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دو شبکه خبری طلوع نیوز و تلویزیون یک ویدیویی 
در  انفجار  لحظه  آنها  گفته  به  که  کرده اند  منتشر  را 
نشان  را  آن  از  قبل  دقایقی  و  کابل  شاه شهید  منطقه 

می دهد.
این تصاویر توسط دوربین های مداربسته امنیتی ثبت 
دیده  تصویر  کنار  در  که  تاریخی  و  ساعت  و  شده 
می شود، زمان بین ۵۸ دقیقه و ساعت یک بامداد روز 

۷ اوت ۲۰۱۵ را نشان می دهد.
پیشتر گفته شده بود که انفجار بامداد روز جمعه ۱۶ 
اسد در کنار دیوار یک پایگاه ارتش در این محله روی 

داده است.
این ویدیو که روی کانال یوتیوب تلویزیون یک  در 
به  که  می شود  دیده  کامیونی  گرفته،  قرار  افغانستان 
آرامی و با احتیاط بسیار از کوچه های این منطقه عبور 

می کند.
افتادن  از  می کرده  تالش  راننده  که  می رسد  نظر  به 

چرخ های کامیون در چاله های این کوچه ها جلوگیری 
کند و مانع تکان شدید به کامیون شود.

روز  دو  در  که  می شود  منتشر  حالی  در  ویدیو  این 
گذشته کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار عکسی از 
گودال عمیقی که در اثر این انفجار ایجاد شده است، در 
این مورد که در این حمله از کامیون بمب گذاری شده 

استفاده شده، ابراز تردید کرده بودند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نمایندۀ ویژۀ اتحادیه اروپا در افغانستان:

کمیسیـون اصـالحات انتخـاباتی
 طبق خواست مردم عمل کند

محمد شفیق همدم- روزنامه هافینگتون پست 
حدود  پاکستان  و  افغانستان  بین  تنش  و  درگیری 
چهار دهه است که جریان دارد. خشونت های بین دو 
طرف پاکستانی و هندی نیز از سال ۱94۷ آغاز شده 
است و در همین حال جنگ نیابتی هند و پاکستان در 

افغانستان جریان دارد.
این جنگ نیابتی پس از...               ادامه صفحه 6

 )UNFPA( متحد  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق  تازۀ  گزارش 
واجد  جوان  میلیون  چهار  آینده،  سال  پنج  تا  که  می دهد  نشان 

شرایط کار نیاز به شغل در افغانستان خواهند داشت.
در گزارش ساالنۀ این صندوق که روز یک شنبه نشر شد، آمده 

است که برای این جوانان باید شغل ایجاد شود.
سازمان  جمعیت  صندوق  نمایندۀ  رابرت سون،  ساکس  انیت 
برنامۀ  تهیه  را  این گزارش  افغانستان، هدف نشر  ملل متحد در 

مشخص کاری اداره های سکتوری برای جوانان خواند.
زنان،  توانایی  افزایش  پیش نهادِ  سه  هم چنان  رابرت سون  بانو 
سرمایه گذاری در آموزش و برنامۀ...                ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
افغانستان  دست آورد چهارده سالۀ رسانه های 
به  کابل  در  مردادماه(   ۱۸ )یک شنبه  دیروز 

نمایش گذاشته شد.
شماری  حضور  با  دورزه  نمایشگاه  این 
رسانه ها،  مسووالن  و  دولتی  مقام های  از 
نماینده گان شورای ملی و خبرنگاران در شهر 

نو کابل افتتاح شد.
مختلف  رسانه های  نمایشگاه،  این  در 
فعالیت ها  آنالین،  و  چاپی  تصویری، صوتی، 
و دست آوردهای شان را به نمایش گذاشته اند.
وزارت  نشراتی  معین  مصطفوی  مژگان 
اطالعات و فرهنگ که از این نمایشگاه دیدن 

می کرد، به روزنامۀ ماندگار گفت: وقتی همه 
رسانه را تحت یک چتر جمع می کنیم، به همه 
افغانستان  در  رسانه ها  که  می شود  داده  نشان 

چقدر رشد و دست آورد داشته اند.
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین 
هم چنان افزود: »اگر چهارده سال پیش، برای 
کسی از شمار امروزی رسانه ها در افغانستان 
می گفتید، تصور می کرد که شوخی می کنید که 
تاریخ  در  افغانستان  در  رسانه ها  رشد  امروز 

پیشینه نداشته است.«
از برگزار کننده گان  با ستایش  بانو مصطفوی 
چنین  اندازی  راه  که  گفت  نمایشگاه  این 
میان  را  تفاهم  و  همگرایی  برنامه هایی، 
رسانه های افغانستان...            ادامه صفحه 6

قربانیان حقیقی جنگ 
نیابتی پاکستان و هند

وزیر اقتصاد با نگرانی از افزایش بیکاران در کشور:

افغانستان دومین 
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معین نشراتی:

ACKU



موج اهدای خون به مجروحاِن حوادِث اخیر 
جمله  از  و  کشور  شهرهای  از  بسیاری  در 
کابل، نشانۀ روشِن همبسته گی و دلبسته گِی 
سرزمیِن  این  به  افغانستان  شهروندان 
که  سرزمینی  است؛  رنجور  و  زخم خورده 
هر روز با خون و باروِت دشمناِن آن، جامۀ 
همچنان  زنده گی  خوِن  ولی  می پوشد  سیاه 

در رگ هایش جریان دارد. 
و  حوادث  برابر  در  مردم  همبسته گی 
تزلزل ناپذیِر  روحیۀ  خونین،  رویدادهای 
و  آزادی  ارزش های  به  نسبت  را  آن ها 
دموکراسی به نمایش می گذارد. این حرکِت 
خودجوش که از اعماق قلب مردمِ داغ دیدۀ 
بزرگ  »نه«یی  حقیقت  در  برخاسته،  کشور 
به خشونت  گرایان و گروه های تمامیت خواه 
است؛ گروه هایی که با قساوِت تمام جنایت 
می کنند و فرزندان پاک طینِت این مرز و بوم 

را به خاک و خون می کشند. 
این حرکت های مردمی و مدنی، کاماًل  پیامِ 
روشن است. این حرکت ها یک پیامِ سلبی 
به  آن،  سلبی  پیام  دارد.  ایجابی  پیامِ  یک  و 
منطقه یی  حامیان  و  خشونت گرا  گروه های 
آن است. شهرونداِن کشور با اهدای قطرات 
کشور  دشمناِن  به  را  پیام  این  خود،  خوِن 
سنگدلی  و  قساوت  هرقدر  که  می رسانند 
مردم  انزجار  و  نفرت  می یابد،  فزونی  آن ها 

نسبت به آن ها بیشتر می شود. 
این  به  نسبت  کشور  در  کسی  کمتر  امروز 
از  می دهد؛  نشان  انفعالی  موضع  حوادث، 
به نحوی  این کشور که  عادی ترین شهرونِد 
انزجار و نفرِت خود را علیه خشونت گرایان 
و  سیاسی  شخصیت های  تا  می دارد،  ابراز 
مذهبی کشور. البته راه آن عدۀ معدودی که 
خشونِت  و  جنگ  از  نظام  دروِن  در  عماًل 
گروه های تروریست حمایت می کنند، کاماًل 
بدنام  را  خود  آن ها  جداست.  مردم  راهِ  از 
تاریخ و ارزش های ملی کشورِ خود کرده اند 
و به عنوان سیاه ترین و ننگین ترین چهره های 
ضد ملی شناخته می شوند. این عده هرچند 

که حاال ظاهراً خود را نادم نشان می دهند و 
انداختن  و  خون دهی  محل های  به  رفتن  با 
بر  که  دارند  تالش  فیس بوکی  عکس های 
رسوایی های آشکارِ خود سرپوش بگذارند؛ 
ولی بدون شک در اعماق دِل خود هم چنان 
نشان  همسویی  و  همدلی  مردم  قاتالن  با 

می دهند. 
فیس بوِک  در  آقایان  این  از  یکی  وقتی 
را  او  نه  مالعمر  »مرگ  که  می نویسد  خود 
این  اما  شاد،  هم  نه  و  است  کرده  غمگین 
کشور  داخل  در  او  هواداراِن  به  را  حق 
می دهد که برایش مراسم سوگواری برگزار 
کشور  این  شهرونِد  هزاران  به  عماًل  کنند«، 
جانِی  این  دستور  به  که  داشته  روا  اهانت 
قسی القب داغدار شده اند. آیا این اهانت به 
افسرانی نیست که به وسیلۀ  آن سربازان و 
فجیع ترین  به  مالعمر  رهبری  تحت  گروه 
بریده  سر  ممکن  شکِل  غیرانسانی ترین  و 
شده اند و یا در انتحاری ها و بمب گذاری ها 
خود  به  چه گونه  افراد  این  شده اند؟  کشته 
اجازه می دهند که در درون نظام باشند، از 
امتیازهای کالِن آن استفاده کنند و آن گاه به 

قاتِل شهرونداِن آن اشک بریزند؟ 
که  جنایاتی  در  تردید  بدون  افراد  این 
طالبان و گروه های همسو با آن انجام داده، 
قرار  قانونی  پیگرد  مورد  باید  و  شریک اند 
جنایت  خود  جنایت،  از  حمایت  گیرند. 

است. 
است  آن  حرکت ها  این  ایجابِی  پیام  اما  و 
انتخاب  که  را  راهی  کشور  شهروندان  که 
کرده اند، همچنان تداوم می بخشند. این راه، 
راه مردم ساالری و ارزش های مدرن است؛ 
ارزش هایی که در چهارده سال گذشته مردم 
افغانستان برای ایجاد آن ها خون ریخته اند و 
فداکاری کرده اند. این پیام به آن گروه هایی 
است که همچنان به وحشت و کشتار ادامه 
می دهند و می خواهند هدف های خود را در 

حمام خوِن افغانستان پیاده کنند. 
این  اصلی  و  مهم  پیام  دیگر،  سوی  از 

کشور  دولت مرداِن  به  مردمی،  حرکت های 
رویدادهای  از  فقط  که  دولت مردانی  است؛ 
و  می خزند  خود  الِک  در  بیشتر  خونین، 
می دهند.  افزایش  را  خود  محافظاِن  شمار 
از  که  می گویند  دولت مردان  این  به  مردم 
خانه ها و موترهای زرهی خود بیرون شوید 
کشورِ  این  خیابان های  در  را  زنده گی  و 
سوگوار حس کنید. مردم به مقام های دولتی 
می گویند که اگر واقعًا درد ما را می فهمید، 
در برابر دشمناِن ما و کشورتان تصمیم های 

قاطع و سرنوشت ساز بگیرید. 
افغانستان بیشتر از سی سال است که جنگ 
و تباهی را تجربه می کند، اما این وضعیت 
ارادۀ مردم را برای رسیدن به آزادی  هرگز 
است.  نکرده  خدشه دار  مردم ساالری  و 
بی رحمی  با  هرقدر  دهشت افکن  گروه های 
نور و  به سمِت  اما آن ها  مردم را کشته اند، 
صدا  را  زنده گی  و  برداشته اند  گام  روشنی 
نباید  و  است  ستودنی  مردم  ارادۀ  کرده اند. 
به ساده گی از کنارِ این همه احساساِت شریف 
دیدن  با  دولت مردان  گذشت.  معصوم  و 
قربانیان  به  خون  اهدای  مثل  صحنه هایی 
در  این که  نه  و  بگیرند  نیرو  باید  حوادث، 

پشت حصارهای سنگی پنهان شوند. 
هرچند  روزها  این  در  کابل  هواِی  و  حس 
می توان  حال  عین  در  ولی  است،  غم انگیز 
و  کمک  برای  را  مردم  طراوِت  و  شور 
گرفتِن دسِت یکدیگر به روشنی دید. مردم 
همچنان در صحنۀ زنده گی حضور دارند و 
می خواهند که رهبران شان هم چنین باشند. 
شور و طراوِت مردم را باید حربه یی ساخت 
کابل  مردم  جنگ افروزی.  و  خشونت  علیه 
نشان دادند که چه روحیۀ قوی و نیرومندی 
سخت ترین  آن ها  دارند.  حوادث  برابر  در 
تحمل  بازهم  و  کرده اند  تحمل  را  روزها 
می کنند، اما به این شرِط ساده که رهبران شان 
عماًل صدای آن ها را بشنوند و در کنارشان 

بایستند!  
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خـون مـی دهیـم
 تا به خشونت »نه« بگوییم!

