چالش  یک  کرد:  عنوان  باره 
ماست. با همان بازیکنان فصل گذشته قرار است 
بازهم از همه تیم ها بهتر باشیم. باید بهتر از فصل 
بازیکنان  فردی  توانایی های  باید  شویم.  گذشته 
بهتر از گذشته شود. بازیکنان پیش خودشان فکر 
می کنند فصل گذشته خیلی خوب کار کردند اما 
ماندن در همان سطح خوب نیست و باید بهتر از 
اینها شوم. جان تری فصل فوق العاده ای را سپری 
کرد اما برای فصل آینده باید بهتر شود. سسک 
فصل  در  گل  پاس  چند  نمی دانم  که  فابرگاس 
گذشته به هم تیمی هایش داده بود، عالی کار کرد 
اما در فصل آینده همان تعداد پاس گل برای وی 
نمی تواند کافی باشد. سایر تیم ها در حال خرید 
تیمشان هستند  بهتر شدن  برای  بازیکنان جدید 
افزایش  را  توانایی هایشان  باید  ما  بازیکنان  اما 

دهند تا بتوانند با سایرین رقابت کنند.
مورینیو ادامه داد: اگر 10 سال پیش از یک هوادار 
چلسی سوال می کردید آیا این تیم می تواند بدون 
برتر لیگ  بازیکن  از سه  لمپارد که یکی  فرانک 
انگلیس در 10 سال گذشته است، عنوان قهرمانی 
در لیگ برتر را کسب کند یا نه، بدون شک پاسخ 
او منفی بود. این در حالی است که فصل گذشته 
ما موفق به انجام این کار شدیم و بدون فرانک 
قهرمانی را کسب کردیم. هیچ بازیکنی نیست که 
یافتن  که  است  باشد. درست  غیرقابل جانشینی 
جانشین برای بازیکنان بزرگ خیلی سخت است 
باید  اما غیرقابل انجام هم نیست. این جانشینی 
در زمانی مناسب، با ساختاری مناسب، با دیدی 
باز و با استفاده از گزینه های در دسترس انجام 

شود.
چلسی به تازگی برای خرید جان استونز، مدافع 
اورتون پیشنهادی را به »تافی ها« ارائه کرده بود 
که رد شده است. مورینیو تاکید کرد همواره برای 
می خواهد  و  است  نگران  چلسی  باشگاه  آینده 
بازیکنانی را به تیمش بیاورد که تا سال ها بتوانند 
باره  این  در  آقای خاص  کنند.  بازی  تیمش  در 
فوتبال  از  تری  جان  که  روزی  داشت:  اظهار 
کناره گیری کند که شاید هم در پایان فصل آینده 
باشد، برنامه ریزی کرده ایم که بتوانیم بازیکنی را 
جانشین وی در خط دفاعی کنیم. همواره بدین 
بار  نخستین  برای  می کنم.  نگاه  فوتبال  به  شکل 
ادامه حضور  به  که  است  مربیگری ام  دوران  در 
در یک باشگاه بدین شکل نگاه می کنم و دوست 
به  به همین خاطر  بمانم.  بیشتر  دارم در چلسی 
فکر آینده هستم. همواره به این فکر می کردم که 
می خواهم به سایر کشورها بروم و در لیگ های 
مختلف عنوان قهرمانی را کسب کنم اما دوست 
دارم در 10 سال آینده در چلسی حضور داشته 

باشم. البته اگر باشگاه مرا اخراج نکند.

ژاوی:

 بارسلونا حداقل تا 2 یا 3 سال دیگر جام های 
قهرمانی را درو خواهد کرد

انتـقاد کـرویف از برخـورد 
رئالی ها با کاسیاس

کاوانی فصل بعد هم در پاری سن ژرمن بازی می کند

مورینیو: 

می خواهم تا ده سال دیگر در چلسی بمانم
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در پی انفجار خونین در بازاری در دیالی عراق که بیش از 120 کشته بر جای 
کل  دبیر  سفید،  کاخ  ملل،  سازمان  دبیرکل  روسیه،  رییس جمهوری  گذاشت، 

اتحادیه عرب، بحرین، کویت و اردن این انفجار خونین را محکوم کردند.
به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، والدیمیر پوتین، رییس  جمهوری روسیه 
در پیامی به فواد معصوم، رییس جمهوری عراق و حیدر العبادی، نخست وزیر 
این کشور کشته شدن 120 تن در شهر دیالی در حمله گروه تروریستی داعش 

تسلیت گفت.
کرملین در بیانیه یی اعالم کرد که پوتین در این پیام خود بر حمایت و پشتیبانی 
تندرو  مبارزه طوالنی و سخت خود علیه گروه های  از ملت عراق در  مسکو 

تاکید کرده است.
در همین حال وزارت خارجه روسیه نیز به شدت حمله تروریستی در بازاری 
گذاشت،  جای  بر  کشته   120 از  بیش  که  دیالی  در  بنی سعد  خان  منطقه  در 

محکوم کرد.
برای  انگیزه ای  باید  فاجعه  این  است:  آمده  روسیه  خارجه  وزارت  بیانیه  در 
جهانی  تهدید  با  مقابله  جهت  را  تالش هایشان  تا  باشد  منطقه  کشورهای 

تروریسم یکپارچه سازند.

