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آقا، در  رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر، سید طیب 
اعتراض به انتصاب مال اختر منصور به ریاست طالبان 

از سمتش استعفا کرد.
فرد معتمد  آقا که یک  تریبیون، سید طیب  به گزارش 
نزدیک به مال عمر بود گفت دیگر نماینده دفتر سیاسی 
طالبان نیست اما همچنان عضوی از جنبش طالبان است.
دفتر  ریاست  از  گرفته ام  تصمیم  من  کرد:  اظهار  وی 
سیاسی  نقش  زیرا  دهم  استعفا  اسالمی  امارت  سیاسی 
من به پایان رسیده است. من دیگر سهمی در هرگونه 
نخواهم  طالبان  اسالمی  امارت  بیانیه های  و  تصمیم 

داشت.
جدید  رییس  انتخاب  با  خود  بیانیه   در  آقا  طیب  سید 
افغانستان مخالفت کرد و گفت رهبر  از  طالبان خارج 
جدید »امارت اسالمی«  باید در سنگرها و در میان شبه 

نظامیان طالبان انتخاب می شد.
برای  طالبان  رهبران  تصمیم  به  نسبت  همچنین  وی 

مدت  این  در  عمر  مال  مرگ  داشتن  نگه  محرمانه 
اظهار تاسف کرد. وی گفت، بارها تاکید کرده بوده تا 
اما  کند  دریافت  عمر  مال  از سوی  دستورهای شفاهی 
رهبران طالبان با رد در خواست هایش می گفتند لزومی 

برای آن نیست.
میان  اختالفات  که  انجام شده  زمانی  در  استعفای وی 
طالبان بر سر انتخاب...                     ادامه صفحه 6
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کسی که برای محبت حدودی قایل می شود، اصالً معنای محبت را 
نفهمیده است.
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عبداهلل:

فاتحه گیران 
مالعمر

 بازداشت شوند
وزارت داخله:

اقدام می کنیم

مالعمر  مرگ  که  این  بر  تاکید  با  بلخ  والیت  سرپرست 
فرصت خوبی برای شکست طالبان است ، گفت که کلید 

روند مذاکرات صلح در دست پاکستان است. 
تأیید  با  اعالم کرد:  بلخ  نور سرپرست والیت  عطامحمد 
فرصت  طالبان،  سابق  رهبر  عمر  محمد  مال  مرگ  خبر 
خوبی برای دولت کابل جهت تشدید حمالت و شکست 
طالبان به وجود آمده است....                 ادامه صفحه 6

مجیدی
افغانستان  دولت  که  می گوید  جمهوری  ریاست 
انجام  به  متعهد  مالعمر  مرگ  خبر  پخش  از  بعد 

گفت وگوهای صلح است.
حاضر  با  که  می گوید  جمهور  ریاست  سخنگوی  معاون 

شدِن نمایندۀ با صالحیت و تصمیم گیر طالبان، روند 
گفت و گوها دوباره آغاز خواهد شد.

سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری 
افغانستان در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار می گوید: 
با پخش  متأسفیم که دور دوم گفت وگوهای صلح 

خبر مرگ مالعمر به تعویق افتاد.
او می افزاید که دولت افغانستان پس از مرگ رهبر 
گفت وگوهای  برگزاری  به  متعهد  هم  طالبان  گروه 

صلح که بر اساس اجماع ملی در افغانستان صورت 
گرفته، می باشد.

آقای هاشمی در پاسخ به پرسشی که مال اخترمحمد 
منصور به عنوان رهبر گروه طالبان از طرف شماری 
از اعضای این گروه پذیرفته نشده، دولت افغانستان 
از این به بعد با چه  کسی مذاکرده خواهد کرد، گفت: 
زمانی  و  می کنیم  نظارت  دقت  به  را  تحوالت  »ما 
با صالحیت  نمایندۀ  که  برگزار خواهد شد  مذاکره 
طالبان که توانایی تصمیم گیری را داشته باشد، به میز 

مذاکره حاضر شود.«
هم چنان  جمهوری  ریاست  سخنگوی  معاون 
مال  تنها  گذشته،  سال های  جریان  در  که  می گوید 
بلکه  نبود  طالبان  گروه  در  نهایی  تصمیم گیر  عمر 

دولت  صحبت های  و   دارند  شورا  چندین  طالبان 
افغانستان با هیأت با صالحیت طالبان و گروه حقانی 
در شورای کویته صورت گرفت که آنان به تصویب 

و هم نظری گروه طالبان آمده بودند.
او می گوید،...                            ادامه صفحه 6

عطا محمد نور:
از فرصت برای درهم شکستن 

طالبان استفاده کنید

رییس سنای پاکستان:

دولت پاکستان دربارۀ مرگ 
مال عمر توضیح دهد

شناس نامۀ الکترونیکی؛

 گروگـانی که آزاد نمـی شـود؟!
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 به مـرگ مـالعمر
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چه گروه هایی در شهرهای افغانستان مراسم 
فاتحه خوانی برای مالعمر رهبر گروه طالبان 
این گونه  برگزاری  آیا  می کنند؟  برگزار 
قانون  روح  و  ارزش ها  با  منافاتی  مراسم 

اساسی کشور ندارد؟ 
بازداشِت  دستور  اجرایی  رییس  به تازه گی 
چنین  در  که  داده  را  دولتی یی  کارمنداِن 
والیت  در  بودند.  کرده  شرکت  مراسمی 
غزنی هم مقام های محلی از برگزاری مراسم 
کرده اند.  جلوگیری  مالعمر  فاتحه خوانِی 
اقدام ها در فضای مجازی، واکنش های  این 
از  یکی  است.  شده  موجب  را  متفاوتی 
کاربراِن رخ نما )فیس بوک( چنین این مسأله 
این گزارش  تبیین کرده است: »نمی دانم  را 
دولت،  واکنش  اما  است،  درست  چه قدر 
برخورد  در  ملی  امنیت  اعالمیۀ  شمول  به 
فاتحه خوانی  عمر  مال  برای  که  کسانی  با 
برگزار کردند، مناسب نیست. قانون اساسی 
کشور  این  شهرونداِن  همۀ  به  افغانستان 
اجازۀ ابراز نظر داده است و این ابراز نظر، 
قرار نیست همیشه با سلیقۀ ما سازگار باشد. 
طالبان،  گروه  با  دولت  مسلحانۀ  نبرد  خِط 
نگفته  کسی  شود.  جدا  مبحث  این  از  باید 
بیان«  »آزادی  حق  شناختِن  رسمیت  به  که 
این اصل،  کار آسانی است. گاهی مراعات 
روی رگ و پوسِت آدم راه می رود، اما باور 
دارم که پیروی از آن، تنها راه به جلو است.« 
این سخنان باعث شده که تعداد دیگری به 
جاِن نویسنده بیفتند و او را انتقادباران کنند. 
جالب این که یکی از کاربران در پاسخ نوشته 
که در مورد هیتلر در آلمان ممنوعیت هایی 
انجام  از سوی دولت  که عماًل  دارد  وجود 
می شود. به گونۀ مثال، این کاربر از ممنوعیت 
نشِر کتاب های هیتلر در آلمان نوشته و هم 
حمایت  دلیل  به  که  آورده  مثال  افرادی  از 
را  خود  وظایِف  هیتلر،  از  طرف داری  یا  و 
سوال  یک  واقعًا  این جا  داده اند.  دست  از 
اساسی مطرح است که: آیا ما حق داریم از 

چنین مراسمی جلوگیری کنیم؟
 بر اساس برخی دیدگاه ها، شهروندان حق 
ابراز نظر و عقیده دارند. این حقی است که 
در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر بازتاب یافته و 

بسیاری از کشورها آن را به نوعی به قوانین 
مسأله  یک  اما  کرده اند.  وارد  خود  داخلی 
باقی می ماند و آن این که حق ابراز عقیده و 
برگزاری گردهمایی با گرامی داشت از فردی 
که دستش به خون مردم آغشته است و عماًل 
مسبب قتل و جنایت شناخته می شود، کاماًل 

متفاوت است. 
از  به شدت  که  لیبرال  اندیشمند  پوپر  کارل 
خشونت  مورد  در  می کرد،  حمایت  آزادی 
او معتقد است  متفاوتی دارد.  کاماًل دیدگاه 
بی پاسخ گذاشت،  نمی توان  را  که خشونت 
مثل  خشونت گران  با  که  است  ضرور  پس 
خودشان برخورد کنیم تا جامعه دچار تزلزل 
خوب  تسامح  و  تساهل  نشود.  بی ثباتی  و 
است، اما نه با کسی که عماًل تفنگ در دست 

گرفته و قصد جانت را دارد. 
مالعمر در دو دهۀ اخیر، زشت ترین چهرۀ 
تاریخ معاصر افغانستان است. کمتر کسی در 
تاریخ افغانستان با او همسری می کند. بحث 
مالعمر  که  نیست  کشتارهایی  سِر  بر  تنها 
بحث  بل  می کرد،  صادر  را  آن ها  دستور 
وارد  خود  با  او  که  است  انحطاطی  سِر  بر 
ارزش هایی  علیه  مالعمر  کرد.  افغانستان 
می جنگید که جامعه بر سِر آن ها به اجماع 
می تواند  او  دلیل،  همین  به  و  بود  رسیده 

احساسات وابسته گاِن قربانیان را برانگیزد. 
برگزاری مراسم برای مرگ مالعمر، اهانت 
که  می شود  پنداشته  قربانی یی  میلیون ها  به 
جامعه  شده اند.  متضرر  او  دستور  به  عماًل 
ارزش هایی دارد که نمی توان با آن ها معامله 
کرد. این ارزش ها به نحوی به هویِت جامعه 
تبدیل شده است. مالعمر چهرۀ ضد ارزشی 
برگزاری  جلو  می  توان  همین،  برای  و  بود 
مراسم برای او را گرفت تا به دیگران اهانت 

صورت نگیرد. 
نمی توان به نام آزادی برای دیگران اسارت 
به وجود آورد. آزادی در رفتار انسان بروز 
می کند و رفتار انسان در روابط اجتماعِی او 
بروز می کند. پس آزادی یک مسالۀ اجتماعی 
مستلزم  انسان  اجتماعِی  رفتار  و  است 
محدودیت است؛ یعنی انسان به همین دلیل 
آزادی  باید  می کند،  زنده گی  جامعه  در  که 

آزادی  مراعات  و  کند  مراعات  را  دیگران 
دیگران عماًل به معنی محدودیِت آزادی من 
است. از این جا مفهوم »حد آزادی« استنتاج 
می شود. آزادی بی حدومرز در واقع به جای 
و  است  نابه سامانی  و  هرج ومرج  آزادی، 
کسی  برای  آزادی  هرج ومرج،  فضای  در 
نه تنهـا  نامحدود«  »آزادی  پس  نمی ماند. 

ناممکن است، بلکه بی معنی است. 
خود،  اجتماعی  ماهیت  دلیل  به  آزادی 
یا  بی حد  آزادی  و  است  حد  مستلزم  ذاتًا 
نامحدود، در واقع آزادی نیست. حد آزادی 

را چه گونه می توان تعیین کرد؟ 
کانت برای تعیین حد آزادی به عنوان الگوی 
رفتار اجتماعی به تشبیهی متوسل شده است 
که در نوشته های خود در حوزۀ عقِل عملی 
برده  کار  به  را  تشبیه  آن  بار  دو  دست کم 
به  اگر  درختی  هر  می  گوید:  کانت  است. 
از  صورت تک درخت در دشت رشد کند، 
کناره های تنۀ آن شاخه های متعدد می  روید 
و فضا را بی  رویه اشغال و تنۀ آن نامستقیم 
جنگل  در  درخت  همین  اما  می کند،  رشد 
در کنار انبوه درختان، مستقیم به طرف باال 
رشد می کند و در کنار درختان دیگر، فضای 
مناسب حاِل خود اشغال می کند و تنۀ آن از 

کژی های تک درخِت دشت در امان است. 
آزادی  که  است  این  تشبیه  این  حاصِل 
در  فقط  انسان،  ذاتی  صفت  عنوان  به 
مجموعه یی از رفتار اجتماعی در میان افرادِ 
متعدد در جامعه می تواند استقامت روح و 
رواِن انسان را تأمین کند. کانت معیار قوانین 
آزادی  اصل  اجرای  عنوان  )به  را  اخالقی 
خالی  تعمیِم  قابلیت  اجتماعی(،  رفتار  در 
این  به  است؛  دانسته  قوانین  این  تناقِض  از 
معنی که قانون اخالقی، قانونی است که در 
تناقض نگردد، یعنی  صورت تعمیم گرفتار 

تعمیِم آن مستلزم تخریِب آن نباشد. 
حاال با این معیارها می توان برگزاری مراسم 
امر  یک  کرده،  جنایت  که  را  فردی  برای 
اخالقی دانست؟!... مسلمًا اگر چنین باوری 
تناقض  دچار  کانت  نظر  از  باشیم،  داشته 

شده ایم. 
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سـوگ واری بـرای مـالعـمر 

و نقض آزادی بیـان

 

مقام های  از  آن عده  که  داد  دستور  عبداهلل  داکتر  دیروز 
کرده  شرکت  مالعمر  سوگواری  مراسم  در  که  دولتی 
بودند، بازداشت و به پنجۀ قانون سپرده شوند. این دستور 
امور  وزیر  علومی،  نورالحق  که  شده  صادر  آن  از  بعد 
داخله در نشسِت شورای وزیران گزارش داد که برخی 
مراسم سوگواری مالعمر شرکت  در  دولت  مأموراِن  از 
کرده اند. بر این بنیاد، وضعیت ایجاب می کند که افرادی 
که در دروِن نظام به نفِع دشمن تبلیغات می کنند، مورد 

پیگرد قرار گیرند و با آن ها برخوردِ جدی شود.  
این  که  است  گفته  داخله  وزیر  به  عبداهلل  عبداهلل  حاال 
به  او  شوند.  بازداشت  و  شناسایی  باید  دولت  مأموراِن 
اقداماِت  گزارش  که  است  داده  دستور  علومی  نورالحق 
تاهنوز  هرچند  بفرستد.  او  به  را  مورد  این  در  پولیس 
معلوم نیست که پولیس در این زمینه اقدام کرده است یا 
خیر؛ اما واضح است که بازداشِت افرادی که در مراسم 
اقل  ما حد  امنیتِی  نیروهای  به  کرده اند،  مالعمر شرکت 
دشمنانش  برابِر  در  دولت  که  می دهد  را  اطمینان  این 