 

با  گفت وگو  نوع  هر  با  مخالفت  و  جنگ  اعالن  دنبال  به 
بارِ  آقای غنی  از جانب طالبان، دولت  افغانستان  حکومِت 

دیگر دست به دامِن مال سمیع الحق شده است. 
 مال سمیع الحق رییس جماعت علمای پاکستان و از حامیاِن 

پروپاقرِص طالبان است.
 سفیر افغانستان در پاکستان، با رفتن به خانۀ این مرد، از 
میز گفت وگوهای صلح  به  را  طالبان  او خواسته است که 
آماده کند. هرچند وزارت خارجه رسمًا در مورد این دیدار 
توضیح نداده؛ اما مشخص است که آقای موسی زی این کار 
را به گونۀ شخصی انجام نداده، بلکه حامِل نامه یی از آقای 

غنی به این پدرِ طالبان بوده است. 
مشاور  اتمر،  حنیف  جمعه  روز  که  است  حالی  در  این 
در  فاجعه بار  انفجارِ  از  پس  کشور،  ملی  امنیت  شورای 
منطقۀ شاه شهیِد کابل که به کشته و زخمی شدِن نزدیک به 
چهارصدوبیست تن منجر شد، گفته بود که دولت با آنانی 
افغانستان کمر بسته است، صلح نمی کند.  که به قتل مردمِ 
پولیس  آموزشی  مرکز  طالبان  اظهارات،  آن  از  بعد  ساعتی 
کشور در کابل را نیز هدف قرار دادند و ده ها تن پولیس و 
دانشجوی این اکادمی را شهید و ده ها تِن دیگر را زخمی 
کردند. ساعاتی پس از آن هم، یک مرکز نظامی ایتالف را 

در شمال فرودگاه کابل هدف قرار دادند. 
انتظار می رفت که سخنان مشاور امنیت ملی، به عنوان یک 
تصمیِم قاطع در برابر پاکستان و به عنوان یک عکس العمِل 
جدِی حکومت جنبۀ عملی به خود بگیرد؛ اما دیده شد که 
آن اظهارات، سخناِن موقتی بوده و برعکس آن، دولت آقای 
غنی پا پیش عّماِل استخباراتی پاکستان گذاشته تا طالبان را 
وارد میز مذاکره کند؛ طالبانی که خود تصمیم گیرنده نیستند 
و باید سازمان استخباراتی پاکستان در مورد آنان و به جای 

آنان تصمیم بگیرد.
به عنوان کسی خود حامی  پیش مال سمیع الحق،  به  رفتن 
طالبان است و همواره برای آنان فتوا صادر کرده و آنان را 
به جنگ در افغانستان تشجیع نموده، خطایی ست بزرگ و 

اصاًل دستاوردی برای مردم افغانستان ندارد. 
مال  گذشته  در  که  بگیرد  پند  باید  افغانستان  دولت 
این  در  اقدامی  چه  طالبان،  رهبران  دیگر  از  فضل الرحمن 
زمینه ها کرد که حاال به تبعیت از آن تالش می کند عیِن سود 
را از مال سمیع الحق ببرد؛ مال سمیع الحقی که تالش دارد 
به هدایت سازمان استخباراتی کشورش، طالبان را که بعد 
با هم اختالف نظر پیدا کرده اند،  از اعالن مرگ مال عمر، 
قناعت داده و همۀ آنان را در کنار مال منصور که رهبر و 
امیرالمومنین طالبان است، قرار بدهد و آنان را متحد ساخته 
بفرستد؛  افغانستان  به  جهاد  به خاطر  خودشان  قول  به  و 
آن حمایت  از  مستقیم  گونۀ  به  پاکستان  دولت  که  تالشی 
می کند و همۀ محدودیت هایی را که ظاهراً بر طالبان وضع 
شده بود، از میان برداشته و دیگر طالبان، جلسات شان را به 
گونۀ آشکار در حضور کمره ها در مناطق مختلِف پاکستان 

برگزار می کنند. 
حال آن که چنین شخصی، اصاًل نمی تواند به نفِع ثبات در 

افغانستان کار کند.
سفیر  و  فرستادن  نامه  به جای  افغانستان  دولت  بنابراین،   
فرستادن نزدِ یک مالی پاکستانی که خود از حامیان طالبان 
مسووالِن  با  را  نامه رسانی  و  گفت وگو  این  باید  است، 
از  و  بگیرد  پی  طالبان،  سازنده گان  و  پاکستانی  درجه اوِل 
آنان بخواهد که دیگر از مداخله در امور افغانستان دست 

بردارند. 
رهبراِن  دیگر  حضور  و  پاکستان  در  مالعمر  قتِل  یا  مرگ 
ما  دولِت  برای  را  فرصت  پاکستان، خوب ترین  در  طالبان 
مساعد کرده است؛ به این معنا که دولت افغانستان می تواند 
جهان را به گونۀ رسمی متوجه پاکستان بسازد و بگوید که 
افغانستان به گونۀ مستقیم و غیرمستقیم در معرِض مداخله 

و تاخِت پاکستان قرار دارد.  

پیِش مـالهای پاکستـانی
 سر خم نکنید
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تلفات مرگبار غیرنظامیان در کندز
انفجار یک  نتیجۀ  مقامات والیت کندز در  به قول 
غیر  مسلح  فرد   ۲۲ آباد  خان  ولسوالی  در  بمب 
قانونی کشته شده اند. طالبان مسوولیت این حمله 
کشته  از  داخله  وزارت  اما  اند.  گرفته  دوش  به  را 
شدن افراد ملکی در این سوءقصد سخن گفته است.
انفجار  در  که  است  گفته  افغانستان  داخلۀ  وزارت 
ماین در ولسوالی خان آباد والیت کندز افراد ملکی 
گزارش  اساس  به  وزارت،  این  اند.  باخته  جان 
کننده  انتحار  »یک  است:  گفته  فرانسه  خبرگزاری 
بمب خود را در ولسوالی خان آباد منفجر ساخت، 
که در آن ۲۱ فرد ملکی شهید شدند و ۱۰ تن دیگر 

جراحت برداشتند«.
اما مقامات محلی برعکس از کشته شدن »افراد مسلح 
واحدی  عبدالودود  می گویند.  سخن  قانونی«  غیر 
شام  هفت  »حوالی  گفت:  کندز  والیت  سخنگوی 
روز شنبه، ۸ جوالی ۲۰۱۵ درمنطقۀ غوربندی ها در 
انفجار  آباد یک ماین جاسازی شده  ولسوالی خان 
منطقه  مسلح  افراد  از  تن   ۲۲ آن  در  که  شد،  داده 
کشته شده و ۷ تن دیگر زخمی شدند. در بین کشته 
شده گان چهار قوماندان آنها به نام های قدیر، نادر، 

سردار و تور نیز شامل اند«.
دو گروه تروریستی در برابر هم

واحدی افزود که وضعیت امنیتی در کندز به صورت 
نسبی بهتر شده است و طالبان پس از حمالت اخیر 
شان در این والیت حاال در برابر نیرو های امنیتی 
افغان در موقف دفاعی قرار گرفته اند. او همچنان 
از سه چالش عمده بر سر راه تأمین امنیت در کندز 
سخن گفت: گروه های غیر مسوول مسلح، دهشت 

افگنی های طالبان و زرع و تجارت مواد مخدر.

این  مسئولیت  طالبان  سخنگوی  مجاهد  اهلل  ذبیح 
حمله را به دوش گرفته است. پس از بیرون رفتن 
نیرو های رزمی بین المللی در پایان سال ۲۰۱4 از 
افغانستان، طالبان همواره تالش میکنند تا بیشتر از 
پیش قدرت نمایی کنند. این گروه به ویژه پس از 
انتصاب  و  پیشین شان مال عمر،  اعالم مرگ رهبر 
مال محمد اختر به عنوان جانشین وی، به حمالت و 
دهشت افگنی های شان افزوده اند. از سوی دیگر 
گروه تروریستی »دولت اسالمی« نیز برای نفوذ در 
افغانستان تالش میکند، ازینرو این دو گروه تندرو 
برای کسب قدرت و نفوذ بیشتر در افغانستان، در 

برابر هم قرار گرفته اند.
اعدام یک زن از سوی طالبان در بدخشان

در رویداد دیگری در والیت بدخشان طالبان یک 
سه  مادر  این  آنها  اند.  کرده  اعدام  را  ساله   ۲۷ زن 
ساخته  متهم  جنسی  نامشروع  روابط  به  را  فرزند 
بودند. نوید فروتن سخنگوی والیت بدخشان گفته 
است که این زن روز شنبه در حضور مردم از یک 
درخت حلق آویز شده بود. فروتن افزوده است که 
فرد  یک  و  پولیس  مأمور  دو  طالبان  آن  بر  افزون 
ملکی را در والیت بدخشان به اتهام جاسوسی سر 

بریده اند.

استقبال فعاالن مدنی از برنامۀ 
توزیع تذکرۀ برقی

وزیردفاع بریتانیا:

 از حضور داعش در افغانستان نگرانیم
افـزایش تـدابیـر امنیتـی

 در والیت پـروان

سفری  در  بریتانیا  دفاع  وزیر  فالون  مایکل 
امنیتی  و  سیاسی  مقام های  با  افغانستان  به 
کشور دیدار کرده و در این سفر از حضور 
و گسترش روز افزون داعش در افغانستان 

ابراز نگرانی کرده است.
عبداهلل  با  سفر  این  در  فالون  مایکل  آقای 
استانکزی  معصوم  اجرایی،  رییس  عبداهلل 
علومی  نورالحق  دفاع،  وزارت  سرپرست 
وزیر داخله کشور دیدار کرده و از توانایی 
توصیف  طالبان  مقابل  در  امنیتی  نیروهای 
کرده و گفته است که با آن که این نیروها 
می توانند  ندارند  اختیار  در  بیشتر  امکانات 

در برابر طالبان مقابله کنند.
گفت وگوهای  روند  از  بریتانیایی  مقام  این 
صلح ابراز امیدواری کرده و گفته آرزومند 
است که پاکستان و افغانستان در این زمینه 
با هم همکاری کنند و برعالوه گفته هرچند 
که مرگ مال عمر در روند گفت و گوهای 
صلح وقفه ایجاد کرده، اما در صف طالبان 
افرادی میانه روی وجود دارند که به صلح 

عالقه مند هستند.
با  گو  گفت و  در  فالون  مایکل  آقای 
و  بریتانیا  که  است  گفته  خبرنگاران 
و گسترش  از حضور  همکاران جهانی اش 

و  دارند  نگرانی  افغانستان  در  داعش  افراد 
این نگرانی محدو د به افغانستان نیست »در 
اندونزی، آفریقا و در ماورای مدیترانه هم 
این نگرانی وجود دارد، چرا که آن ها گروه 
های تندرو را با خود یک جا می سازند. این 
باید  که  است  قوی   خیلی  ایدولوژی  یک 
این هر جا که  بنابر  آن را شکست بدهیم، 
داعش است من نگران آنجا هستم. پس ما 
انجام  آن  شکست  برای  بیشتری  کار  باید 

بدهیم«.
به  سفرش  از  بعد  فالون  مایکل  آقای 
هدفش  گفته  و  رفته  پاکستان  به  افغانستان 
از رفتن به پاکستان این است که با مقام های 
صلح  گفت وگوهای  مورد  در  کشور  این 
گفت وگو  افغانستان  دولت  و  طالبان  میان 
کند و آنها را ترغیب کند که در این زمینه 

همکاری کنند.
جمع  در  سرباز   4۷۰ اکنون  هم  بریتانیا 
ناتو در برنامه تحت عنوان  ۱۳هزار نیروی 
»پشتیبابی قاطع« در افغانستان دارد که هدف 
این برنامه پشتوانی نیروهای نظامی افغانستان 
که  می باشد  آموزش  و  تجهیز  بخش  در 

برنامه یاد تا پایان سال ۲۰۱۶ختم می شود.
 