در همین حال کاخ سفید حمله داعش به بازاری در دیالی را محکوم و اعالم 
کرد: این حمله نمونه دردناک دیگری از اقدامات زشت گروه تروریستی داعش 

است.
سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد: آمریکا در تعهدات 
خود برای همکاری با نخست وزیر عراق و شرکایمان در این کشور و جامعه 

بین الملل برای پایان دادن به اقدامات داعش پایبند است.
واشنگتن حمله به بازاری شلوغ در دیالی را محکوم و این حمله را خیانتکارانه 

توصیف کرد.
محکوم  را  دیالی  به شدت حمله  ملل  سازمان  دبیرکل  مون،  کی  بان  همزمان 
و اظهار امیدواری کرد که طرف هایی که در این حمالت دست دارند هرچه 
سریعتر مجازات شوند. دبیرکل سازمان ملل بر ایستادگی این سازمان و جامعه 

بین الملل در کنار دولت و ملت عراق تاکید کرد.
انتحاری  حمله  شدت  به  عرب  اتحادیه  دبیرکل  العربی،  نبیل  دیگر  سوی  از 
صورت گرفته در اولین روز عید فطر در دیالی عراق را محکوم و تاکید کرد: 
این اقدامات ایجاب می کند که تحرکات دسته جمعی جدی از سوی محافل 
عربی، منطقه ای و بین المللی برای از بین بردن گروه های تروریستی و ریشه کن 

کردن آنها از جوامع صورت بگیرد.
وی مجدداً بر همبستگی کامل اتحادیه عرب با عراق در تالش هایش در جهت 

مقابله با تروریسم و از بین بردن آن تاکید کرد.
همزمان کویت نیز انفجار تروریستی در دیالی عراق در روز جمعه را محکوم 
کرد. صباح خالد الحمد الصباح، وزیر خارجه کویت درپیامی به ابراهیم جعفری، 
وزیر خارجه عراق بر مخالفت کویت و محکوم کردن این اقدامات تروریستی 

که امنیت و ثبات عراق را هدف قرار داده است، تاکید کرد.
و  محکوم  را  تروریستی  جنایت  این  بحرین  خارجه  وزارت  حال  همین  در 
حمایت خود را از تمامی تالش ها برای برقراری امنیت و تحکیم ثبات در عراق 
اعالم کرد. بحرین خواهان گسترش و تشریک مساعی بین المللی برای ریشه کن 

کردن آفت تروریسم و خالصی جهان از شرارت های آن شد.
ثابت  و  قاطعنامه  موضع  بر  اردن  دولت  سخنگوی  مومنی،  محمد  همزمان 
کشورش در مخالفت با هدف قرار دادن غیرنظامیان بی گناه و همچنین تمامی 
اقدامات خشونت آمیز تاکید کرد و گفت که تروریست ها هیچ حرمتی برای دین 
و انسانیت قائل نیستند و باید با اندیشه افراطی و خشونت کورکورانه آنها مقابله 
کرد. وی به دولت و ملت عراق و خانواده های قربانیان نیز تسلیت گفته و برای 

مجروحان و آسیب دیدگان آرزوی بهبود هر چه سریعتر کرد.

نخست وزیر انگلیس در مصاحبه یی تاکید کرد که کشورش همچنان برای 
با آمریکا همکاری  نابودی گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه، 

می کند و به روند امحای این گروه تروریستی »متعهد« است.
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در مصاحبه با شبکه آمریکایی ان.بی.
سی گفت که وی می خواهد انگلیس اقدامات بیشتری را انجام دهد اما 

نیاز دارد که در این روند پارلمان را با خود همراه سازد.
سخنان نخست وزیر انگلیس در شرایطی مطرح می شود که دو سال پیش 
نظامی در سوریه مخالفت  پیشنهاد عملیات  با  انگلیس  پارلمان  اعضای 

کردند.
کامرون درباره نقش احتمالی انگلیس در مبارزه با داعش گفته است که 
در حال حاضر در این خصوص و اینکه چه کار بیشتری می توان انجام 
داد، کشورش در حال بحث و تبادل نظر است اما افزود: »بدون شک ما 

متعهد همکاری با شما« برای نابودی داعش در این دو کشور هستیم.
نخست وزیر انگلیس در نظر دارد امروز )دوشنبه( در یک سخنرانی به 
هشدار  دارند،  داعش  به  پیوستن  برای  تمایالتی  که  کشور  این  جوانان 
انتظار می رود که وی در سخنان خود به جوانان هشدار دهد که  دهد. 
»اگر پسر باشید آنها )داعش( شما را شست شوی مغزی می دهند، بمب 
به شما وصل می کنند و منفجرتان می کنند؛ و اگر دختر باشید، شما را به 