جدی ست و با جان فشانی های آنان معامله نمی کند. 
همچنان این اقدام می تواند ستون پنجم را که در دولت 
فعال  است، بشکند. مسلمًا آن عده از مقام های دولتی که 
در مراسم گرامی داشت از مالعمر که مردم آن را جنایتکار 
شناخته  دولت«  دروِن  »طالباِن  کرده اند،  می دانند شرکت 
می شوند. آن ها همین هایی اند که انتحاری را داخِل کابل 
می سازند، در خانه های خود از آنان، پذیرایی و تا مقصد 
راهنمایی می کنند. بنابراین، هرچه زودتر باید این ستون 

پنجم بازداشت شود. 
می نوشت  ماندگار  روزنامۀ  وقتی  این،  از  پیش  تا  شاید 
حاال  اما  نمی شناخت،  را  آن  هیچ کس  پنجم«،  »ستون 
برخی از اعضای ستون پنجم با شرکت در مراسم فاتحۀ 
رهبرشان در کابل و برخی والیات دیگر، خود را آفتابی 
شناسایی  برای  دولت  که  نیست  نیازی  دیگر  و  کرده اند 

آن ها متحمِل زحمِت فراوان شود. 
مسلمًا ستون پنجم شاخ و دم ندارد و همین هایی هستند 
که بخشی  از آنان از برکت مرگ مالعمر، خود را آفتابی 
کرده اند. برخی از اعضای ستون پنجم در شورای عالی 
برخی  بر  ریاست جمهوری  در  هم  برخی  و  صلح اند 
جرأت  طالبان  به  آن جا  از  و  زده اند  تکیه  کرسی ها  از 
برخی  و  ما  امنیتی  ادارات  در  نیز  برخی  و  می بخشند، 
از  بعد  حاال  بنابرین  نماینده گان.  مجلس  در  هم  دیگر 
اصدارِ دستور از طرف مقام بلند دولت، باید امنیت ملی 
و وزارِت داخله این افراد را شناسایی و بازداشت کنند 
تا ستون پنجِم دشمن مضمحل و نابود گردد. اما اگر این 
فرمان عملی نشود، حکایت از آن دارد که ستون پنجم 

قوی تر از آنی ست که تصور می شود. 
ملی  امنیت  ریاست عمومی  که دستور  است  تذکر  قابل 
به  مالعمر  برای  فاتحه گیری  دادِن  قرار  ممنوع  بر  مبنی 
عنواِن یک جنایتکار، قابل توصیف است و امید می رود 
عملی  گام های  وارد  این باره  در  امنیتی  مهِم  ارگاِن  این 
شود. مسلمًا تا زمانی که ادارۀ امنیت ملی کشور به کشف 
ادارۀ  و معرفی اعضای ستون پنجم همت نگمارد، هیچ 
دیگری تواِن انجامِ چنین کاری را ندارد و رسانه ها هم به 

جز فریاد، کارِ دیگری از پیش نخواهند برد. 
حاال ریاست اجرایی، باید گزارش تطبیِق این فرمان را از 
امنیِت  و  بگیرد و وزارت داخله  امنیتِی کشور  اداره های 

ملی نیز باید این فرمان را تطبیق کنند. 

ستون پنجم 
نه شاخ دارد نه دم!

ACKU
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واردات شیر خشک 
ممنوع می شود

علی پارسا
می آید،  میان  به  الکترونیکی  از شناس نامۀ  وقتی سخن 
بی امان قصۀ پرغصۀ دور و درازی به ذهن  متبادر می شود 
که همپاِی هویِت ملی مان به رویایی دست نیافتنی بدل 
که شاخص هویت  الکترونیکی  است. شناس نامۀ  شده 
هویت  مقولۀ  همانند  درست  ماست،  سرزمینِی  و  ملی 
بهانه یی  بی هیچ  نشده،  متجلی  حال  به  تا  که  ملی یی 
حکومت  سراِن  بی اراده گِی  خاکسترِی  دیوارِ  پشت 
سرانجام  که  می رسد  نظر  به  هرچند  است.  مانده  گیر 
شورای  بی جهت،  و  بیهوده  انتظار  مدت ها  از  پس 
این  توزیع  آزمایشِی  مرحلۀ  که  کرده  تصویب  وزیران 
 1394 اسد   28 تاریخ  در  الکترونیکی  شناس نامه های 
در  بسیاری  دل نگرانی های  هم  هنوز  اما  می شود،  آغاز 
دارد.  وجود  روند  این  در  حکومت  راستیِن  عزمِ  باب 
به این ترتیب، شروع این روند عجالتًا به معنای پیشبرد 
تفاوت  این که  بود؛ چه  نخواهد  آن  مسووالنه و جدی 
بسیاری است میان شروِع یک روند از سِر اجبار و اکراه 

تا پیگیری آن با عزم و اراده یی آهنین و محکم!
از شروع کار حکومت وحدت ملی تا کنون، علی رغم 
پس   - پیش  مدت ها  نفوس  احوال  ثبت  قانون  این که 
کار  گذشت،  پارلمان  سد  از   - بسیار  های  جنجال  از 
توزیع شناس نامه های الکترونیکی به دالیل مبهمی آغاز 
مالی،  مشکل  هیچ  که  حالی ست  در  این  است.  نشده 
به  نبوده؛  آن  فراروی  قانونی  و  تخنیکی  لوجستیکی، 
روند،  این  آغاز  برابر  در  که  مانعی  تنها  دیگر  عبارت 
قد علم کرده، مسالۀ اراده سیاسی سران حکومت است. 
رییس جمهور غنی هرچند بارها از آغاز زودهنگامِ این 
روند سخن گفته بود، اما گویا فرمان آغاز این روند در 

چهاردیواری ارگ ریاست جمهوری به گروگان گرفته 
نبود رییس جمهور غنی، درست  اما در  شده بود. حاال 
در زمانی که مسووالن این اداره از قطع کمک های مالی 
الکترونیکی  شناس نامه های  توزیع  ادارۀ  شدن  فلج  و 
هشدار داده اند، شورای وزیران از آغاز مرحلۀ آزمایشی 

توزیع این شناس نامه ها نوید داده است.
ملی  وحدت  حکومت  هم  حاال  و  پیشین  حکومت 
آغاز  برای  پیش  مدت ها  از  که  آماده گی هایی  علی رغم 
روند توزیع شناس نامه های برقی وجود داشت، تا کنون 
در برابر این خواسِت مردم مقاومت کرده بودند. اعالن 
از  بیشتر  که  می رسد  نظر  به  هم  آزمایشی  روند  آغاز 
این که پاسخی به تقاضای مردم و نهادهای جامعۀ مدنی 
باشد، احتماالً تالشی برای جلوگیری قطع کمک ها به 
ادارۀ توزیع این شناس نامه هاست. در حالی که اگر چنین 
جدید  شناس نامه های  توزیع  می بود،  موجود  اراده یی 
می توانست سال ها پیش آغاز شود و حتا در انتخابات 
پیشین هم می شد که رای دهنده گان  ریاست جمهوری 
بروند.  پای صندوق های رای  به  با همین شناس نامه ها 
و  فجایع  هرگز  حالتی،  چنین  در  ما  که  نیست  شکی 
بدبختی های انتخاباتی سال پار را به دوش نمی کشیدیم! 
با  تا  این مسأله، کوشید  به  با علم  اما  پیشین  حکومت 

سنگ انداختن پیش پای این روند و تعلل در آن، عرصه 
فراهم  پیشین  انتخابات  در  کردِن آب  برای گل آلود  را 
کند و حاصل آن شد که همه شاهد آن بودیم و هستیم.
توزیع  در  ملی  وحدت  حکومت  چندماهۀ  تعلل 
که  می رسد  نظر  به  هم  الکترونیکی  شناس نامه های 
از  هراس  دارد.  پیشین  حکومِت  همانند  آبشخوری 
تثبیت شدن و آشکار شدِن میزان نفوس اقوام مختلف 
در کشور از یک سو و دشواری های محتملی که فراراه 
از  می گیرد  قرار  آینده  پارلمانی  انتخابات  مهندسی  امر 
سوی دیگر، عمده ترین علِل به تعویق افتادن غیرموجه 
در  هم  اکنون  همین  که  هرچند  توزیع اندـ  روند  آغاز 
این  از  استفاده  احتمال  روند،  این  شروع  صورت 
نظر  به  بعید  آینده  پارلمانی  انتخابات  در  شناس نامه ها 
تمهیدات  همۀ  علی رغم  گفت  باید  نتیجه  در  می رسد. 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  سوی  از  که  الزمی 
از سوی حکومت وحدت ملی اعمال  پیشنهاد شود و 
گردد، بازهم در انتخابات پارلمانِی پیِش رو از آن جا که 
می شود،  استفاده  پیشین  انتخاباتی  کارت های  همان  از 

هرگز نمی توان به انتخاباتی کاماًل شفاف امیدوار بود. 
با وجود همۀ دیرکردها و تعلل های ناموجه در شروع 
می توان  اما  الکترونیکی  شناس نامه های  توزیع  روند 

امید  گرفت.  نیک  فال  به  را  روند  این  آزمایشِی  آغاز 
می رود که حاال که ارادۀ نیم بندی برای آغاز کار ایجاد 
تمام  سرعت  و  جدیت  به  امور  مسووالن  است،  شده 
مردم  همۀ  دور  چندان  نه  آینده یی  در  تا  کنند،  عمل 
مستفید  هویتی شان  شاخص  عمده ترین  از  افغانستان 
شوند. تذکره های موجود که ورق کاغذی با قیمت »10 
گاه  هم  دولتی  ادارات  در  حتا  و  نیستند  بیش  افغانی« 
نمی توانند  هیچ وجه  به  نمی شوند،  شناخته  اعتبار  مدار 
شناخته  سرزمین  این  ساکناِن  برای  مناسبی  شناس نامۀ 
شک  بدون  کاغذی،  تذکره های  این  از  استفاده  شوند. 
فراخ  قانون گریزی ها  برای جرم و جنایت و  را  عرصه 
گذاشته و سبب شده که حتا دشمنان افغانستان هم به 
به  زدن  دست  برای  آن  تقلبی  نسخه های  از  سهولت 

اهداف پلیدشان سود جویند.
می تواند  برقی  شناس نامه های  توزیع  که  نیست  شکی 
زمینۀ بسیاری از آفت ها و چالش هایی را که در شرایط 
حاضر گریز و گزیری از آن ها نیست، از بین برده و به 
حاکمیت قانون و نظم و ثباِت بیشتر کمک کند. موفقیت 
کوتاه  و  انتخابات ها،  مانند  دموکراتیکی  روندهای  در 
با استفاده  کردن دست مجرمان و جنایت پیشه گانی که 
مجرمانه  اعمال  نوع  هر  به  تقلبی دست  از هویت های 
شناس نامه های  توزیِع  مثبت  پیامدهای  از  می زنند، 
توسعۀ  و  ملی  منافع  به  که سرانجام  است  الکترونیکی 
می رود  امید  این رو  از  شد.  خواهد  رهنمون  کشورمان 
مثمر  فراینِد  این  از  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که 
به عنوان حربه یی سیاسی برای دست یافتن به اهداِف 
این  تا  بگذارند  و  نجویند  قومی خود سود  و  گروهی 

روند با سرعت و جدیِت کامل به پیش رود.

وزیر صحت عامه می گوید این وزارت تالش دارد تا از واردات شیر 
خشک به کشور جلوگیری کند.

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان که در مراسم تجلیل از 
هفته جهانی تغذیه با شیر مادر صحبت می کرد گفت: »وزارت صحت 
ما  و  است  اطفال  تغذیه  برای  شیر خشک  از  استفاده  مخالف  عامه 

می خواهیم وارد کردن شیر خشک را ممنوع قرار دهیم«.
سبب  شیرخشک  با  کودکان  تغذیه  که  این  به  اشاره  با  فیروز  آقای 
بیماری های مختلف، معیوبیت ها و مرگ و میر در کودکان می شود،  
افزود که وزارت صحت با توصیه به مادران، استفاده از شیر خشک 

را برای تغذیه کودکان محدود کرده است.
تا  تولد شده  تازه  تغذیه کودکان  برای  این است که  داکتران  توصیه 
شش ماه اول، به جز از شیر مادر دیگر چیزی ندهند و پس از شش 
کودکان  به  مادر  شیر  با  همراه  غذایی  مکمل های  سالگی،  دو  تا  ماه 

داده شود.
نشان  صحی  تازه  »تحقیقات  کرد:  نشان  خاطر  عامه  صحت  وزیر 
می دهد که تغذیه با شیر مادر 3۵درصد مرگ و میر اطفال را کاهش 

می دهد«.
با شیر مادر بین والدت ها وقفه ایجاد می کند و این  تغذیه دو ساله 

مساله سبب کاهش مرگ و میر مادران نیز می شود.
به  کمتر  شوند  تغذیه  مادر  شیر  از  که  کودکان  می گویند:  داکتران 
امراض مبتال می شوند و اما کودکانی که از شیر خشک تغذیه شوند با 

مشکالت و امراض مختلف روبرو می شوند.
ارایه  راستای  در  بهداشتی  زیاد  نهادهای  و  موسسات  افغانستان  در 

خدمات به مردم کار می کنند.
اکلیل ایر، نماینده یونیسف در کابل گفت که از سال 2002 به این 
طرف، افغانستان در راستای ارایه خدمات بهداشتی به مادران و اطفال 
دست آوردهای چشم گیری داشته است؛ اما با آنهم، هم اکنون حدود 

2 میلیون کودک نیازمند کمک های بهداشتی در سراسر کشور است.
دوکتور پاتا، نماینده سازمان بهداشت جهان نیز از حمایت های این 
میر  و  مرگ  کاهش  ویژه  به  و  بهداشتی  خدمات  ارایه  در  سازمان 

کودکان در افغانستان اطمینان داد.
شعار  با  امسال  را  مادر  شیر  با  تغذیه  جهانی  هفته  صحت  وزارت 
»مادران شاغل هم می توانند کار کنند و هم می توانند به کودکان شان 

شیر دهند« تجلیل می کند.
مسووالن این وزارت گفتند که پس از این تالش می شود برای مادران 
شاغل و شیرده در ادارات دولتی سهولت های مکانی را ایجاد کنند تا 
هم مادران با خیال آسوده به کودکان شان شیر دهند و هم به وظیفه 

شان برسند.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1593    چها     ر    شنبه            14   ا    سد  /   مرد  ا  د        y 1394     19شو ا  ل  المکرم    y 1436   5 آ     گیست       2015 گزارش

نماینده گان کندز:

قـول اردوی مسـتقل در کنـدز ایجـاد شـود
ناجیه نوری

تا هنگامی که شمال حمایت قوی حکومت را با خود 
نداشته باشد و یک قول اردوی واحد برای والیات 
شمال ایجاد نگردد، تغییر و تبدیل افراد، هیچ مشکلی 

را حل نخواهد کرد.
شماری از نماینده گان والیت کندز با بیان این مطلب 
می گویند: تعداد نیروهای امنیتی در مقایسه با طالبان 
است  کم  نهایت  اند،  مصروف  جنگ  کندز  در  که 
جنگ  درمیدان  طالبان  با  اکنون  همین  کسانی که  و 
مردمی  های  به نام خیزش  که  اند  کسانی  می رزمند، 

و اربیکی فعالیت دارند.
آنان تاکید کردند: اما زمانی که این نیروها درچوکات 
باشند،  تنظیم  ملی  اردوی  یا  پولیس  نظامی  منظم 
می توانند بدترین جنگ ها را مهار کنند؛ بنابراین باید 
گرفته  نظر  در  کندز  برای  مستقل  اردوی  قول  یک 

شود.
مجلس  در  کندز  والیت  نماینده  عزیز  فاطمه  داکتر 
قلعه  ولسوالی  از  بخش  یک  می گوید:  نماینده گان 
زال، یک قسمتی از ولسوالی خان آباد و دشت ارچی 

به طور کامل در تصرف طالبان قرار دارد.
این نمایندۀ مردم کندز از جنگ شدید در بسیار از 
نیروهای  سو  یک  از  افزود:  داده  خبر  کندز  مناطق 
از  برابر طالبان می جنگند کم است و  امینتی که در 
جانب دیگر دشمن تجهیزات و امکانات خوبی در 

اختیار دارند.
او بر ایجاد یک قول اردوی واحد برای کندز تاکید 
کرده گفت: تنها یک لوا وجود دارد که کندز، تخار و 
بغالن را پوشش می دهد و این لوا به هیچ عنوان برای 

تامین امنیت این سه والیت بسنده نیست.