روح اهلل بهزاد
شناس نامه های  توزیع  اعالم  از  مدنی  فعاالن  از  شماری 
برقی استقبال کرده می گویند که این شناسنامه ها می تواند 
تغییر کالن و قابل مالحظه یی را در کشور به وجود آورد.
اعضای جنبش تأمین عدالت اجتماعی دیروز با برگزاری 
یک نشست خبری در کابل گفتند که توزیع شناس نامه های 
برقی نفوس واقعی کشور را تثبیت کرده و باعث اعتبار 

جهانی می گردد.
برقی،  شناس نامه های  توزیع  که  گفتند  هم چنان  آنان 
و  امنیت  تأمین  در  و  کرده  تضمین  را  شفاف  انتخابات 

کاهش جرایم جنایی موثر واقع می شود.
این فعاالن مدنی تأکید کردند که توزیع این شناس نامه ها 
سبب عملی سازی پروژه های توسعه یی در کشور خواهد 

شد.
آنان از دولت خواستند تا بی درنگ توزیع شناس نامه های 
برقی را از شهرهای بزرگ و والیات امن آغاز کند، در غیر 

آن با واکنش های جدی شهروندان مواجه خواهند شد.
وزیران،  شورای  فیصلۀ  براساس  که  است  حالی  در  این 
مرحلۀ آزمایشی توزیع شناس نامه های برقی، به تاریخ ۲۸ 

اسد ۱۳94 در والیت کابل آغاز می گردد.
احمد ذکی رییس جنبش عدالت اجتماعی در این نشست 
به دلیل  افغانستان  در  توسعه یی  برنامه های  گفت:  خبری 
نبود آمار دقیق شهروندان کشور تطبیق نمی شود که توزیع 
شناس نامه های برقی این پروژه ها را عملی خواهد ساخت.
آقای ذکی در ادامۀ سخنانش گفت: »اگر پیش از انتخابات 
می شد،  توزیع  برقی  شناس نامه های  جمهوری  ریاست 
کشور  در  عادالنه  و  شفاف  انتخابات  برگزاری  شاهد  ما 

می بودیم.«
پارلمانی  انتخابات  به موقع  برگزارنشدن  مدنی،  فعال  این 
افغانستان را شکست و ناکامی دولت عنوان کرده افزود: 
توزیع شناس نامه هایب رقی برای شهروندان هویت واقعی 

می بخشد و از کند کاری ها نیز جلوگیری می کند.
او با اشاره به حوادث امنیتی اخیر در کشور گفت که نبود 
و  امنیتی  نهاد های  تا  شده  سبب  معیاری  شناس نامه های 
این  مهار  برای  درست  به گونۀ  نتوانند  افغانستان  کشفی 

قضایا کاری انجام دهند.
جنبش  اعضای  از  یکی  بیک  عین الدین  حال،  این  در 
جنبش  گفت:  خبری  نشست  این  در  اجتماعی  عدالت 
شناسنامه های  که  داشت  تأکید  بارها  اجتماعی  عدالت 
سوی  از  شد،  پاس  ملی  شورای  از  که  همان گونه  برقی 
رییس جمهور نیز توشیح شده است و ما این کار دولت 
پاسخ  تقاضا های شهروندان  به   آنان  تقدیر می کنیم که  را 

مثبت گفتند.
شناس نامه های  توزیع  که  کرد  تأکید  همچنان  بیک  آقای 
شدن  روشن  اقتصادی،  رشد  امنیت،  تأمین  باعث  برقی 
نفوس واقعی کشور و برگزاری انتخابات شفاف می شود.

اعالمیه یی  پخش  با  مدنی  فعاالن  نشست  این  اخیر  در 
و  اقتصاد  منظر  از  برقی  شناس نامه های  توزیع  که  گفتند 
تثبیت بودجۀ ملی، جایگاه ویژه یی دارد که شهروندان با 
به هر کشور  و سربلندی  به سهولت  می توانند  آن  داشتن 

سفر کنند.

به دنبال حمالت خون بار در کابل، مقامات نظامی در پروان در شمال 
کابل می گویند برای افزایش امنیت در این والیت محدودیت هایی 

وضع شده است.
والیت  امنیه  فرماندهی  امنیت  آمر  سیدخیلی،  فایض  ضیاالرحمان 
سیاه،  شیشه  نقلیه  وسایط  تردد  از  »جلوگیری  می گوید:  پروان 
افراد مسلح غیرمسئول و مشخص کردن  از نزد  جمع آوری اسلحه 
محل مناسب برای دست فروشان شهر از جمله تدابیر تازه است که 

در والیت پروان به اجرا گذاشته شده است.«
عالوه  شده،  آغاز  »کمپاین«  شکل  به  که  برنامه  این  در  است  قرار 
شهرداری  و  نظامی  هماهنگی  فرماندهی های  پولیس،  ماموران  بر 

چاریکار حضور پر رنگ داشته باشند.
آقای سید خیلی می گوید که در حال حاضر برای اجرایی شدن این 

برنامه، صدها مامور پولیس در این والیت مستقر شده اند.
به گفتۀ او این تصمیم در جلسه امنیتی که در مقر والیت پروان با 

حضور مقامات محلی برگزار شده بود، گرفته شده است.
ها  ده  های  در شهر چاریکار، شیشه  پولیس  ماموارن  روز گذشته، 
زد  راننده گان گوش  به  و  کرده  پاک  سیاه«  »فلم  وجود  از  را  موتر 

کردند که دیگر از این فلم ها استفاده نکنند.
سوی  از  که  محالت  در  سرگردان  فروش  دست  ها  ده  همزمان، 

شهرداری چاریکار برای آنها مشخص شده، منتقل شدند.
آمر امنیت فرماندهی امنیه والیت پروان می گوید که در مرحله اول 
به عامالن و متخلفین گوش زد و هشدار داده می شود، به گفته او در 
صورت که کسی از محدودیت های امنیتی سرپیچی کند، به پولیس 

دستور بازداشت آنها داده شده است.
عبدالمتین قدوسی، عضو شورای والیتی پروان، راه اندازی این برنامه 
را برای تامین امنیت پروان موثر خواند، به گفته آقای قدوسی تداوم 
و استمرار این برنامه، گراف جرایم جنایی را به شکل چشمگیری 

کاهش خواهد داد.
همزمان ادارات دولتی از مردم خواسته است که برای تامین امنیت، 

با پولیس همکاری کنند.
پس از حمالت روز جمعه در کابل، این نگرانی افزایش یافته است 

که برخی مقامات دولتی با شورشیان همکاری می کنند.
قلب  در  منفجره  مواد  از  مملو  باربری  موتر  چگونگی رسیدن یک 

کابل، به یکی از بحث های داغ رسانه ها تبدیل شده است.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1596   د    و    شنبه           19   ا    سد  /   مرد  ا  د        y 1394    24شو ا  ل  المکرم    y 1436   10آ     گیست       2015 گزارش
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ایجاد قرارگاه ها برای مجاهدین به شکِل مدرن و تشویِق 
جنگ علیه ارتش اشغال گر شوروی به صورت »حمله و 
گریز«، از ابتکاراِت مسعود در افغانستان بود. هم چنان تشکیل 
گروپ های رزمی مناسب به زمان به ساِن گروه های ضربتی و 
سیار، و سرانجام ایجاد قطعات منظم، صحِت تصامیِم وی را 

در طول جهاد نشان داد. 
هرچند نقش اراضی و موقعیت در جنگ چریکی، بسیار 
ارزنده ثابت شده است، اما مسعود هیچ گاه برای تصرف 
اراضی بیشتر عجله نکرده؛ زیرا اداره و تنظیم ساحاِت زیر 
ادارۀ مجاهدین، خود وظیفۀ خطیری به شمار می رود که با 
اندک سهل انگاری، به زیان چریک ها می انجامد؛ طوری که 
در بسیاری از جبهات مجاهدین، تعداد وسیعی از مردم به 
دلیل ضعف اداری مجاهدین، به صورت ملیشیا به خدمت 

روس ها و رژیم کابل درآمدند. 
توجه به خدمات اجتماعی در پهلوی پیشبرد جنگ، شورای 
نظار را معروف گردانید تا حدی که وقتی گزارشگر مجلۀ 
»اکونومیست« از شهر تالقان در ۱۳۶۷ دیدن نمود، مسعود را 
»شاه کوچک« لقب داد، و آن چه ظاهراً افراد زیر فرماندهی 
مسعود را از سایر مجاهدین متمایز می ساخت، دریشی و 
کاله پکول بود که کلیۀ مجاهدین مربوط شورای نظار بدان 

ملبس بودند. 
از نظر نظامی، حمله باالی ضعیف ترین مراکز دشمن، خط 
درشت استراتژی احمدشاه مسعود را تشکیل می دهد. حتا 

پس از فرار سربازان شوروی از افغانستان 
که عالقه مندی های زیادی به حمله باالی 
شهرهای بزرگ از جمله کابل پیدا شده بود، 
مسعود از حمله بر کابل اجتناب ورزید و 
آن را برای یک فرصت مناسب به تعویق 
انداخت. عملکرد گذشتۀ وی نشان می دهد 
که هرگز نخواسته است ضعف را با قوت 
بجنگاند و اگر باری به مشکلی برخورد 
آسان تر  راه های  در جست وجوی  نموده، 
دیگر برآمده؛ به طور مثال، جنگ های نُه ماهۀ 
پنجشیر در ۱۳۶۱، مسعود را واداشت تا 
جبهات اطراف پنجشیر را تنظیم نماید و 
هم چنین  سازد.  پراکنده  را  دشمن  آتش 
عدم پیروزی شورای نظار در حمله باالی 
والیت  مربوط  بزرگ  شهر  عالقه داری 
بدخشان )۱۳۶۷(، وی را متوجه فعالیت های 
سیاسی نمود و به همین دلیل بعد از سال ها 
حضور در جبهات جنگ، عازم پاکستان 
گردید و یا جنگ های کم نتیجه ۱۳۷۱ در 
شهر کابل، مسعود را به تالش یافتِن راه های 
به تشدید  نتیجه  انداخت که در  دیگری 
فعالیت در بیرون از کابل از جمله پروان 
و کاپیسا مبادرت ورزید و آن والیات را از 

وجود مخالفین تصفیه نمود. 
مطابقت اراضی شمال افغانستان با شمال 
چریک های  عملکرد  مشابه  وضع  چین، 
چین به رهبری مائو را به یاد می آورد؛ یعنی 
به  اراضی  با تقسیم  نظار  رهبران شورای 

دو دستۀ مناطق کوهی و مناطق هموار شهری، به تسخیر 
مناطق کوهی ارجحیت دادند؛ طوری که با تصفیۀ آن مناطق، 
ساحات شهری به صورت طبیعی در محاصره قرار می گرفت. 
طرح حمله بر گارنیزیون های مستقر در مناطق کوهی چنین 
ریخته شد: »جمع شدِن نیروها از پایگاه های مختلف، حملۀ 
ناگهانی باالی ضعیف ترین نقطۀ دشمن و به سرعت پراکنده 
شدن«. با اجرای این طرح، مسعود هم چون ویتنامی ها حمله 
باالی گارنیزیون های کوچِک دشمن را به تجربه گرفت، که 
به ترتیب از سال ۱۳۶4 به بعد، گارنیزیون های پیشغور در 
پنجشیر، فرخار در تخار، نهرین در بغالن، کران و منجان 
در بدخشان، بورکه در بغالن، تنبنه در پنجشیر و سپس شهر 