بردگی می کشند و مورد آزار و اذیت قرار می دهند.«
استراتژی  خود  سخنرانی  در  کامرون  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 

آینده دولت انگلیس را برای مبارزه با افراط گرایی اعالم خواهد کرد.
دیوید کامرون در ادامه گفت: می خواهم که انگلیس نقش بیشتری را ایفا 

کند اما همواره باید پارلمان را با خود همراه سازم. ما هم اکنون در حال 
بحث و رایزنی هستیم که این شامل گفت وگوها با احزاب اپوزیسیون در 
انگلیس هم می شود تا مشخص شود که چه کار بیشتری می توان انجام 
داد. اما بدون هیچ تردیدی اعالم می کنم که ما به همکاری با شما برای 

نابودی داعش در هر دو کشور متعهدیم.

واکنش تند جهان به حملۀ تروریستی عراق

کامرون: 

به همکاری با امریکا برای مقابله با داعش متعهدیم

ابراز رضایت هنیه از نتایج سفر 

هیات حماس به عربستان

کری: 
اگر کنگره توافق هسته یی را تأیید 

نکند، تحریمی نخواهیم داشت

معاون رییس دفتر سیاسی جنبش حماس سفر هیات عالی رتبه 
از حماس به عربستان را موفقیت آمیز و ثمربخش توصیف کرد.

در  حماس  جنبش  سیاسی  دفتر  رییس  معاون  هنیه،  اسماعیل 
نتایج سفر  فلسطینی »صفا« درخصوص  با خبرگزاری  مصاحبه 
هیات بلندمرتبه از حماس به عربستان گفت: این سفر موفق و 
ثمربخش و خوب بود. ما از خدا می خواهیم که این سفر آغازی 

برای روابط تاریخی مجدد و روابط برادرانه با عربستان باشد.
وی افزود: ما از نتایج این سفر خرسند هستیم و قدردان رهبران 
مردم  و  مسووالن  تمام  و  ولیعهد  پادشاه،  ویژه  به  عربستان  در 
فلسطین  مساله  از  حمایت  در  مواضعشان  خاطر  به  عربستان 

هستیم.
دفتر  رییس  مشعل،  خالد  ریاست  به  حماس  از  هیاتی  پیشتر 
سیاسی جنبش حماس روز شنبه سفر دو روزه خود به عربستان 

را پایان داد.

وزیر خارجه امریکا می گوید هیچگاه در مذاکرات هسته ای ایران 
بلکه  است  نشده  برده  مکان  زمان-هر  هر  از  بازرسی  از  نامی 
بین المللی  آژانس  نظارت  تحت  و  شده  مدیریت  دسترسی ها 

انرژی اتمی انجام خواهند شد.
جان کری، وزیر خارجه امریکا می گوید که احتمال نهایی نکردن 

توافق هسته ای ایران می تواند تمام جهان را دچار واهمه سازد.
روز  کشور  این  انرژی  وزیر  کنار  در  که  امریکا  خارجه  وزیر 
درباره  تا  یافته   حضور  امریکایی  شبکه های  تور  در  یکشنبه 
دستیابی ایران و گروه 1+5 به جمع بندی نهایی به افکار عمومی 
گفت:   سی ان ان  شبکه  با  گفتگو  در  دهد  توضیح  کشور  این 
»واقعیت این است که ترس واقعی منطقه باید زمانی باشد که به 

توافق دست نیابیم.«
این ]توافق[ را تصویب نکند،  ادامه گفت: »اگر کنگره  وی در 

هیچ تحریمی  نخواهیم داشت.«
]ایرانی ها[  آنها  که  است  زمان  این  »در  افزود:  ادامه  در  وی 
احساس آزادی کرده و آنچه که این توافق آن را متوقف کرده، 

دنبال خواهند کرد.«
این مصاحبه گفت که کشورش گزینه های  ادامه  جان کری در 
تسلیحاتی  هسته ای  برنامه  آنچه  از  جلوگیری  برای  مختلفی 
ایران می نامید دارد: »ما تمهیدات بسیاری داریم. امریکا همیشته 

توانایی اقدام یکجانبه را دارد.
بی ثباتی  توافق  که  را  عقیده  این  همچنین  امریکا  خارجه  وزیر 
بین المللی را افزایش خواهد داد رد کرده و در جواب منتقدینی 
تهدیدی  را  جهانی  ایران صلح  با  هسته ای  توافق  می گویند  که 

می کند گفت: »ما با آنها بسیار مخالف هستیم.« 
با شبکه فاکس نیوز  امریکا همچنین در گفتگویی  وزیر خارجه 
که جاش ارنست، وزیر انرژی امریکا، نیز در آن حضور داشت، 
در پاسخ به سؤالی درباره بازرسی ها از سایت ها مشکوک ایران 
در هر زمان و هر مکان گفت: »من در چهار سال گذشته هیچگاه 

درباره بازرسی های هر زمان-هر مکان سخن نگفته ام.«
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