می آید،  کندز  زمانیکه  لوا  این  بانوعزیزگفت: 
زمانیکه  و  می شود  خراب  تخار  امنیتی  وضعیت 
و  می کند  پیش روی  بغالن  در  طالبان  می رود،  تخار 
بجنگند  طالبان  با  بدخشان  در  می خواهد  زمانی که 

ولسوالی های کندز در چنگ طالبان می افتد.
قوی  حمایت  شمال  زمانیکه  تا  عزیز،  بانو  گفته  به 
اردو  قول  یک  و  باشد  نداشته  خود  با  را  حکومت 
و  تغییرات  آوردن  نگردد،  ایجاد  کندز  برای  واحد 
نصب افراد در بخش های نظامی و سیاسی هرچند که 
توانمند هم باشند، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
دو روز قبل قسیم جنگل باغ به عنوان فرمانده پولیس 
قرار  که  گفته می شود  و  تعیین گردید  کندز  والیت 
است والی جدید که هنوز مشخص نشده، کارش را 

در این والیت آغاز کند.
مبنی  زیادی  حدیث های  و  حرف  این،  از  پیش 
می کند  حمایت  طالبان  از  والیت  این  والی  براینکه 
یکی  والیت  این  اسبق  فرمانده  با  وی  اختالفات  و 
بوده،  والیت  اخیراین  ناامنی های  افزایش  ازدالیل 

وجود داشت. 
تا  اما  شود؛  سپرده  کار  اهل  به  کار  باید  افزود:  او 
زمانیکه حکومت مرکزی به امنیت کندز توجه نکند 
نگردد؛  ایجاد  کندز  در  واحد  اردوی  قول  یک  و 
حل  مشکل  دولتی  مقامات  در  تغییرات  آوردن  با 

نخواهد شد.
فاطمه عزیزمی گوید: تعداد نیروهای امنیتی درمقایسه 
با طالبان که درکندز مصروف  جنگ اند، نهایت کم 
درمیدان  طالبان  با  اکنون  همین  کسانیکه  و  است 
جنگ می رزمند، اکثریت کسانی اند که بنام خیزش 

های مردمی و اربیک های فعالیت دارند.
وی تاکید کرد: اما زمانیکه این نیروهای درچوکات 
باشند،  تنظیم  ملی  اردوی  یا  پولیس  نظامی  منظم 
می توانند بدترین جنگ ها را مهار کنند؛ بنابراین باید 
یک قول اردو مستقل برای کندز در نظر گرفته شود.

توسط  شمالی  والیت  نه  پوشش  که  می شود  گفته 
یک قول اردو یکی از دالیل اصلی و اساسی افزایش 
والیات  ناامنی های  کاهش  عدم  و  اخیر  ناامنی های 

شمالی است.
این درحالی است که در قندهار یک قول اردو مستقل، 
در هلمند، در چهار والیت حوزه جنوب غرب و در 
حوزه جنوب شرق درهر کدام یک قول اردو مستقل 
فعال است؛ اما در کل والیات شمالی تنها یک قول 

اردو فعال است.
مردم  دیگر  نماینده  پیمان  عبدالودود  حال،  این  با 
سامان  به  نا  وضعیت  نماینده گان:  مجلس  در  کندز 

کندز را ناشی از بی کفایتی والی این والیت می داند.
 او می گوید: بی کفایتی والی سبب شده بود تا طالبان 
پیشرفت های در کندز داشته باشند و اکنون با آوردن 
به  امنیتی  وضعیت  که  امیدوارهستیم  ما  تغییرات، 

حالت عادی برگردد.
امنیتی  نیروهای  تجهیزات  کمبود  پیمان:  گفته  به 

شده  سبب  امنیتی  نیروهای  میان  هم آهنگی  عدم  و 
درحال  طالبان  و  شود  بدتر  روز  هر  وضعیت  تا 

پیش روی باشند.
کندز  وضعیت  کرد:  تاکید  کندز  مردم  نماینده  این   
نسبت به گذشته وخیم تر شده و مسیر راهی که به 
طالبان  تهدید  مورد  بدخشان می  رود  و  تخار  طرف 

قرار دارد.
پیمان افزود: اکثریت مردم به دلیل افزایش ناامنی در 
کندز مجبور به ترک خانه های شان شدند و تعداد از 
توان  آنانی که  به طرف تخار مهاجر شدند و  مردم 
مالی و امکانات ندارند همین اکنون درسرک های در 

داخل شهر خیمه زدند.
که  کندز  دشت ارچی  والسوالی  که  می شود  گفته 
و  دارد  مشترک  مرز  تخار  غار  خواجه  ولسوالی  با 
راه »هزارباغ«  از  تا  اند  بارها تالش کرده  شورشیان 
خواجه غار وارد ماورای کوکچه تخار شوند، به طور 

کامل تحت تصرف طالبان قرار دارد.
امام  آباد،  خان  چهاردره،  ولسوالی  از  بخش های 
صاحب و قلعه زال درهم مرزی با تاجیکستان تحت 
تصرف طالبان قرار دارد و شرایط امنیتی در ولسوالی 

علی آباد نیز مناسب نیست. 

شناس نامۀ الکترونیکی؛
 گروگـانی که آزاد نمـی شـود؟!

ACKU
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سیاست و سازمان دهی جبهه
یکی از امتیازات برجستۀ جبهۀ پنجشیر آن بود که برخالف 
سایر جبهات مجاهدین، در برابر قوای شوروی در ابعاد مختلف 
به مبارزه پرداخت و کوشش های خویش را در جهات نظامی 
و سیاسی نه تنها در پنجشیر، بلکه در یک ساحۀ گسترده و حتا 

بیرون از افغانستان در برابر شوروی به خرج داد. 
این امر ایجاب یک برنامه ریزی و سازمان دهِی منظم را می کرد 

که از بینش روسای آن جبهه به ویژه مسعود آب می خورد. 
توان فکری مسعود در مسایل نظامی باعث شده که خبرنگاران 
خارجی به او القابی چون »چه گوارا«، »مارشال تیتو« و »شیر 
پنجشیر« بدهند و کسانی هم وی را بزرگ تر از »ناپلیون« قلمداد 
کنند. و آن چه درین بحث از نظرتان می گذرد، نظریات سیاسی 

ـ نظامی موصوف است. 
به نظر وی، هر جنگی شرایط و امکانات خاصی را داراست که 
دقیقاً باید در نظر گرفته شوند؛ لذا »جنگ چریکی« افغانستان 
نیز ویژه گی هاِی خود را دارد که دین مردم افغانستان )اسالم(، 
موقعیت و ساختمان طبیعی، اقتصاد، قدرت و نحوۀ عملکرد 

روس در تشکیِل آن دخیل اند. 
برای چریک ها استفاده از تجارب گذشته گان هم چون استفادۀ 
طالباِن علوم ساینس از ساینس دانان قدیم، بسیار مفید است؛ اما 
هنر اصلی، در تطبیِق آن در شرایط  زمانی و مکانِی موجود نهفته 
است و گاهی می شود که یک تقلید کورکورانه، حاصل تلخی 

می دهد که تمام افراد یک ملت را به سیه روزی می کشاند. 
وی برای جنگ افغانستان چهار مرحله قایل است: 

مرحلۀ نطفه گذاری   1-
مرحلۀ دفاع فعال   2-

مرحلۀ تعرض استراتژیک   3-
مرحلۀ بسیج عمومی.   4-

مراحل متذکره به ترتیب از »نطفه گذاری« شروع و به سوی 
مراحل  این  از  یک  هر  می روند.  پیش  عمومی«  »بسیج 
خصوصیاتی دارد که رهبران جنگ چریکی باید با آن ها آشنا 

باشند. )1( 
آن چه که در این باره به دقِت فراوان نیاز دارد، رشد تقویۀ 
هماهنگ ابعاد مبارزه اعم از نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
و تبلیغاتی علیه دشمن است که غفلت از آن به هیچ وجه قابل 
برداشت نیست. و در این راستا جا دارد مقولۀ مهِم »مخفی در 
قدرت، ضعیفی است، و مخفی در ضعیفی، قدرت است« بر 

سرلوحۀ کار چریکان قرار گیرد.
عملکرد احمدشاه مسعود در طول دوران جهاد نشان می دهد 
که وی به این گفتۀ مشهور »مردم آب است و چریک ها در آن 
به مثابه ماهی«، اعتقاد راسخ دارد؛ چون رسیده گی به امور عامه، 
وی را به خود مشغول داشته است و همیشه در پنجشیر سعی 
داشته که مردم به دست دشمن نیافتند. همین دلیل، مسعود را 
در میان سایر قوماندانان مجاهدین، ویژه و برتر ساخت و وی را 

داخل افسانه های مردمِ آن جا گرداند.
با شوروی را یک مسالۀ  افغانستان  مسعود، درگیری مردم 
سیاسی می دانست و بدین باور بود که برای کسب پیروزی، 
تنها جنگ کفایت نمی کند؛ »زیرا جنگ جزیی ست از سیاست، 
و زمانی به کار می افتد که راه دیگری وجود نداشته باشد«)2(. 
لذا کار تشکیالتی در میان مردم و گسترش فعالیت های سیاسی 

مجاهدین در خارج از کشور را با جدیت توصیه می کرد. 
پُرواضح است وقتی جنگ افغانستان آغاز یافت، مردم هیچ 
آماده گی نداشتند؛ از این رو مسعود در کنار پیشبرد جنگ، به 

آموزش جوانان پرداخت و سازمانی نیز به وجود آورد.
از شگفتی های این سازمان، تجربه یی است که افراد شامِل آن 
در طول جنگ به دست آورده اند و با زیرکی، افراد تحصیل کرده 
را در استقامت اهداف جهاد به کار می بردند، بدون این که تضاد 

فکری در امور عالیۀ جهاد رونما گردد.
برای جنگ افغانستان کمک های مالی و اخالقی جهاِن خارج 
مهم است؛ اما مسعود سخت از این هراس داشت که چریک ها 
وابسته به کشورهای خارجی شوند؛ زیرا این وابسته گی از 
یک سو رابطۀ آن ها را با مردم خدشه دار می سازد و از سوی 
دیگر، مسیر پیروزی را منحرف می گرداند. اما این بدان معنا 
نیست که کمک های خارجی را نگرفت، بلکه بدان معناست که 
مسعود بیش از جلب کمک خارجی، با تأسیس یک ادارۀ فعال 
مالی و اخذ کمک های مردمی، به خودکفا ساختِن جبهه تالش 
نمود، که به صراحت می توان گفت، در شش سال اول جهاد، 
کمک های تاجران مسلمان، اخذ عشر، خمس و پنج فیصده 
)پنج درصد از معاش مامورین دولتی مربوط پنجشیر گرفته 

می شد(، بخشی از نیازهای جبهه را رفع می کرد. 
مسعود با تمام نیرو کوشید که »پنجشیر« را به حیث یک پایگاه 
نمونه و یک مودِل کار برای جبهات هم جوار درآورد؛ جبهه یی 
که چند بار قوای روس را به عقب راند، برای مردم امنیت و 
آسایش آورد و در مواقعی در جهت ترقی فرهنگ مردم تالش 

کرد. 
تا این که آن جبهه سرمشق قرار گرفت و در نتیجه، »شورای 
نظار« به وجود آمد)3( و به ادامۀ همین سیاست است که مسعود 
در حال حاضر، مصروِف ساختِن یک مودل بزرگ در شمال 
افغانستان می باشد تا توانایی خود را در امر ادارۀ سالِم چند 
والیت نشان بدهد و اسباب قناعت مردم افغانستان را فراهم 

آورد. 