تالقان به دست مجاهدین شورای نظار افتاد. 
روس ها در سالیان اخیر حضور قوای شان در افغانستان که 
از پیروزی کامل نظامی مایوس شده بودند، تصمیم داشتند 
که با تجزیۀ افغانستان، شمال آن را به حیث یک کمربند 
امنیتی تحت تسلط خود داشته باشند؛ از این رو هم زمان با 
ادامۀ مذاکرات ژنیو، به تقویه مستقیم ملیشیای نشنالیسِت ستم 
ملی که در شمال افغانستان مرکز داشتند، مبادرت ورزیدند 
و هم چنان در این راستا گام هایی در جهت توسعۀ شهر 
مزارشریف به پیش نهادند، ولی موفقیت شورای نظار در امر 
بسیج وسیع مردم در شمال افغانستان و پیروزی های درخشان 
نظامی اش در ساحات متذکره، به حیث عمده ترین عامل، مانِع 

تجزیۀ افغانستان گردید. 
در داخل افغانستان، این پیروزی ها سرمشق قرار گرفت 
و فرماندهان نخبۀ مجاهدین کوشیدند تا مراکز مشابهی با 

شورای نظار در سایر حصص افغاسنتان ایجاد کنند. محمد 
فرماندهان  باری  فرمانده هرات در ۱۳۶۷  اسماعیل خان 
والیت  »ساغر«  ولسوالی  در  را  افغانستان  غرب  جنوب 
غور گردهم آورد. داکتر فضل اهلل قوماندان والیت لوگر، 
والیات  فرماندهان  ساختن  نزدیک تر  برای  کوشش هایی 
جنوب و جنوب شرق انجام داد. اما رقبای مسعود دست 
به یک سلسله واکنش ها زدند. استخبارات پاکستان کوشید 
تا در جنوب افغانستان مولوی جالل الدین حقانی قوماندن 
معروف »خوست« را با پول، اسلحه و تبلیغ، شخصیتی 
بزرگ تر از مسعود بسازد، از این رو تشکیالتی به نام »شورای 
سراسری قوماندانان افغانستان« روی صحنه آمد که در عمل 
کاری را از پیش برده نتوانست. گلبدین حکمتیار با دستور و 
تجهیز جبهات شمالی خویش تحت فرماندهی انجنیر بشیر 
شهادتیار، خواست که از گسترش شورای نظار جلوگیری 
به عمل آرد و جنگ های متعدد در برابر شورای نظار به راه 
انداخت و در سال ۱۳۶۸ سیدجمال قوماندان حزب اسالمی، 
چندتن از فرماندهان سرشناس شورای نظار را در »تنگی 
فرخار« والیت تخار، طی یک کمین به شهادت رسانید که 
در آن جمله؛ داکتر سید حسین، قاضی اسالم الدین حامد، 

سرمعلم طارق و مولوی عبدالودود شامل بودند.
عقب نشینی قوای شوروی از افغانستان، فضای جدید در 
کشور به وجود آورد و اولویت های تازه یی برای گروه ها و 
احزاب جهادی پیش کش نمود و تمام کشورهای دوست و 

احزاب جهادی را خوش بینی مفرط مبنی بر سقوط رژیم 
نجیب در کوتاه مدت فرا گرفت. تنها در این میان، مسعود 
بود که گفت در کار مجاهدین خالیی به وجود آمده و 
مدتی ضرور است که مجاهدین از حالت »دفاع« به حالت 
»تعرض« عیار شوند، تعلیم و تربیه ببینند، اسلحه و تجهیزات 
مناسب به دست آرند و تشکیالت نظامی منظمی به میان آید، 
که این مسایل مدتی را در بر می  گیرد. بنابراین در پنجمین 
اجالس شورای نظار )۱۵ جوزا ۱۳۶۷(، موضوع تشکیل 
اردوی اسالمی در صدر برنامۀ کاری قرار داده شد؛ چه به 
نظر وی، در مرحلۀ »دفاع چریکی« چریک ها کار اساسی را 
انجام می دهند، ولی برای انجام تعرض باالی شهرهای بزرگ 

و اهداف قوی، به ارتش منظم نیاز است. 
سرانجام  و  افغانستان  جنگ  در  شوروی  قوای  شکست 
عقب نشینی آن ها، آیندۀ رژیم کمونیست کابل را معین ساخته 
بود و از آن گذشته، اعالن »مصالحۀ ملی« از سوی داکتر 
نجیب و دعوت از مخالفین برای تشکیل حکومت ایتالفی، 
روحیۀ نظامیان رژیم را به زمین زده بود؛ زیرا نه آینده یی برای 

خود می دیدند و نه دلیلی برای جنگ. 
آن چه که در سالیان اخیر عمر رژیم کابل به نفع مسعود 
تمام شد، سیاست های غلط نجیب و گلبدین حکمتیار بود. 
نجیب با تشدید پالیسی جنگاندِن یک قوم در برابر قومِ دیگر 
به خصوص جنگاندن ملیشه های جنرال دوستم علیه اقوام 
دیگر و انحصار قدرت به دست خویش، چهره های بلندپایۀ 
غیرپشتون در حکومت را به ستوه آورد و در پشتیبانی از 
احمدشاه مسعود قرار داد. هم چنان کودتای ناکام تنی که اساِس 

آن را مسایل 
قومی میان گلبدین حکمتیار و شهنواز تنی وزیر دفاع رژیم 
کابل تشکیل می داد، ملیت های دیگرِ افغانستان را به واکنش 
واداشت که در نتیجه؛ نبی عظیمی معاون وزیر دفاع، آصف 
دالور لوی درستیز، بابه جان قوماندان لوای ۵۵، جنرال مومن 
قوماندان لوای ۷۰ مستقر در حیرتان، و ده ها جنرال دیگر با 
احمدشاه مسعود دست همکاری دادند و سرانجام این همه 
عوامل، مسوولین شورای نظار را واداشت تا توان مندی شان 
را در امر سقوط رژیم کمونیست نجیب، در ششمین اجالس 

شورای نظار )ثور ۱۳۷۰( محاسبه کنند. 
احمدشاه مسعود شهرِت خویش را در جنگ علیه ارتش 
اشغال گر شوروی، و محبوبیتش را در توجه به خدمات 
اجتماعی، زنده گی ساده و همگونش با مجاهدین، به دست 
آورد و در اعماق قلوب مردم افغانستان راه یافت و به »آمر 

صاحب« ملقب گشت.
وقتی تحسیِن مردم و زیردستانش نسبت به وی اوج گرفت 
که شنیده شد مسعود، قوماندان معروف مجاهدین، مراسم 
ازدواِج ساده یی برپا داشته است، که آن نیز به دالیل امنیتی، 
مدت ها از اطالع عامه مخفی ماند. اما سطح همکاری جمعی 
مردم نسبت به وی به   اندازه یی باالست که مردم پنجشیر در 
بهار ۱۳۶۳ آن را به نمایش گذاشتند و بیش از صدهزار 
خانواده به دستور آمر صاحب، تمام هستی و دارایی شان را 
رها نموده و به کابل و یا به دره های اطراِف پنجشیر کوچیدند. 

و اما از جانب دیگر، تخلیۀ غافل گیرانۀ درۀ پنجشیر چند روز 
قبل از هفتمین تهاجم ارتش سرخ به آن جا، آوازۀ توانایی 
خبری  رسانه های  سطح  به  را  مسعود  اطالعاتی  شبکۀ 
جهان کشانید؛ زیرا “کا.جی. بی” و “خاد” )خدمات امنیت 
دولت( بدون این که از این تخلیه اطالع یافته باشند، با یک 
درۀ کوهستانی خالی از سکنه و مملو از ماین چند روزی 

جنگیدند. 
کار سازمان دهی مسعود، به »یخ شناور« مشابهت دارد که 
بخِش کالن ترِ آن زیر آب قرار داشته و در نگاه اول دیده 
نمی شود و بدین ترتیب، غالباً مخالفاِن او از همین جهت 

فریب می خورند. 
سیاست های مستقالنۀ احمدشاه مسعود در برابر کشورهای 
کمک دهنده به مجاهدین، باعث آن گردید که وی امکانات 
آن،  بر  عالوه  نیاوَرد.  به دست  کشور  خارج  از  زیادی 
فرمانده  برای یک  پاکستان،  به خصوص  کمک دهنده گان 
لذا کمک های  نمی کردند؛  پیشبینی  آیندۀ خوبی  تاجیک 
وافر را بدان بیهوده می انگاشتند و این امر پس از پیروزی 
مجاهدین بر رژیم کابل، مشکالت زیادی را برای مسعود 
و افغانستان ایجاد کرد. کشورهای همسایه به ویژه پاکستاد 
در صدد تقویت گلبدین حکمتیار برآمدند و آتش جنگ را 
در افغانستان شعله ور ساختند. ولی مسعود با نبوغ نظامی در 
به کارگیری درست نیروها و دقت در تعیین اهداف، این خالء 

را پر نمود. 
موفقیت های چشم گیر مسعود، وی را به هیچ صورت از 
اشتباهات مصون نگه نداشته، بلکه غلطی های ُخرد و بزرگی 

گاه گاه در روند کاری اش مشاهده شده است. به قول خودش، 
آغاز جنگ در سال ۱۳۵۸ علیه تره کی به شکل جبهه یی در 
پنجشیر، یک غلط جدی به شمار می رود، یا بی اعتنایی وی 
نسبت به رهبران جهادی مستقر در پشاور و کم اهمیت دادن 
به تحصیالت عالی برای جوانان مجاهد، زیان های سختی 
را متوجه وی گرانیده است. اما گلبدین حکمتیار یک سره 
تمام پیروزی های شورای نظار را زادۀ تبلیغات بنگاه های 
خبری غرب قلمداد می کند؛ در حالی که واقعیِت امر این 
است که مسعود در طول جهاد با سیاست های صریح و چهرۀ 
جذابش، برای خبرنگاران خارجی یک شخصیت محبوب به 
شمار می رود. یکی آن را »چه گوارا«، دیگری »مارشال تیتو« 
و حتا عبداهلل عزام دانشمند مسلمان عرب وی را “بزرگ تر 
از ناپلیون” می خواند. البته تسلط مسعود به زبان فرانسوی که 
در دوران تحصیل در لیسۀ استقالل کابل آن را فرا گرفته، در 
این زمینه یاری اش نموده و این امر چیزی از قابلیت رهبری و 
دستاوردهای درخشانش نمی کاهد، بلکه به جای خود امتیاز 

دیگری به حساب می رود. 
نظارت نیِک خبرنگاران و کارمندان امداد موسسات غربی، 
حتا بسیاری از جوانان تندروِ عرِب متعلق به سازمان های 
اسالمی را نسبت به احمدشاه مسعود مظنون نموده و در 
برخی موارد، در مخالفت قرار داده است؛ در حالی که سابقۀ 
همکاری وی در نهضت اسالمی افغانستان، به سال ۱۳۵۲ 
آن گاه که تازه بیست ساله و محصل انستیتوت پولی تخنیک 
انجنیر  با  آن جا  در  وی  برمی گردد.  بود 
حبیب الرحمن شهید یکی از پیشتازان نهضت 
عضویت  و  شد  آشنا  افغانستان،  اسالمی 
جمعیت اسالمی را حاصل نمود. در سال 
۱۳۵4 رهبری یک دسته از جوانان مسلمان 
را در قیام پنجشیر در برابر رژیم داوود خان 
به عهده گرفت که متعاقباً به پاکستان رفت و 
از همان جا با گلبدین حکمتیار دچار اختالف 
شد و با کودتای هفت ثور توسط کمونیستان، 
در نقش فرمانده درۀ پنجشیر و سپس رییس 
عمومی شورای نظار، تا پیروزی مجاهدین 

فعالیت ورزیده است. 
دوران  از  نظامی  امور  به  مسعود  عالقۀ 
طفولیتش متبارز بوده است؛ طوری که از 
خودش،  برای  رزمی  ورزش های  انتخاب 
با  نمود.  درک  را  خصیصه  این  می توان 
وجود آن، قسمتی از این عالقه را به ارث 
برده است؛ پدرش دوست محمد خان وظیفۀ 
افسری در عهد محمدظاهرشاه را داشت و 
یکی از اجدادش در جنگ استقالل علیه 
قوای متجاوز انگلیس، به حیث یک قومانداِن 

فعال ایفای خدمت نموده است. 
دشمنان مسعود بارها کوشیدند که او را از 
سرِ راه خویش بردارند و یا حداقل در روحیۀ 
وی خدشه یی وارد سازند. روس ها چند بار 
افراد، بدین کار مبادرت ورزیدند  با اعزام 
که یکی از آن جمله به نام »کامران« خود را 
به مجاهدین تسلیم کرد. حکمتیار در سال 
۱۳۶۷ »دین محمد« برادر بزرگ مسعود را در پشاور اختطاف 
مرگ  که  است  شایع  حتا  رسانید.  قتل  به  و سپس  کرد 
پدرش در سال ۱۳۷۱ در اسالم آباد نیز دسیسه یی از جانب 

استخبارات پاکستان بوده. 
اما واکنش مسعود در برابر دشمنانش همواره توأم با عفو و 
گذشت بوده است؛ او جوان مسلحی که در سال ۱۳۵9 وی 
را هدف رگبار قرار داد، بخشید. رفتار مالیِم او در برابر اسرای 

جنگی، شورای نظار را در طول جهاد زبانزد ساخت. 
مسعود در سال ۱۳۵۸ در ارتفاعات جبل السراج از ناحیۀ 
پای مجروح گردید و از آن زمان به بعد، چندین بار از دمِ 
مرگ بازگشت. باری در بهار ۱۳۶۱ در محاصرۀ کماندوهای 
شوروی قرار گرفت و به »شاه نیاز« محافِظ خود دستور داد 
هرگاه دید که وی اسیر روس ها می گردد، او را هدف مرمی 

قرار دهد. 
با گذشِت بیست سال اشتغال به کار نظامی، هنوز هم مسعود 
مصروِف جنگ است؛ در گذشته مقابله با رژیم داوود خان 
و جهاد در برابر قوای شوروی، و اکنون نیز به قول خودش، 

جنگ بر ضد استخبارات پاکستان و ایران. 
مردم افغانستان آرزو دارند که ابتکاراِت مسعود را از این به 
بعد در بازسازی کشور و آبادِی خرابی های ناشی از جنگ 

مشاهده کنند. 
شهر کابل 
ـ ش ۱۳۷۲ ه
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نویسنده: ایوان برادی
برگردان: علی جداوی

ناگهان  را  انسان  زمیتو،  اچ  جان  بخردانۀ  اثر  این  عنوان 
می طلبد  انسان شناسانه  اذهاِن  از  و  می برد  فرو  فکر  به 
بردن  پی  کسی؟«  چه  »انسان شناسِی  بدانند  بخواهند  که 
بحث  نگارنده،  نظر  از  که  نیست  مشکل  مطلب  این  به 
دارد  روشن گری  در  ریشه  آلمانی  انسان شناسِی  محوری 
همراه با لوازم وسیعش برای بازاندیشی و عمل در ماهیّت 
انسان بودن و بیشتر. به نظر او، فهم زایش انسان شناسی 
آلمانی، نیازمند زمینۀ وسیع تری است و در سراسر کتاب، 
دوران  آن  رایج  باورهای  به  پیوندهایی  با  را  مطلب  این 
معنویّت،  ماّدیت،  همچون  نظریه هایی  می کند ـ  پی گیری 
امتیاز  دانشگاهی،  فضل فروشی  پس زایی،  زیست شناسی، 
ویژۀ دسترسی به آموزش رسمی در اصناف، فراگیر شدن 
آموزش همه گانی و غیره. انسان شناسی های سدۀ هجدهم 
فرانسه و انگلستان، هرچند از دیدگاهی آلمانی مسأله دار 
بودند، در زایش انسان شناسی آلمانی و فلسفۀ روشن گری 
روش های  به  حاضر  عصر  در  و  بودند  دخیل  مربوط 

گوناگونی به هم گره خورده اند.
زمیتو این مجاهدات عقالنی و و تأثیر آن ها را بر عالیق 
در دهۀ  بعدِی دو شخصیت  اولیه و مشاجرات  دوجانبۀ 
۱۷۶۰ و اوایل ۱۷۷۰ بررسی می کند: یعنی امانوئل کانت و 
شاگرد ممتاز و بعدها رقیبش، کشیش، شاعر، فیلسوف و 
انسان شناس یوهان گوتفرید هردر. این دوران دوران “پیشا 
کانت شناسان  که  بود،  کانت   )pre-critical( انتقادی” 
گاهی از آن به دوران پیش از تثبیت نظریاِت کانت در اثر 
 Critique of Pure( ”اصلی اش یعنی “نقد عقل محض
Reason( یاد می کنند. زمیتو با دقت بیِن نظر فیلسوفان 
عصر حاضر و تاریخ نویسان تمایز قایل می شود و به همان 
عظیم  عقالنی  مشارکت های  که  چالشی  مورد  در  میزان 
کانت در دوران “انتقادی اش” ایجاد کرد، دقت به خرج 
عقالنی  “تاریخ  عنوان  به  را،  وظیفۀ خود  زمیتو  می دهد. 
مفهومی“، تالشی برای بازیابی مجموعۀ قابل توجهی از 
اندیشه در آلمان اواخر سدۀ هجدهم که با “فلسفۀ عامه” 
و علم انسان )انسان شناسی( شناخته می شود و کوششی 
برای بررسی تأثیر عمیِق این دوره بر رشد عقالنی هردر 
معرفی می کند. زمیتو از ما می خواهد که ارزش این آثار و 
تأثیر آن ها بر فضای عقالنی آن دوره و اکنون را دریابیم. 
او به نقش اساسی کانت در فلسفه تأکید دوباره می کند. 
اما در عین حال، خواهان تجدید نظر در نقش کانت “به 

عنوان مخالف و حتا به عنوان دگرگون کننده ” است. 
به دیگر سخن، زمیتو از ما می خواهد که به کانت نه تنها 
از این جهت که در سال های پایانی عمرش به یک غول 
فکری بدل شد، بلکه همچنین به خاطر آن چه که در دوران 
که  الهامی  نیز  و  یافت  دست  بدان  خودش  شکل گیری 
تاریخ  این مطلب در  بدهیم.  بها  به هردر جوان بخشید، 
انسان شناسی موضوع نسبتًا مهمی است که تأثیر هردر در 
این موضوع بنیادی تر از تأثیر کانت در هر دو دورۀ متقدم 
در  و  باهوش  پسرک شهرستانی  است.هردر  متأخرش  و 
و  زود،  خیلی  که  بود  دانشگاهیانی  نسل  نخستین  زمرۀ 
چنان که بعدها نمودار شد، برای همیشه، در کالس های 
کانت بین سال های ۱۷۶۲ و ۱۷۶4 در کونیگزبرگ گرفتار 
طلسم او شد. زمیتو یادداشت های مفصل و مشتاقانۀ هردر 
رویارویی  و  می دهد  قرار  بررسی  مورد  را  دوره  این  در 
زمینه  این  در  را  تا حدود سال ۱۷۷۳  اندیشمند  دو  این 
اندیشۀ  دوره  این  بخش  نخستین  طول  در  می گنجاند. 
کانت هنوز تثبیت نشده بود. او برای اندیشیدن و نوشتن 
به شیوه های جدید با خود در چالش بود، در حال وفق 
دادن خود با زنده گی بعد از چهل ساله گی بود، روابط خود 
را با فضل فروشی های دانشگاهی و تبیین های سطحی هر 
تا  می کرد  تالش  و  می داد  قرار  بازاندیشی  مورد  چیزی 
را  آن  انتظار  زیادی  زمان  که  استادی اش  مقام  مورد  در 
آمد(  نایل  بدان   ۱۷۷۰ سال  در  سرانجام  )و  بود  کشیده 

صبور باشد.
توجه کانت به موضوعاتی همچون خصلت ملی، انسان 
طبیعی در مقابل انسان متمدن به عنوان نشانه یی از ماهیت 
 )reason( عقل  جایگاه  انسان ها،  اخالقی  ابعاد  انسان، 
در ارتباط با تخیّل )imagination(، تمایز اساسی و در 
عین حال ارتباط ضروری میان مفاهیم منطقی و مفاهیم 
واقعی قائم به ذات و پیچیده گی های مفاهیم تحلیل ناپذیر 

می توان  گذشت  با  امروزه  آن چه  از  )صرف نظر 
نامید(،  جنسیّت  و  زنان  به  راجع  او  خام اندیشی های 
آن ها  بود.  بریتانیایی  و  فرانسوی  متفکران  از  متأثر  تمامًا 
بودند.  موثر  انسان شناسی  از  کانت  فهم  شکل گیری  در 
تجربی  و  طبیعی  علمی  به  را  دانش  این  داشت  آرزو  او 
ایفای  برای  آماده گی  محققانش جهت  به  که  کند  تبدیل 
این موارد  نقشی موثر در جهان کمک رساند. کانت در 
را  فلسفیدن  فلسفه،  آموزش  به جای  موضوعات  دیگر  و 
او، تأکیدش  می آموزاند. ذهنیت تجدیدنظرطلبانۀ فلسفی 
بر نیاز به پژوهش تجربی در بسیاری از حوزه ها )به ویژه 
انسان شناسی و فیزیک( به عنوان روشی متمایز از روِش 
ترغیب  خودش،  پیشینی  مابعدالطبیعۀ  دانش  با  متناسب 
خواننده به دیدن اشیا تا حد امکان از دیدگاه های دیگر 
خود  تفکر  به  بخشیدن  »وسعت  برای  روشی  همچون 
شخص« و عدم اشاره به فشارهای فکری درون و بیرون 
شناختن  صرفًا  جای  به  دادن  تغییر  »برای  دانشگاه  از 
انسان«، تأثیری قوی بر روشن ترین مسوولیت او داشت. 

هردر وقتی در سال ۱۷۶۵ در ریگا حرفۀ فلسفی و ادبی 
او  پیش گرفت.  در  را  راه  را شروع کرد، همین  خویش 
بنای مخالفتی بسیار َآشکار با کانت را گذاشت. در همین 
هنگام، کانت مهم ترین و پایدارترین اندیشه هایش راجع 
به ماهیّت انسان را شکل می داد و زمینه را برای شکوفایی 
رمانتیسیم در آلمان و دیگر جاها و بسیاری از آن چه که 
بعدها در فلسفۀ آلمانی دنبال شد، مهیّا می کرد.هردر منتقد 
ادبی برجسته و یکی از پیشگامان پیدایش تاریخ طبیعی شد. 
او تا حدودی در نتیجه و نیز به دلیل انتشار اثر کالسیکش 
 Essay on the( »با عنوان »مقاله در باب منشای زبان
Origins of Language(، که جایگاه ویژۀ خود را در 
زبان شناسی کسب کرد، به عنوان پپش قراول انسان شناسی 
آلمانی تصویر بسیار آشکاری از خود به نمایش گذاشت. 
او نیاز به فلسفۀ اخالق برای تعلیم اخالقیات به مردم را 
انکار کرد و به همان میزان مابعدالطبیعه را نیز مسأله دار 
یافت. او مفهومی را از ساختار اجتماعی واقعیت، یعنی 
یعنی نسبیت  قرینۀ آن در روی دیگر سکه  قوم گرایی و 
فرهنگی، بسط داد که برای مدت ها مفهوم نسبتًا پیچیده یی 
این  امروزی  معنای  به  نسبی گرا  را  او  نمی توان  اما  بود، 
اصطالح دانست. او به کثرت اعتقاد دارد، اما نه به کثرت 
در وحدت. فرهنگ ها همانند یک دیگر بودند، بدین معنا 
غذا،  پخت  فرزندان،  داشتن  سطح  در  انسان ها  همۀ  که 
به  و  هستند  شبیه  یک دیگر  به  غیره  و  احساسات  بروز 
اعضای  به  امر  این  رفتار می کنند.  بنیادینی یک سان  طرز 
فرهنگ های گوناگون اجازه می داد که کمابیش با یک دیگر 
آن ها  که  واقعیت  این  اما  باشند.  داشته  ارتباط  و  همدلی 
بودند،  تجارب خاِص خود  دنیای  و  دارای جهان بینی ها 
و هر کدام با داشتن تاریخ خاِص خود نسبت به دیگران 
بی همتا بود، هردر را واداشت تا در فردیت آن ها مبالغه 