 رهبران جبهۀ پنجشیر برای جنگ چریکی، خصلت تجزیه ناپذیِر 
توسعۀ ساحۀ جنگ را علیه قوای اشغالگرِ روس ضروری 
دانستند؛ از این رو از ابتدای کار در پنجشیر، متوجه این امر بودند 
و طی اقداماتی از قبیل دادن اسلحه، پول و تعلیم و تربیه و اعزام 
نیرو به جبهات مجاور خویش، در این راستا اهتمام به خرج 
دادند و از مدت یک سال آتش بس با قوای روس، استفادۀ 
فوق العاده در جهت گسترش نظم و ایجاد پایگاه های جدید 
در اطراف پنجشیر، کردند که به گفتۀ احمدشاه مسعود، در این 

مدت به جای یک پنجشیر، پنج پنجشیر تاسیس یافت. 
باره  این  انجنیر محمد اسحاق همکار سیاسی مسعود، در 
می گوید: »جنگ با روس، مسابقۀ بوکس نیست که باید از رینگ 
بیرون نرویم؛ بلکه جنگ چریکی است که باید ساحۀ جنگ را 

وسعت بخشیم« )4( 
بر اساس همین مفکورۀ وسعت بخشیدن به جنگ منظم 
علیه ارتش سرخ بود که در پنجشیر قطعات متحرک در کنار 
گروپ های ثابت منطقه یی تشکیل یافت و این قطعات به طور 
مستمر در خارج پنجشیر دو ماموریت عمده را به دوش داشتند: 
یکی، حمله به قوت های دشمن و دیگری، پخش مفکورۀ نظم 
و اتحاد، که این برنامه تا تاسیس شورای نظار چند سال را در 

بر گرفت. 
برای دست یابی به وحدت واقعی میان مجاهدین، تمام تنظیم ها 

از نظر احمدشاه مسعود به این اقدامات سه گانه نیاز دارند: 
پخش انگیزۀ وحدت طلبی و تبلیغ ضرورت به   1-

وحدت 

به همۀ  قبول صالحیت های مناسب و متوازن   2-
گروه ها و سازمان های جهادی 

سازمان های  از  یکی  پیشتازی  و  برتری  کسب   3-
جهادی نسبت به سایرین، تا بتواند محور قرار گیرد. 

یکی دیگر از خطوط اساسی برنامه های مسعود، نظم است 
آن هم تا حدی که قطعات زیر فرماِن او در شمال افغانستان، 
که  است  این  مسعود  باور  می شوند.  یاد  »نظمی ها«  نامِ  به 
آهسته آهسته کارت پول و سالح جایش را به نظم و ادارۀ سالم 
می دهد و مردم برای مدت مدیدی، بی نظمی و تشتت را تحمل 

کرده نمی توانند. 
در پنجشیر نظم متینی که زادۀ سازمان دهی مستحکم است، 
در سرتاسرِ دره حکم فرماست و آن باعث امنیت کامل برای 
مردم شده است. در طول 9 سال جنگ، هیچ کسی ثابت کرده 
نمی تواند که در پنجشیر پنج خانه دزدی شده باشد؛ در حالی 
که کشورهای بسیار پیشرفتۀ دنیاِی در حال صلح، از دادِن چنین 

چلنجی عاجز اند. 
امور، ویژه گی دیگر کار سازمانی در  از شتاب در  اجتناب 
پنجشیر بوده و به عقیدۀ مسعود، عجله برای یک انقالبی، 

خصیصۀ زشتی است. 
بدیهی ست که وقتی ملتی مورد تجاوز قرار می گیرد، جنگ برای 

کسب آزادی، از اهمیت درجه اول برخوردار است. 
شناخت نیروهای کاری در هر مرحله فرق می کند. زمانی یک 
دهقان زادۀ شجاع به کار است تا با راکت انداز خویش، کاروان 
دشمن را به آتش کشد که این کار از توان صدها استاد دانشگاه 
به دور است و باید آن را در همان شرایط شناخت و وسایلش را 
مهیا گردانید. اما گاهی هم می رسد که نقش قلم، چربی می کند 
و صدها قوماندان مجاهد به آن تن می دهند. به سخن دیگر، 
اگر شرایط به کارگیری نیروها دانسته نشود، هر بالیی آمدنی 

خواهد بود. 
احمدشاه مسعود، قدرت توأم با معقولیت را کلیدل حل مسایِل 
افغانستان می داند و از آن روست که همیشه خواست های خود 
را با قدرت نظامی  خویش متوازن کرده؛ اگرچه امکاناتش به 
تناسب سایر جبهات مجاهدین، به سبب پالیسی مستقالنه اش، 

محدود بوده است. 

ست  سیا
تبلیغاتی جبهه بر یک اصل استوار است؛ »نخست: عمل، و 
سپس: تبلیغ«. یعنی این که جبهۀ پنجشیر کوشیده است که در 

عمل شایسته گی خود را به نمایش بگذارد. 
دقت در انتخاب اهداف نظامی در طی چند سال جهاد که 
موجب پیروزی مجاهدین پنجشیر گردیده، ایشان را در نزد 
افسران عالی رتبۀ رژیم کابل به حیث »نیروی همیشه فاتح« 
معرفی کرده است، و از همین رو گاهی هم شده که سربازان 
از جانب مجاهدین  این که فهمیده اند  به مجرد  رژیم کابل 
پنجشیر هدف قرار گرفته اند، مقاومت را بیهوده دانسته، تسلیم 

و یا فرار کرده اند. 
رفتار مالیم با اسرای جنگی، از امتیازهای دیگرِ این جبهه بوده 
است، آن هم در آغاز جهاد که در بعضی از جبهات مجاهدین 
عدم خشونت با اسرای جنگی، نوعی بی اعتنایی به قوانین 
اسالمی قلمداد می گردید. این سیاست جبهۀ پنجشیر، باعث 
شد صدها سرباز ناراضی که در ارتش رژیم کابل بودند، با 

سالح های شان تسلیِم مجاهدین گردند.
سیاست فراگیر جبهه همیشه مخالف مرزهای جغرافیای و 
قوم پرستی بوده و تالش داشته تا میان تمام مجاهدین افغانستان 
متعلق به هر تنظیم و قوم و زبانی که هستند، اتحاد و هم بستگی 
به میان آورد و از همین رو جبهۀ پنجشیر با اقوام مختلف 
افغانستان و جبهات متعدد، روابط حسنه داشته است و ثمرۀ این 
پالیسی را در حال حاضر مشاهده می کنیم که مجاهدین جبهات 
مختلف در کنار هم در قطعات اردوی اسالمی قرار گرفته و در 

برابر دشمن مشترک شان می رزمند. 
به نظر مسعود، پس از عقب نشینی قوای روس از افغانستان، 
جهاد افغانستان وارد مرحلۀ »تعرض استراتژیک« شده است 
که ایجاب سازمان دهی جدیدی را می نماید. و به همین منظور، 
تشکیل »اردوی اسالمی« در رأس برنامۀ کار شورای نظار قرار 
گرفت. وی دربارۀ ضرورِت آن می گوید: »تا وقتی که تعرض 
آغاز نیافته، چریک است که کار اساسی را می کند و اردو مسایل 
فرعی را به دست دارد. اما زمانی که تعرض آغاز شد، اردو کار 

اساسی را انجام می دهد.« )۵( 
فعالیت های چندسالۀ مسعود، نشان می دهد که او از بی کاری 
مستمر  به طور  لذا  ترس.  وحتا  دارد  نفرت  شدیداً  نیروها 
تالش نموده که برای افراد خویش در فرصت های آرامش، 
مصروفیت های تعلیمی و تربیوی ایجاد کند و از سکون نیروها 

جلوگیری نماید. 
از آن جا که نقش جوانان در جهاد، از نظر سیاست گذاران آن 
جبهه، مهم تلقی می شد، در طول جهاد شرایط رشد آن ها فراهم 

گردید و جوانان باعث تحوالِت مثبت در جبهه شدند. 
در جنگ چریکی، مکان نقش اساسی را دارد و مسعود عمومًا 
اراضی را به دو دسته تقسیم می کند: مناطق پایگاهی )کوهستانی( 
و حوزه ها )شهری(، که بیشتر در افغانستان مناطق پایگاهی در 
اطراف شهرها موقعیت دارند و با تنظیم آن ها، شهرهای بزرگ 
به محاصرۀ مجاهدین می افتد. بنابراین مسعود به تنظیم مناطق 

پایگاهی، اولویت قایل است. 

سازمان دهی 
سازمان دهی جبهه، در طول جهاد دچار تحوالت زیادی شده، 
و با تغییر وضعیت، سازمان دهی نیز تغییر کرده و راه رشد را 
پیموده است. طوری که در صفحات قبلی گفته آمد، جبهۀ 
پنجشیر به سان سایر جبهات افغانستان در ابتدا از سازمان دهی 
مشخصی برخوردار نبود، جنگ به طور دسته جمعی و همه گانی 
آغاز یافت که در آن موقع، افراد متنفذ محلی نقش بارزی 
داشتند؛ اما همین که این شیوه به ناکامی انجامید، یک گروپ از 
جوانان مومن و شجاع به نام »فدایی« پیماِن مجدد بستند و جنگ 
را به شکل چریکی آغاز نمودند. این امر، سرآغاز یک تحول 

همه جانبه در جبهه گردید؛ تشکیل قرارگاه ها روی دست گرفته 
شد، هر فرد بعد از انتخاب و تعهْد به صف مجاهدین پذیرفته 
شد، تعلیم مجاهدین جزوِ برنامۀ جبهه گردید، تقسیم وظایف 
به میان آمد، شرایط جدیْد متنفذین محلی را از رأس مجاهدین 

دور کرد و جای آن ها را جوانان متعهد احراز نمودند. 
با وسعت یافتن ساحۀ مجاهدین در کنار تشکیالت نظامی، 
ساختار ملکی برای رسیده گی به امور عامه به وجود آمد. کمیتۀ 
قضا، کمیتۀ فرهنگی، شورای علما و تعلیم و تربیه تشکیل 
یافتند، و سرانجام در جبهۀ پنجشیر 22 قرارگاه نظر به ساختمان 
جغرافیایی آن دره، ترتیب یافت و به شکل میزی درآمد که 22 
پایه داشت و با شکستن یک یا دو پایۀ آن، میز از بین نمی رفت. 
هم چنین به منظور یاری رساندن به قرارگاه های ضعیف در 
موقع جنگ، گروپ های متحرک تشکیل گردید و تا پایاِن 
حمالت روس ها به پنجشیر، وظیفۀشان همین بود؛ البته توسعۀ 
جنگ و حمله باالی دشمن در ساحات خارج پنجشیر، جزِو 

دیگرِ وظایف شان به شمار می رفت. 
هر قرارگاه در یک درۀ فرعی موقعیت داشت و هر یِک آن ها 
به دو قرار گاه اصلی و فرعی منشعب می شدند که این عامل 
یک انعطاف پذیری مناسب را به وجود آورده بود که دشمن 
از قرار  افراد گروپ متحرک  نمی توانست آن ها را بشکند. 
گاه های مختلف پنجشیر، داوطلبانه وارد گروپ می شدند و به 
شرایط آن تن می دادند. این شیوه، از یک طرف روحیۀ تساهل 
و همکاری را در میان قرارگاه  ها بیشتر می ساخت و از سوی 
دیگر، افکار محلی و منطقه یی را تضعیف می کرد. اما در صورت 
صدمۀ گروپ مذکور، فشار تلفات باالی یک ناحیه متمرکز 

نمی شد. 
در جنگ 9 ماهۀ سال 1361، آمریت جبهه با توجه به اثراتی 
که این جنگ برجای گذاشت، دست به ابتکار جدیدی زد 
این  بود.  ایجاد گروپ های »ضربتی« در هر قرار گاه  و آن 
گروپ ها مشخصًا  وظیفۀ پیشبرد جنگ را عهده دار شدند و بقیۀ 
مجاهدین )گروپ های محلی(، مسوول امور لوژستیکی، تداوی 

مجروحین و سایر خدمات ضروری شدند. 
با تاسیس شورای نظار و ادغام فعالیت های جبهۀ پنجشیر، 
در آن شورا »قطعات مرکزی« تاسیس یافت که در آن ۵0 تن 
مجاهدین سابقه دارِ پنجشیر و ۵0 تن از سایر جبهات، عضویت 
داشتند و همین افراد بودند که بعدتر به حیث افسران »اردوی 

اسالمی« مقرر گردیدند. 
در ساحۀ تشکیالت ملکی، سال 1360 فرصت خوبی به دست 
داد که به تعلیم و تربیه و امور صحی توجه بیشتر مبذول شود؛ 
از این رو در سراسر پنجشیر مکاتب تاسیس یافتند و یک مرکز 

صحی نیز از جانب داکتران فرانسوی احداث گردید. 
بدیهی است در آن زمان که مردم دِل خوشی از مکتب نداشتند 
و آن را مایۀ فساد و بدبختی می دانستند، در کنار دوراندیشی و 
تدبیر روسای جبهه، ایجاد مکاتْب جرأت و شجاعِت زیادی 
نیاز داشت که خوش بختانه موجود بود. هم چنین آوردِن یک 
دسته از داکتران خارجی در آن شرایط، کار ساده یی نبود؛ حفظ 
و حراست از آن ها در برابر حمالت دشمن و قانع ساختِن مردم 
به موثریت کارشان، ایجاب دقت و برنامۀ خاصی را می کرد و 
موضوعی  بود که هیچ کس در افغانستان نه بدان می اندیشید و نه 

قدرت اجرایش را داشت. 
هر گروه مجاهدین، متشکل از 22 مجاهد مسلح، تعلیم یافته و 
ملبس به یونیفورم نظامی است که به دو میل R.P.G.7 و یک 
میل PK و بقیه به AK-47 مجهز می باشند، در رأس ایشان یک 
نفر به حیث قوماندان و یک تن به صفت معاون، وظیفه اجرا 
می کنند. هر ده تن، یک سرگروپ دارد که جمعاً سه سرگروپ 
در یک گروپ مستقل موجود اند. این گروپ ها نیز در هنگام 
جنگ به سه بخش تعرضی، دفاعی و احتیاطی تقسیم می گردند. 
گفتنی است که این دسته بندی، زادۀ تصامیم آنی و فوری نبوده؛ 
بلکه تجارب چندسالۀ جهاد افغانستان، موثریت آن را نظر به 
ساختمان طبیعی، اقتصاد محلی و استعداد مردم افغانستان در امر 

سوق و ادارۀ آن، تثبیت کرده است. 
قوماندان هر قرارگاه، مسوول پیشبرد جنگ بوده است نه حاکم 
منطقه یی. قوماندان فردی ست که مهارِت خود را در صحنۀ 
ـ نشان داده. او طبق  ـ بدون پارت بازی و شبکه سازی  جنگ 
دستور رییس عمومی جبهه، آماده است که در هر نقطه یی که 
الزم دیده می شود، به کار آغاز کند. همچنین برای حل وفصِل 
مسایل منطقه یی، سایر ارگان ها وظیفه دارند. توجه به جمع آوری 
اطالعات، از آغاز جهاد یک امرِ جدی بوده و جبهه بارها به 

نیرومندی خویش در این مورد مباهات کرده است. 
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الکساندر نیکوالیف
مترجم: سیدمازیار کمالی

ارتباطات  همیشه  جهانی،  فرهنگ  تاریخ  در 
داشته.  فلسفی وجود  و  آثار هنری  میان  ژرفی 
ایده های فلسفی، خصوصًا به صورت عمیق و 
کهن  آثار  می یافتند.  نمود  ادبیات  در  ارگانیک 