قابل  غیر  نحو  به  بلکه  نبود،  جهان شمول  حقیقت  کند. 
فرهنگ ها  توسط خود  که  بود  پراکنده  و  متکثر  انعطافی 
در بستری از ملی گرایی و فراگیری اولوهی ساخته شده 
بود. هردر، با دنبال کردن این الگوها در گروه های خاص، 
می نگریست  هنر  همچون  بیشتر  تاریخی  نوشته های  به 
تجربی  پژوهش  و  دقت  از  بی نیاز  که  هنری  اما  علم  تا 
آگاه  فرایند  در  را  انتساب  به  او عمل دست یابی  نیست. 
شدن، متأثر شدن از باورهای فردی و انسان شدن گنجاند. 
منعکس  را  الهی  امر  طبیعت  فرهنگ ها  بین  شباهت های 
می کرد اما بیان گر ربط ماهوی بین آن ها نبود، حتا هنگامی 
طریق  از  جواهر  آن  فرهنگی  خصوصیات  و  اشکال  که 
به  استدالل  این  گزافه گویی  بدون  بود.  انتقال  قابل  زبان 
صورت اندیشه و سخنرانی های اولیه هردر تکامل یافت؛ 
جایی که او »علم طبیعی، تاریخ طبیعی، قدری ریاضیات، 
مقدار زیادی از داده ها، مقدار زیادی ظواهر و تاریخ های 
به  را  قوم شناسی  بالفاصله  و  آورد  هم  گرد  را  زیادی« 
متمدن  دنیای  شامل  بشر،  نوع  ”این که  کرد:  اضافه  آن ها 
شیوه های  و  پوشش  اشکال،  در  نیمه وحشی،  و  وحشی 
زنده گی شان… بسیاری از داده ها راجع به آداب و رسوم، 
شرایط و نهادهای اصلی چه چیزی را دارا هستند و چه 
چیزی تولید می کنند، این که آیا این ها تشکیل یک وحدت 
میزان  چه  تا  یگانه گی  این  این که  و  خیر  یا  می دهند  را 

است.«
این عقیدۀ هردر مبنی بر این که با مطالعۀ قوانین فیزیک، 
و  “جاذبه ها  با  همراه  حیوان،  طبیعت  و  انسان  قوانین 
تأثیر و تأثر پیچیده میان قوای عقالنی  فشارهای شان” و 
تعیین  را  ملت ها  بنیادین  قوانین  می توان  حسی،  و 
گزارۀ  این  بسط  به  او  است.  دفاع  قابل  به سختی  کرد، 
انسان شناسانه که طبیعت انسانی ریشه در بدن فیزیکی و 
در نتیجه حواس انسان دارد که به وسیلۀ فرهنگ تناسب و 
شکل یافته، کمک کرد. این بود پیش زمینۀ او برای تجلیل 
از خواص  تأمل  این که عقل و  انکار  زیبایی شناسی و  از 
از  بنیادگرایانه تر  و  سریع تر  او  هستند.  ذهن  استعالیی 
کانت نظریات پیش ریختارانه رویان شناسی را به نفع نظریۀ 
به خاستگاه های  کانت  توجهات  اما  کرد.  ترک  پس زایی 
زبان،  به  هردر  رویکردهای  با  همراه  ارگانیک  تکامل 
به  انسانی  متنوع  تقلیل ناپذیر گروه های  تاریخ و تکثرات 
تطبیقی کمک کرد، که خود شرط  تأسیس روش شناسی 
ضروری کار انسان شناسانه است. از این دو هردر بیشتر 
نامیده  انسان شناسی  امروزه  که  برداشت  گام  مسیری  در 
می شود. کار کانت تا حدود زیادی نشان داده که به دلیل 
ماتقدم،  استدالل  استعالگرایی  به سمت  نهایی اش  تمایل 
انسان شناسانه  پژوهش  کار  به  که  است  آن  از  انتزاعی تر 
آید. هر دو اندیشمند تالش کردند که وجود خدا و اعتقاد 
به آن را به عنوان بخشی ضروری از نظریات شان بپذیرند. 
بر  معاصر  دقیق  بررسی های  تاب  دو  این  از  کدام  هیچ 

روی نظریات آنها راجع به دیگر اقوام، شامل چینی ها و 
نتیجه گیری های  امروزی،  با معیارهای  ندارند.  سیاهان را 
این دو راجع به دیگران از هر جهت صریحًا نژادپرستانه و 
احمقانه بودـ این نتیجه گیری ها راه غلط را صیقل می داد، 
قرن  انسان شناس  توسط  که  استداللی  مقابل  در  به ویژه 
بیستمی، فرانس بواس )Franz Boas( و شاگردانش در 
دانشگاه کلمبیا پیشتاز شده بود مبنی بر این که هیچ گونه 
ارتباط ثابت و ضروری میان نژاد، فرهنگ و زبان وجود 

ندارد.     
در  خودش  اجتماعی  محیط  در  دقیق  مطالعۀ  با  هردر 
جامعه شناسی،  تاریخ نگاری،  قبیل  از  زمینه ها  از  بسیاری 
بود.  پیشگام  هرمنوتیک  و  زبان شناسی  تطبیقی،  ادبیات 
انسان شناسی، تحت تأثیر اولیۀ کانت و نیز زیر چتر کار 
مشتاقانۀ خود هردر و تأثیر او بر اطرافیانش، با برگرفتن 
و  سیر  تاریخ،  فلسفه،  پزشکی،  ادبیات،  از  بینش هایی 
سیاحت و ارتباطات درونِی یافت شده میان این ها عمیقًا 
نه  را  استعاری  انتقال صریحًا  این  زمیتو  می شد.  التقاطی 
شناخت“  ”راه های  روی  از  بلکه  داده ها،  روی  از  صرفًا 
انسان“  ”از  برآمده  “علم”  مشخصۀ  ویژه گی  عنوان  به 
آن  برای  ضعفی  انسان شناسی  التقاط گرایی  درمی یابد. 
برابرنهاد طبیعتی فوق العاده  برای  بود  بلکه فرصتی  نبود؛ 
بلکه  نبود،  فلسفه  تحت  گنجانده شده  »چیزی  که  بارور 
رهایی انفجاری از زیر عنوان فلسفه بود.« نتیجۀ این امر 
در  علمی  رشتۀ  یک  عنوان  به  انسان شناسی  وضعیت  به 
معطوف  توجه  امر  این  کرد.  کمک  هجدهم  قرن  آلمان 
تاریخ  مفهوم  و  فرهنگی  میان  روابط  پیچیده گی های  به 
جهان شمول را در اروپایی که به سرعت درون دیگر نواحی 
با  زمیتو،  داد.  افزایش  می کرد،  پیدا  گسترش  جغرافیایی 
که  می کند  ذکر  زمینه،  این  در  مغرضانه  کاماًل  مقایسه یی 
»هردر در زمرۀ حساس ترین و خالق ترین پاسخ دهنده گان 
»شاهکار  که  می کند  اشاره  نیز  و  بود«،  چالش  این  به 
 Ideas( بشر”  فلسفی  تاریخ  برای  “نظریاتی  او،  ناتمام 
for a Philosophical History of Mankind( )در 
حدود ۱۷۸4(، به عنوان یکی از بزرگ ترین بناهای یادبود 
قوم نگاری و قوم شناسی قرن هجدهم خودنمایی می کند. 
در مقابل، بخش دوم انسان شناسی کانت اثر ضعیفی به جا 

می گذارد.
نور  انسان شناسی،  تاریخ  بررسی  با  است،  امیدوار  زمیتو 
کانت  میان  رقابت  بتاباند،  پیچیده  موضوعات  بر  تازه یی 
و هردر و التزام هردر به عمومی سازی فلسفه و پی ریزی 
آزاداندیش  معرفت شناسی  لحاظ  به  علمی  رشته های 
)آمیزه یی که در آشفته بازار پسامدرنیسم همراه با حسی از 
انتقام دوباره سر برآورده است( در زمرۀ این موضوعات 
به نظر زمیتو، در حقیقت نگاهی دقیق به آن چه  هستند. 
چه گونه گی  و  شد  روشن گری  دوران  در  انسان شناسی 
پیشرفتش پس از آن می تواند روش کاماًل جدیدی برای 
مستندات  دهد.  ارایه  ما  به  کانت  کارهای  همۀ  مطالعۀ 
قانع کننده و استدالل روشن این اثر خوش قلم این وعده 
را به خوبی برآورده می کنند و مجموعه اطالعات جالبی 

برای خود انسان شناسی فراهم می آورند. 
زمیتو نه تنها به بررسی دوبارۀ تأثیر کانت »پیشاانتقادی« 
بر هردر می پردازد، بلکه تأثیر هر دوی این ها را بر اندیشۀ 
آن  در  ما  جایگاه  و  جهان  ماهیت  به  راجع  آن  از  پس 
پرسش  این  به  کاری  چنین  انجام  با  او  می کند.  بازبینی 
این  در  بحث  مورد  موضوع  کسی  چه  انسان شناسی  که 
آغاز  از  را  این  ما  من،  نظر  به  می دهد.  پاسخ  است،  اثر 
می دانستیم: این انسان شناسی، انسان شناسی انسان روزمره 
است )هر دو جنسش در آن گنجانده شده(، که از طریق 
گفتمان با انسان روزمره برای انسان روزمره شکل می گیرد 

و همۀ ما می توانیم به آن زنده گی کنیم.      
سخن پایانی

بر ]جریان[  “نقدهای” کانت  تأثیر  به سختی می توان در   
تاریخ  بگوییم  اگر  کرد.  غلو  غرب  دنیای  در  اندیشه 
فهمیده  این که  برای  دانشگاهی  عنوان رشته یی  به  فلسفه 
نگفته ایم.  گزاف  کند،  عبور  کانت  از  باید  حتمًا  شود 
همچون  است،  بنیادی  جزیی  فاقد  کانت،  بدون  فلسفه 
ستاره شناسی بدون ماه. هردر شخصیت بسیار بانفوذی در 
بسیاری از زمینه ها، و چنان که زمیتو نتیجه گیری می کند، 
در رویارویی تن به تن با کانت برای تسبط فرهنگی در 
با این حال،  بازنده بود.  روشن گری آلمان سدۀ هجدهم 
تأثیرگذاران  از  یکی  عنوان  به  که  است  زیادی  زمان  او 
دلیل  با  و  آلمان،  در  انسان شناسی  پیدایش  در  اصلی 
مستدل می توان گفت، در تاریخ این رشته همچون یک 

کل شناخته شده است. 
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هارون نجفی زاده- بی بی سی
»غنی به کابل آمد. امیدوارم درد پایش به ایشان درس داده 
شاه  حادثۀ  در  که  را  مظلوم  شهروند   4۰۰ درد  که  باشد 

شهید زخم برداشتند، احساس کند.«
دانش آموخته  کیهان،  غیرت  فیسبوکی  پست  آخرین  این 
بر  هرچه  بعد  آن  از  بود.  کابل  دانشگاه  جامعه شناسی 
و  پیکرش  خون آلود  عکس  می شود،  گذاشته  دیوارش 

پیام های غم انگیز همدردی است.
ساعاتی بعد از انفجار »شاه شهید« در شرق کابل، مرگ به 

سراغ خود او در آکادمی پولیس در غرب این شهر آمد.
از جراحی  پس  افغانستان  رییس جمهوری  غنی،  اشرف 
موفقیت آمیز پایش در آلمان، نفس راحتی نکشیده بود که 
سه حمله با فاصله چند ساعت در سه نقطه شهر امان را 

از پایتخت نشینان گرفت.
سازمان ملل متحد می گوید این حمالت بیشترین تلفات 
غیرنظامی را از سال ۲۰۰9 داشته است؛ حمالتی که دست 

کم ۵۱ نفر کشته و صدها نفر زخمی برجا گذاشت.
غیرنظامی  تلفات  که  را  حمله یی  دو  مسوولیت  طالبان 
حمله  گروهی  هیچ  اما  گرفتند،  عهده  به  داشت  کمتری 
شاه شهید را که بیشترین تلفات را برجا گذاشت، به دوش 

نگرفت.
موج تازه خشونت ها در پی اعالم مرگ مال محمد عمر، 
عنوان  به  منصور  محمد  اختر  مال  اعالم  و  طالبان  رهبر 

جانشین او باال گرفته  است.
گروه طالبان پیش از رو شدن مرگ بنیان گذار خود برای 
دولت  با  صلح  روی  در  رو  گفتگوهای  به  بار  نخستین 

افغانستان در مری اسالم آباد رو آوردند؛ برنامه ای که زیر 
نام طرح ۲+۲+۱ )افغانستان و پاکستان + آمریکا و چین + 

طالبان( شناخته می شود.
را  افغانستان  صلح  تالش های  تنها  نه  عمر  مال  مرگ  اما 
رده  در  عمیقی  بی اعتمادی  و  شکاف  بلکه  کرده  معلق 

رهبری طالبان به وجود آورده  است.
منازعه قدرت در درون رهبری طالبان سران این گروه را 

دستکم به دو جریان تقسیم کرده است.
بیعت  جدید  رهبر  با  که  هستند  کسانی  نخست  گروه 
کرده اند. بر اساس منابع دولت افغانستان، از میان کسانی 
افراد  این  به  می توان  شده اند،  منصور  اختر  مال  پیرو  که 

اشاره کرد:
طالبان  ریاست الوزرای  مالی  معاون  عبدالکبیر،  مولوی 
وزیر  آخند،  محمد حسن  مولوی  شرق،  منطقه  رئیس  و 
خارجه و معاون شورای سرپرست طالبان، مال عبدالطیف 
منصور، دبیر شورای کویته و وزیر پیشین زراعت طالبان، 
نظامی طالبان، مال عباس  ابراهیم صدر، رئیس کمیسیون 
مذاکره کننده  و  طالبان  عامه  صحت  پیشین  وزیر  آخند، 

ارشد با دولت افغانستان.
به  اند،  منصور  اختر  مخالف  که  افرادی اند  دوم  دسته 
کارنامه او می تازند و از مخفی نگهداشتن مرگ مالعمر 

برای بیش از دو سال ناراضی  هستند.
میان  در  را  منصور  اختر  مخالف  جبهه  گروه  این 
در  فعال  فرماندهان  و  پاکستان  در  مستقر  سیاستمداران 
افغانستان تشکیل داده اند و سعی دارند خانواده مال عمر را 
هم با خود داشته باشند. آنها که از سنگین وزن های طالبان  

هستند، به چیزی جز استعفای اختر منصور قناعت ندارند:
مال  طالبان،  داخله  پیشین  وزیر  آخند،  عبدالرزاق  مال 
عبدالجلیل آخند، معاون پیشین وزارت خارجه، مال محمد 
داداهلل،  منصور  مال  طالبان،  قندهار  والی  رحمانی،  حسن 
فرمانده جنگ و برادر مال داداهلل، مولوی عبدالمنان نیازی، 

عضو شورای رهبری و والی پیشن هرات و بلخ.
روحانی ها  از  برخی  می گوید  بی بی سی  به  نیازی  آقای 
سرگرم میانجی گری میان سران طالبان  هستند تا اختالفات 
کنار گذاشته شود. او در تماس تلفنی از جای نامعلومی 
می گوید این تالش ها به رهبری مولوی احمد، برادر مال 
محمد ربانی، رئیس فقید شورای سرپرست طالبان جریان 

دارد.
سران  تالش  می گوید  طالبان  پیشین  مقام  مژده  وحید 
در  شورایی  رهبری  نظام  یک  ایجاد  منصور  مال  مخالف 
اختیارات بی حد و حصر  از  تا رهبر جدید  طالبان است 

برخوردار نباشد.
از اعالم مرگ مال عمر بیش از ده روز می گذرد، اما تاکنون 
طالبان نتوانسته اند بر اختالف های خود فایق آیند چه رسد 

به از سرگیری گفتگوهای صلح.
به  پاکستان  تاثیر  زیر  می شود  گفته  که  منصور  اختر  مال 
داد،  افغانستان تن  با دولت  شروع گفتگوهای رو در رو 
رهبری  به  رسیدن  از  بعد  خود  سخنرانی  نخستین  در 
شورشیان، روند صلح را رد کرد و آن را توطئه دشمنان 

خواند.
از آن پس، حمالت طالبان شدت گرفت. به نظر می رسد 
این حمالت عالوه بر سرپوش گذاشتن به کشمکش های 
درونی طالبان، پاسخی است به تحلیل هایی که می گویند با 
مرگ مالعمر و اوج گرفتن اختالفات، طالبان فرومی پاشد.
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قربانیان حقیقی جنگ...
شد؛  آغاز   ۱99۲ سال  در  نجیب اهلل  دکتر  رژیم  سقوط 
اتفاق  این  بود.  مورد حمایت شوروی سابق  که  رژیمی 
حمایت  تحت  دولت  گیری  شکل  با  این  بر  عالوه 
مجاهدین و رژیم طالبان همزمان شد. مقامات افغانستانی 
و پاکستانی مکرراً درباره این جنگ نیابتی سخن می گویند 
و پاکستان به نقش خود در این جنگ اذعان می کند اما 
هند تنها طرف مقابل را متهم کرده و دخالت خود را منکر 
علیه  امریکا  رهبری  تحت  جنگ  میان  این  در  می شود. 
تروریسم به مخفی شدن جنگ نیابتی هند کمک شایانی 
کرده است. اما اکنون زمان مناسبی برای افغان هاست تا 
این موضوع را عمیقًا بررسی کرده و روابط خود را با هر 

دو کشور بر اساس منافع مشترک پایه گذارند.
بسیار  هزینه  پاکستان  و  آنها  امریکایی   متحدان  افغان ها، 
باالیی برای این جنگ نیابتی پرداخت کرده اند اما دولت 
هند تمایلی ندارد تا به مسوولیت خود اعتراف کند. طی 
با  صلح  گفت وگوهای  در  تالشی  هر  گذشته  دهه  یک 
طالبان از سوی پاکستان با ارائه یک شرط مسدود شده 
آن  اعمال  در  پاکستانی  طرف  که  شرطی  این  است. 
حالی  در  این  است.  هند  با  رابطه  قطع  می کند  تالش 
افغانستان  برای  هندوستان  با  دوستی  و  رابطه  که  است 
بی  افغان  هزاران  جان  آن  هزینه  است.  پراهمیت  بسیار 
دستیار  صدها  هند  است.  خسارت  دالر  میلیارد  و  گناه 
مستقر  افغانستان  بازسازی  پروژه های  در  متخصص  و 
کرده است؛ اقدامی که بسیار مورد احترام و تشکر قرار 
می گیرد. اما پاکستان در عوض صدها عامل انتحاری و 
سوی  از  که  افرادی  می فرستد،  افغانستان  به  تروریست 
سران پاکستانی »شبه نظامیان خوب« لقب می گیرند. قطعًا 
با توجه به اقدامات پاکستان توقعات کاماًل متفاوت است 

اما هند هنوز به اندازه کافی همکاری نمی کند.
در کنار جنگ نیابتی، پاکستان مکرراً به افغانستان حمله 
را  دیورند«  »خط  نواحی  در  استراتژیک  مناطق  و  کرده 
اشغال می کند و ده ها تن از افغان ها را با گلوله باران در 
مناطق مرزی می کشد. هند هرگز به این تجاوز پاکستان 
حقیقت  این  هند  رهبران  است.  نداده  قاطعانه یی  پاسخ 
نظامی  و  سیاسی  تجاوزهای  به  و  گرفته اند  نادیده  را 
پاکستان به افغانستان واکنشی نشان نمی دهند. در مقابل 
خواسته پاکستان برای قطع رابطه با هند، دولت افغانستان 
افغانستان  سراسر  در  هندی  مشاوران  از  استقبال  با 
دسترسی و قدرت نفوذ بی سابقه یی به دهلی داده است. 
شرکت های هندی هم قراردادهای مهمی در امور معدنی 
با دولت افغانستان منعقد کرده اند. این در حالی است که 
در سال ۲۰۱۳ طی سخت ترین دوران کشور افغانستان، 
زمانی که آنها از گلوله باران مرزها از سوی پاکستان رنج 
می بردند حامد کرزی، رییس جمهور وقت افغانستان به 
هند سفر کرد و خواستار اقدامات حمایتگرانه آن دولت 
شد اما دولت هند حتی به این درخواست پاسخ نداد و 

کرزی دست خالی به کابل بازگشت.
افغان ها به روابط تاریخی خود با هند افتخار می کنند و 
تمایل دارند تا این رابطه را تعمیق و تقویت بخشند. اما 
پاکستان  برای  افغانستان  و  هند  بین  دوستانه  رابطه  یک 
قابل تحمل نیست و هند به طور قطع این مساله را در نظر 
می گیرد. این مسأله دیگر یک راز نیست که افغانستان و 
پاکستان درگیر یک جنگ هستند. برای طرف افغانستانی 
بهتر است که روابط خود با هند را به حالت تعلیق در 
آورد اما هند به عنوان یک متحد باید در روند صلح با 
افغانستان همکاری کند. اگر نیاز بود هند نباید افغانستان 
را در این جنگ تنها بگذارد. این جنگ از سوی اشرف 
غنی، رییس جمهور فعلی افغانستان »جنگ اعالم نشده« 

لقب گرفته است.
نباید  افغان ها  صادقانه  دوستی  و  مدت  طوالنی  رابطه 
نیست  اصاًل خوب  این  بگیرد.  قرار  استفاده  سوء  مورد 
اتمی  خطرناک  قدرت  دو  جنگ  زمین  افغانستان  که 
بماند. هند حتی موضع روشنی در حمایت  باقی  منطقه 
نمی کند. مردم  اتخاذ  آن  امنیتی  نیروهای  افغانستان و  از 
هستند.  هندوستان  وفادارانه تر  حمایت  الیق  افغانستان 
روابط با هند باید باز تعریف شود و هند نباید در روند 
صلح مداخله کند. اگر رهبری افغانستان به اندازه کافی 
مستقل و قوی نیست که بتواند مسوولیت این دو کشور 
را به آنها بفهماند، ملت افغانستان این حق را دارند تا از 
طریق شورای امنیت و سازمان ملل برای پایان دادن به 
یادآوری  آنها  به  را  مسئولیت شان  نیابتی،  جنگ  سال ها 

کنند.

نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان در دیدار با 
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی گفته است که امیدواریم 
مردم  خواست  طبق  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 

عمل کند. 
برای  اروپا  اتحادیه  ویژه  نمایندۀ  میلبن  میشل  فرانز 
افغانستان در این دیدار از تشکیل کمیسیون اصالحات 
انتخاباتی ابراز ُخرسندی کرده گفت: اتحادیه اروپا از 
اصالحات  پیش شرط  عنوان  به  انتخاباتی  اصالحات 

حمایت  سالم  و  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری  و 
می کند. 

افزود:  خویش  صحبت های  ادامه  در  میلبن  آقای 
امیدواریم این کمیسیون بتواند طبق خواست و اراده 
یک  برگزاری  زمینه  و  کرده  عمل  افغانستان  مردم 

انتخابات شفاف را در کشور فراهم سازد.
همه  همکاری  اعالن  با  اروپا  اتحادیه  ویژه  نمایندۀ 
از حکومت وحدت  اروپا  اتحادیه  و حمایت  جانبه 

اخیر  تروریستی  مسلح کشور حمالت  قوای  و  ملی 
در کابل را به شدت محکوم کرد.