برخاسته از تفکر فلسفی، غالبًا واجد ماهیتی ادبی 
هنری و همچنین منظوم بودند. بعدها نیز ایده های 
فلسفی همچنان به ایفای نقش اساسی و محوری 
در سنت های مختلف ادبی ملی پرداختند. به این 
ترتیب، به عنوان مثال بسیار سخت می توان اهمیت 
ادبیات آلمان )گوته، شیلر و نویسنده گان  فلسفی 
کالسیک( و ارتباطش با فلسفۀ کالسیک آلمان را 
ارزش گذاری کرد. دالیلی نیز وجود دارند که طبق 
آن ها می توان از فلسفی بودن ادبیات روس سخن 

به میان آورد.
قرن  شاعران  منظوم  آثار  در  متافیزیکی  مباحث 
البته  و  تیوتچف(  آثار  در  )به خصوص  نوزدهم 
آغاز  شعرای  نامدارترین  و  بزرگترین  آثار  در 
بلی(  الکساندر  و  ایوانف  )ویچسالو  بیستم  قرن 
ارتباط  همواره  روس  ادبیات  می باشد.  موجود 
در خود حفظ  را  فلسفی  تفکر  با سنت  ارگانیک 
دینی  روسی، جست وجوهای  رومانتیسم  می کرد: 
آثار  و  گوگول  نیکالی  متأخر  آثار  در  فلسفی  ـ 
عنوان  به  می توان  را  تولستوی  و  داستایوسکی 
ارگانیک  ارتباط  این  تبلور  جایگاه  از  مثال هایی 
برشمرد. همانا آثار این دو نویسندۀ نامدار روس، 
و  روسی  ملی  فلسفۀ  در  را  بازتاب ها  عمیق ترین 
قرن  اواخر  دینی  متافیزیک  در  نخست  وهلۀ  در 

نوزدهم یافتند.
ادبی  آثار  اهمیت  به  روس  متفکران  از  بسیاری 
و  دارند  اذعان   ،)1821-1881( داستایوسکی 
ارزش و احترام خاصی برای آثار او قایل می شوند. 
هم عصر  ـ  فیلسوف  سالویف  والدیمیر  حتا 
را  سایرین  ـ  داستایوسکی  دوست  و  کوچکتر 
فلسفی  هنر  پرچم دار  و  پیامبر  پیش گو،  دیدن  به 
می خواند.  فرا  داستایوسکی  در  نوین  مذهبی 
نوشته های  متافیزیکی  مضمون  بیستم،  قرن  در 
فلسفی  تفکر  مهم  بسیار  و  خاص  موضوع  وی، 
روسی است. در مورد داستایوسکی به مثابۀ ادیب 
ایوانف،  ویچسالو  نابغه،  و  متافیزیک شناس  و 
واسیلی رازانوف، مرژکوفسکی، نیکالی بردیایف، 
بسیار  مطالب  دیگران  و  شستوف  لف  لوسکی، 
ذی قیمتی به رشتۀ تحریر درآورده اند که در میان 
آن ها، آثار ویچسالو ایوانف و واسیلی رازانوف از 
ادبیات روس  اهمیت خاصی در آرشیو فلسفه و 

برخوردارند.
اما چنین سنت خوانش مجموعه آثار داستایوسکی، 
خالق  و  »فیلسوف«  به  مبدل  را  او  وجه  هیچ  به 
نکرد.  آن ها  مانند  و  فلسفی  نظام های  و  آموزه ها 
تاریخ  به  »داستایوسکی  می نویسد:  فالرفسکی 
نوعی  که  آن رو  از  نه  می شود  وارد  روس  فلسفۀ 
نظام فلسفی را بنیان نهاده است، بلکه از آن جهت 
که به خود تجربۀ متافیزیکی وسعتی فراخ و عمیق 
بخشیده. هم چنین او بیشتر نشان می دهد تا این که 
درصدد اثبات برآید. در آثار او تمام ژرفای مسایل 
دوران  تمام  در  بشر  مشکالت  مجموعه  و  دینی 
ناشدنی  استثنایی و وصف  نیرویی  با  زنده گی اش 

نشان داده می شود.«
لعنتی(،  )مسایل  مشکالت  و  فلسفی  ایده های 
بر  در  را  داستایوسکی  آثار  قهرمان های  زنده گی 
می گیرند، تبدیل به عنصر الینفک بافت مضمونی 
با  همچنین  و  می شوند  او  آثار  لعنتی(  )ایده های 
محاورۀ »پلیفونیایی« میان دیدگاه ها و جهان بینی ها 
)باختین( رو در رو می شوند. این دیالکتیِک ایده ها 
)دیالکتیک سمفونیایی( کمتر از دیگر ویژه گی های 
دیالکتیک  است.  داشته  انحرافی  جنبۀ  وی  آثار 
عمیقًا  تجربۀ  سمبولیک  ـ  ادبی  قالب  در  ایده ها 
شخصی، روحی و می توان گفت وجودی نویسنده 
جست وجوی  تجربه،  این  برای  می کند.  بیان  را 
جواب های حقیقی به »آخرین« مسایل متافیزیکی، 

دلیل و معنای اصلی زنده گی و آثار وی بودند.
این دقیقًا همان چیزی است که لف شستوف نیز 
در سلسله مقاالِت خود در باب آثار داستایوسکی، 
می کند:  اشاره  بدان  وزین،  جمله یی  قالب  در 
»داستایوسکی با شور و نیروی نه کمتر از آن چه 
در لوتر و کی یرکگارد می بینیم، ایده های اصلی و 
بنیادین فلسفۀ وجودی را بیان کرد.« داستایوسکی 
از  تأثیرپذیری  با  متفکر  و  ادیب  یک  عنوان  به 
تبعید  از  گذر  جوانی،  در  سوسیالیستی  ایده های 
عمیق  تکاملی  سرگذرانیدن  از  و  شاقه  اعمال  با 
در نگرش خود به جهان، در رمان ها و آثار ادبی، 
پیروی  ایده هایی  همان  از  اجتماعی  و  سیاسی 
و  مسیحی  فلسفۀ  شالودۀ  آن ها  در  که  می کند 
مسیحی  جهان بینی  می دید.  را  مسیحی  متافیزیک 
فهمیده  و  درک  یکسان  مطلقًا  داستایوسکی 

انتقادی  شدت  به  ارزش گذاری های  نمی شود. 
طرف  از  مثال  عنوان  )به  بودند  زیاد  همان قدر 
لئونتیف( که ارزش گذاری های بسیار مثبت )مثاًل 
داستایوسکی  جهان بینی  تأثیر  لوسکی(.  جانب  از 
بر نویسنده گان روسی و خارجی پس از خود به 
حدی است که بسیاری از آن ها چندی از منشور 
و  خود  پیرامون  جهان  به  داستایوسکی،  فلسفی 

وقایع روی داده در آن نگاه کرده اند.
با تمامی تفاوت هایی که در خوانش های گوناگون 
و  درک  در  تفاوت  نتیجتًا  و  داستایوسکی  آثار 
فهم این آثار وجود دارد، یک مسأله کاماًل محرز 
است: با به تصویر کشیدن تعالی و سقوط انسان 
همچنین  و  خود  آثار  در  او  روح  »زیرزمین«  و 
و  وسوسه ها  و  بشر  آزادی  بودن  بی حدوحصر 
اهمیت  از  دفاع  با  آزادی،  این  از  ناشی  اغواهای 
واقعیت  و  اخالقی  ایده  های  کامل  و  مطلق 
هستی شناسانۀ »زیبایی« در جهان و انسان با افشا 
از  روسی  و  اروپایی  تلقی  پوچی  و  پستی  کردن 
راه  به  اعتقاد  دادن  قرار  با  نهایت  در  و  زیبایی 
در  مسیح«  نام  به  عالم  تمام  وحدت  »راه  کلیسا، 
مقابل ماتریالیسم تمدن نوین و پروژه های مختلف 
اتوپیایی اش؛ داستایوسکی در جست وجوی جواب 
برای »پرسش های ابدی« بود. او با نیروی فلسفی 
و  مسیحی  تفکر  به  مختص  پارادوکس  هنری،  و 
ناسازگاری اش با چارچوب های عقالنی صرف را 

بیان می کرد.
دیگر  فلسفی  ـ  دینی  جست وجوهای 
یویچ  نیکال  لف  روس،  نویسندۀ  بزرگترین 
و  سعی  جهت  به  تولستوی)1828-1910(، 
صراحت  و  آشکاری  به  نیل  در  مستمر  تالش 
مسایل  توضیح  در  سلیم(  عقل  سطح  در  )اساسًا 
دلیل  به  مخصوصًا  و  دینی  و  فلسفی  و  بنیادی 
»سمبول  اظهار  در  موعظه وار  خطاب های  سبک 
تأثیر  واقعیت  می شوند.  متمایز  وی،  خود  ایمان« 
عظیم آثار تولستوی بر فرهنگ روسی و جهانی، 
موجب  نیز  وی  ایده های  است.  قطعی  و  مسلم 

ارزش گذاری های متفاوتی شده و می شوند.
روسیه  در  که  اندازه  همان  به  تولستوی  ایده های 
در جهان  داشت،  به همراه  را  بازتاب گسترده یی 
با واکنش های متفاوتی روبه رو شد. به عنوان  نیز 

مثال در روسیه استراخوف از دیدگاه های تولستوی 
به  قایل  نیز  بسیاری  و  داشت  فلسفی  برداشتی 
طوری  به  بودند،  وی  آثار  برای  مذهبی  ماهیتی 
می پنداشتند.  دینی  مکتبی  را  »تولستوی گری«  که 
از  تولستوی  موعظه های  و  خطابه ها  همچنین 
بازتابی جدی نزد فعاالن اصلی جنبش آزادی بخش 
هند برخوردار شد، اما در عین حال واکنش انتقادی 
و نسبتًا گستردۀ سنت تفکر روسی به عقاید و آرای 

تولستوی نیز بازتاب یافته است.
اما  نابغه«  »هنرمندی  تولستوی  این که  مورد  در 
متفکری بد بود، در سال های مختلف، ساالویف، 
ایلین  و  پلخانوف  میخایلوفسکی،  فالرفسکی، 
منتقدان  براهین  که  هم  قدر  هر  اما  نوشته اند، 
تولستوی جدی و منسجم باشد، مکتب تولستوی 
به علت انعکاس راه معنوی این نویسندۀ بزرگ و 
نمایاندن تجربۀ فلسفۀ شخصی وی به پاسخ گویی 
خاصی  جایگاه  از  متافیزیک،  مسایل  »آخرین«  به 
سالیان  طی  است.  برخوردار  روسی  تفکر  در 
زیادی، تأثیر ایده های ژان ژاک روسو بر تولستوی 
را حفظ  خود  اهمیت  و  بوده  عمیق  بسیار  جوان 
تمدن  به  تولستوی  انتقادی  رویکرد  است.  کرده 
نهایت  در  آخری  این  که  بودن«  »طبیعی  تبلیغ  و 
فرهنگی،  اهمیت خالقیت  مستقیم  انکار  به  منجر 
شد،  او  از  شخص  ادبی  آثار  اهمیت  جمله  از 
همانا در بسیاری از موارد از افکار این روشن فکر 
فرانسوی سرچشمه می گیرد. تأثیر فلسفۀ شوپنهاور 
»نابغه ترین از مردمان« لقبی است که تولستوی به 
شوپنهاور داده است و براهین و استدالالت شرقی 
در  وی  آموزۀ  در  موجود  بودایی(  همه  از  )بیش 
تفکر  بر  بعدی  تأثیرات  از  »اراده و تصور«  کتاب 
تولستوی هستند. اما در سال های دهۀ 80، ارتباط 
تولستوی با مفاهیم شوپنهاوری نقادانه می شود که 
بی ارتباط با ارزش گذاری باالی »نقد خرد عملی« 

کانت از سوی وی )تولستوی( نبود. 
دینی«  بزرگ  »آموزگار  را  کانت  تولستوی، 
شد  معترف  نکته  این  بر  باید  اما  می پنداشت، 
و  کانت  »وظیفه«ی  آداب  و  استعالیی  فلسفۀ  که 
خصوصًا درک وی از مفهوم تاریخ، در موعظه های 
دینی ـ فلسفی متأخر تولستوی از آن چنان نقشی 
تاریخ گرایی  که ضد  نمی باشند  برخوردار  اساسی 
منحصر به فرد او، عدم پذیرش اشکال اجتماعی، 
فرهنگی و دوستی زنده گی همچون پدیده یی کاماًل 
را  بشریت  دروغین  تاریخی  انتخاب  که  »برونی« 
مجسم می کند و او را از حل هدف یگانه و اصلی 
خود ـ تکامل اخالقی نفس ـ دور می سازند. تمام 
این ها حاکی از آن است که وزلنکوفسکی درکی 
را  تولستوی  اخالق گرایی«  »پان  از  صحیح  کاماًل 

ارایه داده است. 
دکترین اخالقی تولستوی، واجد ماهیتی ناهمگون 
ناسازگار  و  متناقض  کاماًل  دیدگاه های  که  است 
الهام  مختلفی  منابع  از  تولستوی  دربرمی گیرد.  را 
از  کانت،  شوپنهاور،  روسو،  آثار  از  ـ  می گرفت 
دائوئیسم.  و  کنفوسیوسی  بودیسم،  آموزه های 
دینی  راست  از سنت  ایستاده  دور  متفکر  این  اما 
ـ  دینی  آموزه های  مبنای  و  شالوده  )ارتدوکس( 

فلسفی خود را اخالق مسیحی می دانست. 
کردن  مرسوم  تولستوی،  مذهبی  فلسفیدن  هدف 
مسیحیت و گفتمان های این دین در قالب اعتقادات 
اخالقی واضح و مشخصی است که شامل براهین 
فهم  قابل  حال  عین  در  و  عقالنی  استدالالتی  و 
از سوی عقل  و هم  فلسفی  از سوی خرد  ـ هم 
سلیم معمولی ـ باشند. تمامی آثار دینی ـ فلسفی 
اعتراف، ملکوت خداوندی در درون  ـ  او  متأخر 
این هدف  به  ـ  آن ها  مانند  و  زنده گی  دربارۀ  ما، 
این  انتخاب  از  یافته اند. تولستوی پس  اختصاص 
راه، آن را تا به آخر پیمود. مناقشات و منازعات 
جنبۀ  تنها  البته  و  بود  اجتناب ناپذیر  کلیسا  با  وی 
»ظاهری« نداشتند؛ نقد اساس دگماتیسم مسیحی، 
ساالویف  والدیمیر  مسیحی  عرفانی  الهیات  نقد 
ایلین به ترتیب در »سه گفت وگو« و »در باب  و 
نقدهای  جدی ترین  زور«  طریق  از  شر  با  مقابله 
فلسفی را بر اخالق دینی تولستوی در زمان خود 

وی وارد کردند.
منبع: تبیـان

فــلسفی ایـــده هـــای 
 در ادبیـات روس
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از فرصت برای درهم شکستن...
وی تأکید کرد: اکنون زمان مناسبی است تا حکومت افغانستان 

روند مذاکرات صلح را تحت کنترل خود در آورد.
سرپرست والیت بلخ به اسوشیتدپرس اذعان داشت: هر چند 
مال محمد عمر پس از مداخله نیروهای خارجی و امریکا در 
سال 2001 جایی دیده نشده، اما از نفوذ معنوی وسیعی میان 

جناح های مختلف طالبان برخوردار بود.
نور افزود: مرگ مال عمر روند صلح را سرعت می بخشد، اما 
طالبان به چند گروه تقسیم خواهند شد و به صورت یکپارچه 
در کنار یکدیگر نخواهند بود به همین خاطر کشاندن آن ها به 

میز مذاکرات کار دشواری است.
پاکستان  کرد:  تصریح  اسالمی  جمعیت  حزب  رییس اجرایی 
کلید روند صلح را در دست دارد، زیرا از مدت ها قبل حکومت 
پاکستان میزبان رهبران طالبان را در شهر های »کویته«، »پیشاور« 

و »کراچی«  بوده است.
عطا محمد نور گفت: مقامات پاکستان می توانند طالبان را به 
دور میز مذاکرات جمع کند، زیرا نفوذ و تأثیر آنها بر طالبان 

محرض می باشد.
از  استفاده  برای  تا  خواست  افغانستان  حکومت  از  نور 

فرصت های پیش آمده هرچه سریع تر دست به کار شود.
عطا محمد نور سرپرست والیت بلخ در حالی این سخنان را 
بیان می کند که دور دوم روند مذاکرات صلح میان دولت کابل 
برگزار  هفته گذشته  بود جمعه  قرار  که  طالبان  نماینده گان  و 
شود به دلیل اعالم مرگ مالعمر به تعویق افتاد و بر سر رهبری 
اختالفاتی  گروه  این  رهبران  و  برجسته  اعضای  میان  طالبان 

وجود دارد.
جدید  رهبر  منصور  اختر  محمد  مال  از  طرفداری  به  برخی 
برگزاری شورای  هم خواستار  عده ای  و  برخواسته اند  طالبان 

رهبری طالبان هستند تا در این مورد تصمیم گرفته شود.
ریاست جمهوری  جاری  هفته  در  که  است  حالی  در  این 
افغانستان در واکنش به سخنان اخیر مال محمد اختر منصور 
رهبر جدید طالبان مبنی بر ادامه جنگ در این کشوربا انتشار 
و  ملی  سطح  در  افغانستان  حکومت  کرد:  اعالم  بیانیه یی 
با نظام سیاسی این  بین المللی هیچ حرکت موازی و مخالف 

کشور را قبول نخواهد کرد.
دیگر  و  طالبان  گروه  افغانستان،  دولت  می افزاید:  بیانیه 
مخالف  گروه های  به عنوان  تنها  را  مخالف  مسلح  گروه های 
مسلح می شناسد و با همین عنوان راه گفت وگو را با آنان باز 

گذاشته است.
رویدادهای  و  تحوالت  کرد  خاطرنشان  افغانستان  حکومت 
اخیر را در گروه طالبان و شبکه حقانی، خصوصًا نحوه و محل 

برگزاری جلسات شان به دقت تحت نظر دارد.
به نظر می رسد دولت کابل قصد دارد با توجه به شرایطی که 
در حال حاضر بوجود آمده و چند دستگی میان طالبان بر سر 
رهبری این گروه، نبض روند مذاکرات صلح افغانستان را در 
دست گیرد و از اختالفات میان طالبان بهترین استفاده را ببرد.
با محقق شدن چنین امری به احتمال زیاد نقش پاکستان را در 
روند مذاکرات صلح دولت کابل و طالبان کمرنگ خواهد کرد.
ملی  وحدت  رییس اجرایی حکومت  عبداهلل  عبداهلل  طرفی  از 
افغانستان نیز پیشنهاد پیوستن مخالفان به حکومت را در سایه 

هشدار ریاست جمهوری این کشور می دهد.
قصر  در  که  وزیران  شورای  جلسه  در  دوشنبه  روز  عبداهلل 
ملی  وحدت  حکومت  در  گفت:  شد  برگزار  کابل  سپیدار 
افغانستان با هدف صلح به روی تمام افراد و جناح ها باز است.

افراد  برای  کرد:  تأکید  ملی  وحدت  حکومت  رییس اجرایی 
در حال جنگ در افغانستان، فرصت پیوستن به حکومت این 

کشور فراهم شده است.

هارون مجیدی
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت افغانستان 
خواستار پیگیری آن عده مامورین دولتی شده 
عمر  محمد  مال  فاتحه  مراسم  در  که  است 

اشتراک کرده اند.
 امنیت ملی افغانستان نیز گفته است نیروهای 

امنیتی از چنین محافلی جلوگیری می کنند.
محمدعمر  مال  مرگ  خبر  تایید  از  پس 
کابل  در  او  فاتحه گیری  مراسم  رهبرطالبان، 

برگزار شده بود.
عالی  شورای  سرپرست  مجاهد  عبدالحکیم 
صلح در این مراسم، از مالمحمد عمر، به عنوان 
»عالم« و »رهبر جهادی« یاد کرده و حتا گفته 
کرده  جهاد  خداوند  رضای  »برای  او  که  بود 

است.
سرپرست شورای صلح همچنان گفته بود: »ما 
و  مغفرت  را  مالعمر  که خداوند  می کنیم  دعا 

انجام  که  را  عملی  بگرداند،  نصیبش  را  جنت 
به خاطر  جهادی  رهبر  و  عالم  منحیث  داده 

رضای خداوند بوده است.«
یک  مالعمر  مبارزه  و  »جهاد  که  بود  گفته  او 
بخش مهمی از تاریخ کشور را تشکیل می دهد.«
رهبر  عمر،  محمد  مال  که  درحالی ست  این 
درگذشته گروه طالبان متهم است که جنایات 
بزرگی را مرتکب شده است و این گروه هزاران 
کرده  آواره  و  کشیده  خون  و  خاک  به  را  تن 

است.
با  گذشته  دهه  یک  جریان  در  تنها  گروه  این 
راه اندازی حمالت انتحاری در کشور بی گناهان 

زیادی از جمله کودکان و زنان را کشته اند.
روز  افغانستان  داخله  وزیر  علومی،  الحق  نور 
دو شنبه در جلسۀ شورای وزیران گفته است: 
کابل  در  حتی  که  است  شده  دیده  »متاسفانه 
ها  مراسم  این  در  دولت  منسوبین  از  شماری 

شرکت کرده اند.«
به گزارش دفتر رییس اجرایی حکومت وحدت 
»در  است:  افزوده  افغانستان  داخله  وزیر  ملی، 
وضعیت  بمانیم.  تفاوت  بی  نباید  مورد  این 
نظام  درون  در  که  کسانی  با  کند  می  ایجاب 
به نفع دشمن تبلیغات می کنند باید با جدیت 

برخورد شود و آنان مورد پیگرد قرار بگیرند.«
اجرایی  ریاست  دفتر  اعالمیه خبری  اساس  بر 
از  عده  آن   « است:  گفته  عبداهلل  حکومت، 
مالعمر شرکت  مراسم  در  که  دولتی  مامورین 
کرده اند باید رسماً مورد بازپرس و پیگرد قرار 
بگیرند و گزارش اقدامات در این مورد باید به 

صورت واضح ارایه شود.«
در عین حال، نجیب اهلل دانش معاون سخنگوی 
وزارت داخله به ماندگار گفت که آنان بر اساس 
هدایت رهبران دولت آمادۀ هر گونه اقدام در 

این زمینه هستند. 
آوردن  دست  به  از  بعد  که  افزود  دانش  آقای 
دستور در این زمینه بی درنگ اقدام خواهند کرد.
همچنین ریاست امنیت ملی افغانستان نیز یادبود 
و همدردی با مال محمد عمر را »جفای بزرگ 
به ملت افغان و توهین بزرگ به خون هزاران 

شهید این ملت« عنوان کرده است.
»بنابراین،  است:  گفته  ملی  امنیت  سخنگوی 
تمامی  به  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
دستور صادر  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
کرده است که هرگونه تجمع جهت همدردی، 
همسویی و یادبود از مال عمر و یاران اش هدف 

مشروع نظامی می باشد.«
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واکـنش رییس دفتـر طالبـان...
مال اختر منصور به عنوان جانشین مال عمر باال گرفته است.

مال عبداهلل قیوم ذاکر، پسر مال عمر و چند تن دیگر از رهبران 
ارشد طالبان و اعضای بلندپایه شورای این گروه از انتصاب 

مال اختر منصور به عنوان رهبر طالبان ناراضی هستند.
مقام های طالبان به روزنامه اکسپرس تریبیون گفتند که سید 
طیب آقا حتی در زمان حیات مالعمر نیز رابطه خوبی با مال 

اختر منصور نداشته است.
میانجی  با  صلح  مذاکرات  از  تر  پیش  قطر  در  طالبان  دفتر 
گری پاکستان با طالبان فاصله گرفته بود. استعفای سید طیب 
آقا می تواند هر چه بیشتر مذاکرات صلح شکننده را پیچیده 

سازد.
همچنین تحریک طالبان پاکستان نیز همچون طالبان افغانستان 
انتخاب مال اختر منصور به عنوان رهبر را رد کرده و یکی 
از فرماندهان طالبان پاکستان گفته است که هیچ مشورتی با 

این گروه به منظور انتخاب رهبر جدید طالبان نشده است.
فاش  را  خود  نام  که  پاکستان  طالبان  تحریک  رهبر  یک 
نساخت گفت:  نحوۀ انتخاب مال اختر منصور به عنوان رهبر 
با ما در این خصوص  طالبان برای ما قابل پذیرش نیست. 

هیچ مشورتی نشد.

افغانستان،  ادعای  به  که  پاکستان گفت  رییس سنای 
اسالم آباد خبر مرگ مال عمر را در اختیار مقامات این 
کشور گذاشته است بنابراین دولت پاکستان درباره آن 

توضیح دهد.
به گزارش اکسپرس تریبون، سنای پاکستان نشستی را 
در مورد مرگ مال عمر و روند صلح افغانستان برگزار 

کرد که تا 13 اگست ادامه خواهد داشت.
مردم  حزب  ارشد  عضو  و  سنا  رییس  ربانی  رضا 
پاکستان در این اجالس از سرتاج عزیز مشاور امنیت 

ملی و امور بین الملل نخست وزیر این            
کشور خواست تا به پرسش های نماینده گان سنا در 
پیشرفت و سرنوشت روند  مورد مرگ مال عمر و  

صلح افغانستان توضیح دهد.1
را  پاکستان  جمهور  رییس  مقام  قایم  که  سنا  رییس 
عزیز  سرتاج  توضیح  خواستار  است،  دار  عهده  نیز 
در مورد مرگ مالعمر و روند صلح افغانستان شده 

است.
وی گفت: دولت افغانستان ادعا کرده که پاکستان خبر 

اختیار  در  را  میالدی   2013 سال  در  عمر  مال  مرگ 
در  مناسبی  پاسخ  عدم  بنابراین  است  گذاشته  کابل 
مورد این ادعا سبب عملکرد مبهم پاکستان در قبال 

طالبان در جامعه جهانی شده است.
کرد:  نشان  خاطر  پاکستان  سنای  ارشد  مقام  این 
افغانستان را رد  چرا نهادهای دولتی پاکستان ادعای 
نمی کنند؟ آیا اسالم آباد در مورد مرگ مال عمر آگاه 
بوده و یا چنین اطالعاتی را به این کشور ارایه کرده 

است؟
وی تاکید کرد: دولت پاکستان باید پاسخ مناسبی به 

ادعای دولت افغانستان بدهد.
رضا ربانی یادآور شد: پاکستان پیش از این نیز موضع 

گروه  رهبر  بن الدن  اسامه  از حضور  که  بود  گرفته 
القاعده در این کشور اطالعی ندارد و در حال حاضر 

در مورد مرگ مالعمر متهم شده است.
رییس سنای پاکستان با توجه به روند مذاکرات صلح 
نیز اظهار داشت: درحالی  افغانستان  طالبان و دولت 
افغانستان  که پاکستان در روند اخیر مذاکرات صلح 
نقش میانجی ایفا کرد اما نقش مقامات این کشور در 

این روند بسیار محتاطانه بود.
ملی  اجرایی حکومت وحدت  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
اعالم کرد که مرگ مال عمر  افغانستان چندی پیش 
در  را  بسیاری  پرسش های  پاکستان  کراچی  در شهر 

افغانستان و جهان ایجاد کرده است.
این  طالبان  سابق  رهبر  مالعمر  مرگ  پی  در  عبداهلل 
تحت  افغانستان  جنگ  که  کرد  مطرح  را  پرسش 
در  طالبان  نماینده گان  و  می شد  انجام  نامی  چه 
از چه کسانی در  نماینده گی  به  گفت وگوهای صلح 

این مذاکرات شرکت می کردند؟

از گروه ها و کشورهایی که...
رییس جمهور افغانستان همواره گفته که پاکستان در 
یک جنگ نااعالم شده با افغانستان قرار دارد و تأکید 
دولت همواره این است که بُعد اساسی آمدن صلح 
در کشور پاکستان می باشد؛ این کشور در نظارت از 
چگونگی فعالیت گروه های دهشت افگن و گروه های 

مخالف مسلح مهم و حیاتی می باشد.
با  ویدیویی   گفت وگوی  در  غنی  جمهور  رییس 
دولت  که  بود  گفته  رسانه ها  مسووالن  از  شماری 

افغانستان در جنگ با پاکستان قرار دارد.
معاون سخنگوی رییس جمهور در ادامۀ سخنانش با 
بیان این که صلح روندی طوالنی مدت است، گفت: 
و  گروه ها  از  و  نداریم  را  شبه  یک  تغییر  انتظار  »ما 
هستند،  دخیل  افغانستان  صلح  در  کشورهایی که 
خواست های مشخص داریم و منتظر عملی شدن این 

خواست ها از تمام جوانب هستیم.«
روز  چند  طالبان  گروه ها  تازۀ  رهبر  منصور  مالاختر 
پیش در یک نوار صوتی گفت که آنان به جنگ ادامه 

می دهند و صلح پروژه یی است که از طرف بیگانگان 
ریاست  معاون سخنگوی  اما  است،  طرح ریزی شده 
جمهوری افغانستان می گوید: آن چه که از  اجماع و 
گفت وگوهایی که انجام شد و رییس جمهور از آن 
نتیجه به دست آورد، این است که باید صلح شود و 
از با استفاده از شیوه های سیاسی و مذاکره به نتیجه 
برسیم؛ اما این کار به این معنا نیست که صلح را از 
نقطۀ ضعف انجام داده باشیم؛ کسانی که شهروندان و 
حاکمیت ملی افغانستان را با چالش مواجه می سازند، 
نیروهای امنیتی افغانستان همواره آنان را هدف قرار 

خواهد داد.
جمهور  رییس  تأکید  که  می سازد  نشان  خاطر  او 
همواره بر صلح باعزت و پایدار است و اگر کسانی 

این شرایط را نپذیرند، گزینۀ جنگ آماده است.
که  کرد  تأکید  جمهوری  ریاست  سخنگوی  معاون 
گفت و گوهای صلح با گروه ها طالبان با حفظ حقوق 
آغاز  دوباره  افغانستان  شهروندان  دست آوردهای  و 

خواهد شد.

به تعویق افتادن دور دوم نشست ها از سوی وزارت 
خارجۀ پاکستان، سبب ایجاد شک و تردیدهایی در 
زمینۀ  در  پاکستان  دربارۀ صداقت  امور  آگاهان  میان 
از  یکی  است.  شده  مذاکرات  این  روند  پیشبرد 
در  پاکستان  حرکت  که  است  این  عمده  تردیدهای 

جهت تقسیم طالبان به چند شاخه است. 
تقسیم  بهانۀ  به  پاکستان  که  باورند  این  به  آگاهان 
طالبان به چندین گروه دیگر، در پی امتیازگیری بیشتر 

است.
با تقسیم   پاکستان  نیز وجود دارد که  گمانه زنی هایی 
روند  نابودی  پی  در  دیگر،  شاخۀ  چند  به  طالبان 

گفت وگوهای صلح است.
صلح  مذاکرات  رسمی  نشست  دومین  که  بود  قرار 
 9( جمعه  روز  طالبان  گروه  با  افغانستان  حکومت 
به  این نشست  اما  برگزار شود؛  آباد  اسد( در اسالم 
دلیل افشای مرگ مال عمر از سوی وزارت خارجۀ 
تا  طالبان  ارشد  مقام های  خواست  به  بنا  پاکستان، 

مدت نامعلومی به تعویق افتاد. 

عبداهلل:

فاتحه گیران 
مالعمر

 بازداشت شوند
وزارت داخله:

اقدام می کنیم

رییس سنای پاکستان:

دولت پاکستان دربارۀ مرگ 
مال عمر توضیح دهد
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کنونی  مهاجم  حضور  از  بارسلونا  پیشین  سرمربی 
کاتاالن ها در ترکیب یونایتد حمایت کرد.

پدرو رودریگس که از سوی پپ گوآردیوال به تیم 

خاطر  به  است  مدتی  شد،  آورده  بارسلونا  نخست 
و  نیمار  مسی،  لیونل  همچون  بازیکنانی  حضور 
نیمکت  به  بارسلونا  ترکیب  در  سوآرس  لوئیس 
ذخیره ها رفته است. این بازیکن برای این که بتواند 
ترکیب  در  جایی   2016 یورو  برگزاری  آستانه  در 
تیم  باید راهی  باشد،  اسپانیا داشته  فو تبا ل  تیم  ملی 

دیگری شود.
این  خرید  برای  منچستریونایتد  می رسد  نظر  به 
بازیکن بر سر مبلغ 22 میلیون پوند با سران بارسلونا 
به توافق رسیده و پس از برگزاری سوپرکاپ اسپانیا 

این انتقال انجام خواهد شد.
جوزپه گوآردیوال در این زمینه گفت: شرایط پدرو 
شایعه های  موارد  این  در  است.  شده  بسیار خاص 
زیادی هم منتشر می شود اما اگر سرمربی بارسلونا 
اختیارتان  در  بیشتری  اطالعات  می توانستم  بودم 
بگذارم. البته با توجه به توانایی های که پدرو دارد، 
بدون هیچ شکی در هر لیگ یا باشگاهی به میدان 

به  او  باشد.  داشته  خوبی  عملکرد  می تواند  برود، 
رسیده  ممکن  افتخارهای  همه  به  بارسلونا  همراه 

است.
گوآردیوال ا دا مه  داد: وقتی یک بازیکن بارها و بارها 
برای بارسلونا به میدان رفته، می تواند برای هر تیمی 
در فو تبا ل دنیا بازی کند. از او در پست های متفاوتی 
استفاده شده که همین مساله توانایی های باالی او را 
بازیکنی  نیز  نظر شخصیتی  از  پدرو  می دهد.  نشان 

عالی است.
چندی  منچستریونایتد  سرمربی  فان خال،  لوئیس 
پیش اعالم کرده بود که به یک بازیکن تهاجمی در 
تیمش نیاز دارد. او البته چندی پیش با 2۵ میلیون 
برای منچستریونایتد خرید.  را  دیپای  پوند ممفیس 
پدرو فصل گذشته یازده گل برای بارسلونا به ثمر 
رساند اما به خاطر آمدن لوئیس سوآرس جایگاهش 

را در بارسلونا از دست داد.
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ورزش
بنیتس:

بیـل راضـی است
کاپیتان پیشین شیاطین سرخ تاکید کرد اگر آنخل دی ماریا یونایتد را ترک کند، 

بعدها پشیمان می شود.
به  گزارش  ساکرنت، در روزهای گذشته صحبت های زیادی در مورد حضور 
است.  رسیده  گوش  به  پا ر ی سن ژر من  باشگاه  در  آرژانتینی  دی ماریای  آنخل 
دی ماریای 27 ساله دو روز پیش در قطر دیده شد که بسیاری اعالم کردند او 
برای نهایی کردن قرارداد خود با سران پا ر ی سن ژر من که قطری هستند، به این 

کشور سفر کرده است.
دی ماریا تابستان گذشته با مبلغی نزدیک به 60 میلیون پوند از ر ئال  ماد رید به 
منچستریونایتد پیوست و رکورد نقل و انتقاالت این باشگاه را شکست. او در 
فصل گذشته در ترکیب یونایتدها زیاد موفق عمل نکرد به شکلی که در بیشتر 

بازی ها به عنوان بازیکن جانشین به زمین فرستاده می شد.
ریو فردیناند در این زمینه گفت: اگر دی ماریا منچستریونایتد را ترک کند همواره 
از این که یک فصل بسیار ناموفق را در این تیم داشت، ناراحت خواهد شد. به 
عنوان یک بازیکن حر فه ای به هیچ وجه دوست نداشتم چنین اتفاقی برایم بیفتد. 
اگر جای دی ماریا بودم بدون شک در منچستریونایتد می ماندم و تالش می کردم 

سابقه بدم را در این تیم را پاک کنم.
فردیناند در ادامه افزود: به عنوان یک هو اد ا ر منچستریونایتد دوست دارم او در 
این تیم بماند و نمایش خوبی را در فصل آینده از خودش ارائه کند. به خاطر 
این که سال گذشته سران باشگاه پول زیادی برایش پرداختند، دوست دارم او 
اما فکر  ثابت کند شایستگی پرداخت آن هزینه گزاف را داشته است  بماند و 
می کنم چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. می توانم فکر کنم چرا برخی از هو اد ا ران به 
خاطر این که او در حال ترک کردن باشگاه است ناراحت هستند اما خب فو تبا ل 
همین است. بسیاری از هو اد ا ران به این امید دارند که لوئیس فان خال در فصل 
پیش رو نتیجه های خوبی بگیرد و تیم را به قهرمانی برساند. به همین خاطر سران 
باشگاه دست او را باز گذاشتند تا هر بازیکنی که می خواهد را بفروشد یا بخرد.
باید هر  باشگاه  باور است که سران  این  بر  پیشین شیاطین سرخ  میانی  مدافع 
طور که شده جان استونز، مدافع جوان اورتون را بخرند که مورد توجه باشگاه 
چلسی نیز قرار دارد. بدون شک یونایتدها باید یک مدافع میانی خوب و باتجربه 
را به ترکیب تیم شان اضافه کنند زیرا در این منطقه ضعف فراوانی در این تیم 

دیده می شود. پیش تر از متس هوملس، مدافع ملی پوش بوروسیا دورتموند نیز 
به عنوان یکی از گزینه های خرید برای منچستریونایتد نام برده می شد اما این 

بازیکن چندی پیش تاکید کرد قصد ترک زیگنال ایدونا پارک را ندارد.
فردیناند در این باره هم اظها ر کرد: بر این باورم که یونایتدها باید جان استونز را 
بخرند. اگر او به اولدترافورد بیاید خیال این تیم تا 10 سال دیگر از خط میانی 
آسوده خواهد بود. درست است که او قیمت بسیار باالیی دارد اما بازیکن جوانی 
است و می تواند سال ها در ترکیب یونایتدها بدرخشد. اگر او به منچستریونایتد 
بیاید می تواند روی این که هر هفته  در ترکیب این تیم بازی کند، حساب کند 
اما فکر نمی کنم اگر به چلسی برود بتواند روی این که هر هفته  به میدان برود، 

حساب کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ارجنتاین می گوید که تصور آلبی 
سلسته بدون لیونل مسی غیرممکن است و این بازیکن به 

دنبال خداحافظی از بازیهای ملی نیست.
تیم ملی فوتبال ارجنتاین در فینال کوپا آمه ریکا نتوانست 
فینال  دیدار  تیم در  این  ببرد.  باالی سر  را  قهرمانی  جام 
برابر شیلی در ضربات پنالتی بازی را واگذار کرد و طبق 
روال مردم ارجنتاین مسی را عامل ناکامی خود دانستند و 

سخنان تندی را علیه او بر زبان آوردند.
از  بعضی  شد  مسی  علیه  که  تندی  انتقادهای  از  بعد 
رسانه ها از ناراحتی شدید کاپیتان آلبی سلسته نوشتند و 
بازی های  از  به خداحافظی  بازیکن  این  تاکید کردند که 
ملی فکر می کند تا جایی که حتی از انصراف مسی برای 
مارتینو  خراردو  اما  شد  داده  خبر  مکزیک  برابر  دیدار 
مسی  که  کرد  تاکید  ارجنتاین  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
دنبال  به  و  است  نداده  انصراف  مکزیک  برابر  دیدار  از 

خداحافظی از بازیهای ملی هم نیست.
او گفت: این اصال درست نیست که مسی از حضور در 

فهرست  آینده  هفته  من  است.  داده  انصراف  دیدار  این 
بازیکنان دعوت شده برای دیدار برابر مکزیک را اعالم 
باور  براین  بود.  آنها خواهد  بین  در  و مسی هم  می کنم 
هستم که مسی عملکرد بسیار خوبی در رقابت های کوپا 
آمه ریکا داشت. من نباید اصال به انتقادها از مسی پاسخ 

دهم چرا که براین باورم این انتقادهای بی پایه و اساس 
است.

سرمربی سابق آبی-اناریها ادامه داد: تصور تیم ملی فوتبال 
ارجنتاین بدون مسی امکان ندارد. این برای هر ارجنتاینی 
شرایط  این  در  مسی  که  است  بزرگ  ناامیدی  یک 
بهترین  که  ندارد  دوست  کس  هیچ  کند.  خداحافظی 

بازیکن جهان را در تیم خود از دست بدهد.
پرداخت  شیلی  برابر  فینال  دیدار  به  دیگر  بار  مارتینو 
دیدم  را  بازیکنان  چهره  وقتی  شکست  از  بعد  گفت:  و 
بسیار ناراحت شدم. همه ما خود را آماده باال بردن جام 
بودیم  برخوردار  باالیی  بسیار  آمادگی  از  بودیم.  کرده 
اما متاسفانه در ضربات پنالتی بخت با ما یار نبود. همه 
ناراحت بودیم. وقتی در نهایت ناراحتی و ناامیدی هستی 

افکار عجیبی به ذهن شما خطور می کند.
جدید  فهرست  در  که  کرد  تاکید  سلسته  آلبی  سرمربی 
باردیگر کارلوس توس را دعوت خواهد کرد. او گفت: 
او  باشم.  داشته  را  استفاده  بهترین  توس  از  خواهم  می 
بازیکن بزرگی است و آمادگی باالیی هم دارد. ارجنتاین 
سه مهاجم نوک خوب به نام های سرخیو آگرو، کارلوس 
توس و هیگواین را دارد اما من بیشتر ترجیح می دهم که 

از آگرو استفاده کنم.

در  رئال  هواداران  به  کهکشانی   ها  اسپانیایی  سرمربی 
بال ولزی تیمش شان اطمینان خاطر  خصوص ماندن 

داد.
و  تدارکاتی  تورنمنت  آغاز  آستانه  در  بنیتس  رافائل 
تشریح  به  مونیخ،  شهر  در  کاپ  آئودی  چهارجانبه 

وضعیت فعلی تیمش پرداخت.
بازیکنان  از  برخی  مصدومیت  به  اشاره  با  بنیتس 
بنزما  کریم  و  رونالدو  کریستیانو  گفت:  تیمش 
در  نمی خواهیم  ما  و  دارند  جزئی  آسیب دیدگی های 
مورد آنها هیچ ریسکی کنیم، چون سالمتی شان برای 
به جز کوئنترائو، سایر  از هر چیزی مهمتر است.  ما 
اعضای تیم آماده اند، اما او برای مدتی دور از میادین 

خواهد بود.
خرید های  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  بنیتس 
رئال  داشت:  اظهار  نیز  مادرید  رئال  باشگاه  اخیر 
تیم  ما  و  است  کرده  جذب  بازیکن  تعدادی  مادرید 
کنیم  تالش  باید سخت  حاال  ما  داریم.  فوق العاده ای 
گرث  کنیم.  کسب  را  ممکن  جام  تعداد  بیشترین  تا 
می دانم  من  و  است  فوق العاده  بازیکنی  ما  برای  بیل 
که او از وضعیت خود در رئال راضی است. من هیچ 
حرفی درباره اینکه پیشنهادی برای فروش او داشته ایم 
یا نه، نخواهم زد. بیل در کنار ما فصل خوبی را سپری 

خواهد کرد.
اولین  کرد:  تأکید  ادامه  در  ناپولی  پیشین  سرمربی 
امیدوارکننده   و  عالی  دیده ام  تیمم  از  که  نشانه هایی 
برعهده  را  فوق العاده  تیمی  هدایت  من  بوده اند. 
گرفته ام، تیمی که بازیکنانی بزرگ دارد. از ابتدای راه 
ما در تیم  انگیزه ای عالی برای کسب پیروزی دیده ایم.
بنیتس از صحبت کردن راجع به احتمال اضافه شدن 
عنوان  و  شاگردانش خودداری  به جمع  دخه آ  داوید 
کرد: ما سه دروازه بان بسیار خوب داریم و من فقط 
تیم های  بازیکنان  نه  بزنم  آنها حرف  درباره  می توانم 

دیگر.

فردیناند:

 دی ماریا از ترک منچستریونایتد پشیمان می شود

تاتا:
 ارجنتاین بدون مسی تصور ناشدنی است

حمایت گوآردیوال از پیوستن پدرو به منچستریونایتد

ACKU
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»درحالیکه تنش میان امریکا، روسیه و چین همچنان 
پا برجاست، مقام های نظامی امریکا در حال بررسی 
یک تهدید جدید علیه امنیت ملی این کشور هستند. 
براساس گزارش یک مقام ارشد در ارتش امریکا، 
مافوق  حال ساخت سالح های  در  چین  و  روسیه 
صوت هستند که می تواند خطری قابل توجه برای 

سرزمین ایاالت متحده باشد.«
پایگاه تحلیلی Value Walk، در گزارشی آورده 
است: »بیل گرتز، کارشناس امنیت ملی امریکا اخیراً 
نیز  امریکا  اطالعات  و  کرده  باره صحبت  این  در 
در  اخیرا  و هم چین  که هم روسیه  می دهد  نشان 
قابلیت  با  صوت  مافوق  تسلیحات  ساخت  حال 
امر  این  هستند.  پیشرفته  و  سریع  فوق  باال،   مانور 
در  را  کشور  دو  این  می تواند  بالقوه  صورت  به 
میان  بیشتر  تنش  باعث  و  دهد  قرار  امریکا  مقابل 

این کشورها شود.
این رقابت میان امریکا، چین و روسیه یک درگیری 
و رویارویی اقتصادی را هم به وجود آورده است، 
همانطور که در ائتالف میان روسیه و چین این دو 
تالش می کنند تا با موضع سلطه و نفوذ امریکا به 
دارد،  در دست  را  جهانی  نظم  که  کشوری  عنوان 
مقابله کنند. در اینجا یک بعد وسیعی از عناصر در 
صحنه نبرد اقتصادی میان این کشورها وجود دارد 
اما محوریت آن یک درک و فهم از جانب چین به 
ویژه در زمانی است که می خواهد برای حضور در 
نهادها و موسسات جهانی اقتصاد در سطح باالیی 

جلوه کند.
این درگیری و تقابل اقتصادی به صورت ذاتی به 
منجر شده  نیز  کشورها  این  میان  نظامی  تنش های 
را  تحوالت  جدیدترین  و  آخرین  این  امریکا  و 
یک امر ناخوشایند می داند. با توجه به جدیدترین 
مشخص  فراصوت،  تسلیحات  درباره  گزارش ها 
اتمی  غیر  هم  و  اتمی  کشورهای  هم  که  است 
می توانند در میان یک بحران، از سالح ضد هوایی، 

سایبری و نامتقارن بهره ببرند.
در حالیکه چین و روسیه در حال ساخت تسلیحات 
امریکا  که  دارد  وجود  خطر  این  هستند،  اینچنینی 
نتواند خود را به این عرصه برساند. اکثر اولویتهای 
و  برتری ها  برمبنای  جهانی  عرصه  در  امریکا 
سرمایه  و  است  شده  ایجاد  نظامی  مزیت های 
می دهد  نشان  این حوزه  در  چین  گسترده  گذاری 
این مساله پی  به اهمیت  این کشور کمونیست  که 

برده است.
چین  و  امریکا  نظامی  قوای  ارزیابی  درحالیکه 
طرز  به  هنوز  متحده  ایاالت  که  می کند  مشخص 
اما  است،  پیشرو  حیطه  این  در  مالحظه ای  قابل 
در  تا  شده  موفق  داده  انجام  که  اقداماتی  با  پکن 
و  مسکو  کند.  کمتر  را  این شکاف  اخیر  سال های 
چین یک ائتالف تقریبا قدرتمند را با هدف ایجاد 
یک بلوک قوی در جهان ایجاد کرده و این ائتالف 
در »فرم گیری« کشورهای عضو بریکس تاثیرگذار 

بوده است.
غیرقابل پیش بینی بودن تسلیحات مافوق صوت

اطالق  سالحی  نوع  هر  به  فراصوت  تسلیحات 
می شود که دور بردترین حمالت را می تواند انجام 
می رسد.  ماخ  پنج  از  بیشتر  به  آن  سرعت  و  دهد 

اگرچه تسلیحات بسیار سریع وسیله ای غیرمعمول 
در ساخت و سازهای نظامی دوران معاصر نیستند، 
اما تسلیحات فوق صوت به ویژه بخاطر خط سیر 
پیش  غیرقابل  سریعشان  حرکت  مسیر  و  گلوله 
بینی هستند. این مساله تضمین کننده این است که 
رهگیری این تسلیحات حداقل توسط سیستم های 
همین  و  است  غیرممکن  معمولی  موشکی  دفاع 
سالحی  به  را  آنها  بودنشان،  بینی  پیش  غیرقابل 

مرگبار بدل کرده است.
صوت  مافوق  تسلیحات  خصیصه  این  درحالیکه 
که  دیگر  عامل  یک  شده،  امریکا  نگرانی  باعث 
فناوری آن است، این سالح را به شدت خطرناک 
هیچ  در  حقیقت  در  فراصوت،  تسلیحات  می کند. 
و  نشده اند  گرفته  به خدمت  کره خاکی  این  جای 
را  سالح ها  این  عملی  صورت  به  تاکنون  امریکا 
اگر  که  معناست  بدان  این  و  است.  نداده  توسعه 
روسیه و چین قادر باشند چنین سالحی را بسازند، 
می توانند نسبت به امریکا برای نخستین بار تفوق 
بیابند و شاید حتی عناصر بسیار جنگ طلب دولت 
امریکا هم به این مساله اشاره کرده اند که یک حمله 
می تواند  چین  یا  روسیه  جانب  از  دستانه  پیش 

احتمال داشته باشد.
قدرت  دو  این  توسط  فراصوت  سالح  ساخت 
نباشد. در جون 201۵،  شرقی شاید خبر جدیدی 
قبال  امریکا  در  نظامی  کارشناسان  که  شد  گزارش 
از آزمایش یک هواپیمای فراصوت در روسیه خبر 
داده بودند. Yu-71 قابلیت حمل کالهک های اتمی 
را  موشکی  دفاع  سیستم های  می تواند  که  دارد  را 
سوراخ کند؛ که این خود یک هشدار برای امریکا 
محسوب می شود. همچنین در این گزارش ها آمده 
تسلیحاتی  سیستم های  ساخت  حال  در  روسیه  که 
»اپیزودیک« است که می توانند هم از زمین و هم از 

دریا پرتاب شوند.
گزارش های قبلی نشان داده که امریکا پشت درهای 
بسته و در خفا در حال بررسی گزینه های احتمالی 
نظامی است که می تواند علیه روسیه و چین به کار 
یک  به شدت حول  جهانی  نظم  درحالیکه  بگیرد. 
سیاره دو قطبی می چرخد که در آن نهادهای سنتی 

»انگلیسی-امریکایی« توسط قدرت جدید بریکس 
تهدید می شوند، به نظر می رسد که خودنمایی بیشتر 
اجتناب  چین  و  روسیه  امریکا،  حضور  با  نظامی 

ناپذیر باشد.
روسیه  توسط  فراصوت  تسلیحات  ساخت  اگر 
گزارش  نباشد،  کننده  نگران  کافی  قدر  به  چین  و 
دیگری که اخیرا منتشر شد بدون شک این باتالق 
از  برخی  های  گفته  براساس  می کند.  تر  عمیق  را 
منابع مطلع، PAK DA برند جدید بمب افکن های 
در  حاضر  حال  در  که  روسیه  پنجم  نسل  دوربرد 
چنین  با  تجهیز  قابلیت  است،  ساخت  دست 

تسلیحات فراصوتی را دارند.
اگرچه هیچ نظری درباره این مساله وجود ندارد که 
یافته  تکنولوژی دست  از  به چنین سطحی  روسیه 
باشد، اما مشخص است که این یک امر امکان پذیر 
نیز در حال  بود. چین  نزدیک خواهد  آینده ای  در 
به  که  است  فراصوت  گالیدر  وسیله  یک  آزمودن 
گرفتن  قرار  با  دارد.  نام   14-WU پنتاگون،  گفته 
چین و روسیه در فهرست کشورهای دارای قابلیت 
برتری  پیکره  بر  شدیدی  ضربه  پیشرفته،  نظامی 
نظامی امریکا وارد آمده و بر توازن قدرت در جهان 

نیز اثر گذاشته است.
امریکا به تهدید روسیه پاسخ می دهد

بی توجهی  اخبار  این  به  امریکا  طبیعی،  طور  به 
محرمانه  بسیار  پروژه  یک  این  اگرچه  نمی کند. 
است، اما مشخص است که ارتش امریکا در حال 
که  است  فراصوت  مشابه  وسیله  یک  برروی  کار 
این  امضای  دارد.  نام  فراصوت«  پیشرفته  »سالح 
و  امریکا  میان  استارت  معاهده  از  خارج  پروژه 

روسیه به 2010 بازمی گردد.
بی ثبات  فناوری  یک  هنوز  تکنولوژی  این  اگرچه 
محسوب می شود و امریکا در 2014 این فناوری را 
آزمایش کرد اما این کشور به همراه چین و روسیه 
عصر  سیاسی  جغرافیای  در  برتری  برای  همچنان 
که  می رسد  نظر  به  و  می پردازند  رقابت  به  حاضر 
این یک تکنولوژی است که سه کشور برای کشف 

آن به رقابت خود ادامه خواهند داد.«

رقابت چیـن، روسیـه و امـریکـا
 در سالح های مافوق صوت

کانال سویس جدید رویای 
اسرائیل را به هم زد

افتتاح  مناسبت  به  را  بزرگی  است جشن  قرار  مصر  که  حالی  در 
کانال جدید سویس با حضور 90 هیات رسمی و 30 رهبر عربی 
باش  آماده  حالت  به  را  پولیس  هرازان  و  کند  برگزار  خارجی  و 
درآورده است، یکی از مسووالن مصری با اشاره به دستاوردهای 
بزرگ افتتاح کانال سویس جدید گفت: این کانال می تواند رویای 
اسرائیل را در قبضه کردن تجارت دریایی و افزایش وزنه ژئوسیاسی 

خود در منطقه نابود کند.
شورای  رییس  شحاته،  محمد  البیان،  اماراتی  روزنامه  گزارش  به 
سویس  کانال  افتتاح  کرد:  اعالم  مصر  حمل ونقل  انجمن  اداری 
جدید در زمان مناسبی اتفاق می افتد. این کانال می تواند با جذب 
سرمایه گذاری های جدید در آینده موجب رشد اقتصادی مصر شود.
برای  منطقه  در  اسرائیل  رویای  می تواند  کانال  این  افزود:  شحاته 
کنترل بر تجارت دریایی و افزایش وزنه ژئوسیاسی خود در میان 

کشورهای عربی منطقه را برهم بزند.
رژیم صهیونیستی بعد از اینکه مصر اقدام به حفر کانال جدید کرد 
پروژه احداث کانال »ایالت - اشدود« را به عنوان طرحی رقابتی با 
افتتاح این کانال آغاز کرد اما افتتاح کانال سویس ضربه اقتصادی و 
استراتژیک به اسرائیل محسوب می شود. اسرائیل سعی کرد با افتتاح 
کانال ایالت - اشدود سعی کرد کشتی های خود را از دریای سرخ 

به دریای مدیترانه منتقل کند.
این رژیم مدعی است که پروژه اش امن تر از پروژه کانال سویس 

مصر است.
تل آویو مدعی است، این پروژه که فاصله 300 کیلومتری میان دو 
به هم مرتبط می کند، می تواند جایگزین  را  اشدود  ایالت و  بندر 

خوبی برای مهم ترین گذرگاه آبی جهان )کانال سویس( باشد.
هدف تل آویو از این پروژه، گسترش بندر ایالت و تبدیل آن به یک 
بندر محوری است که بتواند جایگزین بنادر دمیاط و سویس شود.
هیچ  دیگر  جدید  کانال  ساخت  و  سویس  کانال  عمق  افزایش  با 
نخواهد  باقی  اسرائیلی  کانال  از  عبور  برای  تجاری  بزرگ  کشتی 
ماند و عمال این پروژه بی فایده خواهد بود و هزینه های سنگین این 

پروژه نیز به هدر خواهد رفت.
گفتنی است رژیم صهیونیستی با شایعه پراکنی اشاعه این مطلب که 
افتتاح کانال سویس جدید بر محیط  زیست تاثیرات منفی دارد و یا 
اینکه این کانال جدید در بستر مناسبی ساخته نمی شود و این منطقه 
قصد  نیست،  برخوردار  امنیتی  ثبات  از  افراطی ها  دلیل حضور  به 

داشت در روند اجرای این پروژه اختالل ایجاد کند.
روابط  می تواند  کانال  این  ساخت  با  می کرد  گمان  که  تل آویو 
تجاری خود با کشورهای آسیای شرقی را توسعه دهد، اما موفقیت 
مصری ها در افتتاح کانال سویس جدید این رویای تل آویو را نابود 

کرد.
در این راستا یک مقام ریاست جمهوری مصر اعالم کرد که بیش از 
90 هیات رسمی و 30 رهبر خارجی و عربی از تمامی کشورهای 
جهان در مراسم افتتاح کانال جدید سویس شرکت می کنند که از 
جمله آنها رئیس جمهوری عراق، فرانسه، روسیه و پادشاه بحرین 

و امیر قطر هستند.
هزاران نیروی پولیس و نیروی ارتش نیز تامین امنیت مراسم افتتاح 
برعهده  شود  انجام  جاری  پنجشنبه  است  قرار  که  را  کانال  این 

خواهند داشت.
مصر یک سال پیش افتتاح کانال سویس در استان اسماعیلیه را به 
طول 3۵ کیلومتر آغاز کرد که بزرگترین طرح عمرانی و توسعه این 

کشور است.
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