همچنان، عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی از نقش سازنده 
امر  در  میلبن  آقای  اروپا و شخص  اتحادیه  سالم  و 
اصالح نظام انتخاباتی و تشکیل کمیسیون به قدردانی 
امر  در  را  ملی  وحدت  حکومت  تعهد  و  کرد  یاد 

اصالح نظام انتخاباتی تکرار کرد.
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افغانستان دومین...
 مشخص اشتغال زایی را برای حکومت ارانه کرد.
او گفت که این گزارش نتیجۀ بررسی اطالعات 
افغانستان  آمار  مرکزی  ادارۀ  و  متحد  ملل 
چه گونه  که  می دهد  نشان  و  است  )احصائیه( 

جمعیت جوان افغانستان در حال تغییر است.
نشان  گزارش  این  یافته های  دیگر،  سوی  از 
میلیون   9 حدود   ،۲۰۲۰ سال  تا  که  می دهند 
کودک  میلیون   ۳ و  ابتدایی  آموزش  باید  کودک 

دیگر آموزش های ثانوی ببینند.
می گوید  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق  نمایندۀ 
که افغانستان باید ساالنه ۵۰۰ میلیون دالر هزینۀ 

آموزش در این کشور کند.
نگرانی برای ۲۶ درصد جوانان بیکار

نشر  هنگام  دیروز  اقتصاد  وزیر  مراد،  عبدالستار 
درصد   ۶۳ با  افغانستان  که  گفت  گزارش  این 
جمعیت جوان، دومین کشور جوان دنیا است. اما 
او می گوید که شمار جوانان بیکار کشور آنان را 

نگران ساخته است.
هزار   ۵۰۰ تا   4۰۰ ساالنه  که  افزود  مراد  آقای 
افغانستان  کار  بازار  به  کار  شرایط  واجد  جوان 

افزوده می شوند.
او گفت که ۲۶ درصد جوانان واجد شرایط کار، 
برابر  در  جدی  مشکلی  مسأله،  این  و  بیکارند 

دولت افغانستان ا ست.
در همین حال، وزارت کار و امور اجتماعی نیز 
کار،  شرایط  واجد  زنان  درصد   ۱9 که  می گوید 

شغلی ندارند.

با این حال، وزیر اقتصاد می گوید که در تالش 
جمع آوری رقم دقیق بیکاران هستند تا بر بنیاد آن 

برنامه های اشتغال زایی را تهیه کنند.
امور  و  کار  وزیر  اوریاخیل،  نسرین  هم چنان 
این  که  گفت  دیروزی  نشست  در  اجتماعی 
بیکاران  ارقام دقیق  وزارت در تالش گردآوری 
را  برای جوانان  اشتغال زایی  برنامه های  تا  است 

آماده سازد.
در  جوانان  جمعیت  باالی  درصدی  وجود  با 
افغانستان، بیکاری دغدغۀ بیشتر جوانان است و 

خیلی ها را به فکر فرار از کشور انداخته است.
هر چند به جمعیت جوانان آموزش دیده در این 
را  جوانان  کار  نبود  ولی  شده،  افزوده  سال   ۱4

مجبور کرده که دست به مهاجرت بزنند.

پیشـرفت رسـانـه هـا...
 ایجاد خواهد کرد. او گفت که آرزومند برگزاری این 

گونه نمایشگاه ها در آیند نیز هستیم.
و  برنامه  از  فرهنگ  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین 
زمینه  این  در  فرهنگ  و  اطالعات  طرح های وزارت 
بیشتر  بودجه  نبود  به خاطر  ما  گفت:  کرده  یادآوری 
توانایی راه اندازی این گونه نمایشگاه ها را نداریم، اما 
در همکاری با بخش خصوصی تالش خواهیم کرد 
برگزار  را  این چنینی  نمایشگاه های  نیز  آینده  در  که 

کنیم.
فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا حین دیدار از 
این نمایشگاه گفت که برگزاری چنین نمایشگاهی در 
تاریخ افغانستان بی پیشینه است که از طریق آن همه 
کارکردهای  و  دست آوردها  تالش ها،  با  شهروندان 

رسانه های افغانستان بیشتر آشنا می شوند. 
نمایشگاه ها  این  اندازی  راه  که  افزود  مسلمیار  آقای 
معرفی  نیز  جهان  به  را  افغانستان  از  درستی  تصویر 

خواهد کرد.

غرفه های  می زدی  سر  نمایشگاه  طرف  هر  به  وقتی 
سرگرم  همه  و  شده  گذاشته  رسانه ها  برای  زیادی 
بازدید و معرفی کارها و دست آوردهای خود بودند.

رادیوی  آرشیف  عمومی  مدیر  امیر  دوست  محمد 
شدترین  و  آمد  از  یکی  غرفه اش  که  افغانستان 
گفت:  ماندگار  به  بود،  نمایشگاه  این  غرفه های 
رادیو  معنوی  داشته های  همه  امروز  نمایشگاه  در 
استقبال  با  که  ایم  گذاشته  نمایش  به  را  افغانستان 

بی سابقۀ بازدیدکننده گان رو به رو شد.
از  مملو  افغانستان  رادیو  آرشیف  افزود:  امیر  آقای 
برگزاری  که  است  افغانستان  فرهنگی  داشته های 
به  میراث  این  انتقال  در جهت  نمایشگاه ها  این گونه 

نسل نو کمک می کند.
اما  سپوژمی  رادیو  غرفۀ  مسوول  ولی  امین 
می گوید:«آن چنانی که ما انتظار داشتیم، مسوولین از 
اطالعات  وزیر  تنها  نکردند؛  استقبال  نمایشگاه  این 
از  اما  و  کردند  افتتاح  را  نمایشگاه  این  فرهنگ  و 
غرفه ها دیدن نکردند در حالی که ما انتظار داشتیم تا 
مسوولین این وزارت از غرفه های ما دیدن می کردند. 

چون کار رسانه یی مربوط این وزارت می شود.«
خبرنگاران  مرکز  رییس  احمدقریشی  حال،  این  در 
معرف  رسانه ها  کار  گرچه  که  گفت  نیز  افغانستان 
آنان برای شهروندان است، اما راه اندازی این گونه 
نمایشگاه ها سبب می شود تا آنان در پیوند به کارها و 
برنامه های خود نظرخواهی کنند و برای بهتر شدن و 

نوآوری کارهای رسانه یی تالش بورزند.
به  نیز  پژواک  خبرگزاری  رییس  کروخیل  دانش 
ماندگار گفت: برگزاری این گونه نمایشگاه ها زمینه را 
برای گسترش همکاری میان رسانه ها بیشتر می سازد 

و برای بازاریابی به رسانه ها نیز مؤثر تمام می شود.
اسالم الدین پاییز مسوول رادیو پولیس که محصوالت 
بخش رسانه های وزارت داخله را به نمایش گذاشته 
و  پولیس  تا  کردیم  تالش  امروز  ما  گفت:  بود، 
کارکردهای وزارت داخله را به مردم معرفی کنیم تا 

از این طریق شهروندان با پولیس همکار شوند.
این نمایشگاه تا شام امروز به روی باز دیدکننده گان 

باز خواهد بود.

نمایندۀ ویژۀ اتحادیه اروپا در افغانستان:

کمیسیون اصالحات انتخاباتی طبق خواست مردم عمل کند

رهبر جدید طالبان ضرب شست نشان می دهد

ACKU
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ورزش
نگاهی به فهرست پرهزینه ترین 

بازیکنان جهان فوتبال
ادعای جالب توجه آردا 

در مورد پیراهن مسی

به  ابتال  خاطر  به  آبی-اناریها  برزیلی  ستاره 
بیمار اوریون ۱۵ روز خانه نشین شد و دیدار 

سوپر جام اروپا برابر سویا را از دست داد.
باید  آبی-اناریها  بارسلونا،  باشگاه  به گزارش 
در فینال سوپر جام اروپا سه شنبه همین هفته 

به مصاف سویا بروند.
ستاره  نیمار  که  کرد  اعالم  بارسلونا  باشگاه 

برزیلی این تیم دچار بیماری اوریون شده و 
تا ۱۵ روز نمی تواند تیمش را همراهی کند.

بنابرین این بازیکن برزیلی عالوه بر غیبت در 
دیدار برابر سویا نمی تواند در دو دیدار رفت 
و برگشت برابر اتلتیک بیلبائو در سوپر جام 

اسپانیا هم به میدان برود.

براي  آرسنال  بود  گفته  اخیرا  آنري  تیري 
قهرماني در لیگ برتر به کریم بنزما نیاز دارد.

آرسن ونگر، سرمربي با تجربه آرسنال اعتقاد 
به  نیازي  فصل  این  در  موفقیت  براي  دارد 
نخواهد  مادرید  رئال  باشگاه  فرانسوي  گلزن 
داشت. آنري در فصل گذشته هم به انتقاد از 
هم وطنش، اولویه ژیرو در خط حمله آرسنال 
پرداخته بود و البته با واکنش جالبي از سوي 

ژیرو رو به رو نشده بود.
آنري  فوتبالي  دانش  براي  کرد:  اذعان  ونگر 
احترام زیادي قائلم اما فوتبال را نمي توان با 
کیفیت  کنیم  مي  تالش  کرد.  مقایسه  ریاضي 
به  کمتر  این  و  دهیم  افزایش  را  تیمي  بازي 

بازیکني مربوط مي شود که به خدمت گرفته 
شود و همه گل ها را به ثمر برساند. فکر نمي 
از ۲۰  کنم ژیرو در تمام فصل گذشته کمتر 
گل به ثمر مي رساند اگر در تمام فصل بازي 
مي کرد و وضعیت والکات هم متفاوت نبود.
وي ادامه داد: دلیلي وجود ندارد که چمبرلین 
و سانچز بلند پروازي این که ۱۰ گل به ثمر 
کسي  هم  اوزیل  باشند.  نداشته  را  برسانند 
است که مي تواند حداقل ۱۰ بار گلزني کند. 
مي  بازي  مهاجم  پشت  که  بازیکناني  براي 
کنند، همیشه گل هاي بیشتري را مي خواهید 
و به این ترتیب مي شود رسیدن به قهرماني 

را به یک کار جمعي تبدیل کرد.

و  سویدنی  آرژانتینی،  بازیکن  سه  قراردادهای  مجموع  ارزش 
کلمبیایی به 4۸۰ میلیون یورو می رسد.

سه  رودریگس  خامس  و  ابراهیموویچ  زالتان  دی ماریا،  آنخل 
آنها  قراردادهای  مجموع  در  پول  بیشترین  که  بازیکنی هستند 

رد و بدل شده است.
دی ماریا پس از بستن قرارداد با پاری سن ژرمن در رتبه اول این 
فهرست قرار گرفت. مجموع قرارداد های این بازیکن ۲۷ ساله 
به ۱۷9 میلیون یورو می رسد. او از روساریو با ۸ میلیون یورو 
به بنفیکا لیسبون پیوست. سپس رئال  مادرید با ۳۳ میلیون یورو 
این بازیکن را به تیم خود اضافه کرد و در ادامه او را با ۷۵ 
در  آرژانتینی  مهاجم  فروخت.  منچستریونایتد  به  یورو  میلیون 

نهایت با ۶۳ میلیون یورو به پاری سن ژرمن پیوست.
زالتان ابراهیموویچ در این رده بندی جای خود را به دی ماریا 
داده است. ارزش قراردادهای بازیکن سویدنی ۱۶9,۱۰ میلیون 
به  یورو  میلیون   ۷,۸ با  مالمو  از  او  است.  انتقال   ۷ در  یورو 
با ۲4  با ۱۶ میلیون یورو به یوونتوس و  آژاکس رفت. سپس 
میلیون یورو به اینتر پیوست. بارسلونا ۶9,۵ میلیون یورو برای 
میلیون   ۲4 با  میالن  ادامه  در  و  کرد  هزینه  بازیکن  این  انتقال 
یورو او را به خدمت گرفت و در نهایت او با ۲۱ میلیون یورو 

به پا ری سن ژرمن پیوست.
پرهزینه ترین  نخست  نفر   ۲۰ بین  در  بازیکن  جوان ترین 
که  رودریگس  خامس  دارد.  قرار  سوم  رتبه  در  جابه جایی ها 
میلیون   ۱۳۲,۶ قراردادهایش  مجموع  شده  ساله   ۲4 تازگی  به 
یورو است. پورتو ۷,۳۵ میلیون یورو برای انتقال این بازیکن از 
بانفیلد پرداخت کرد. او سپس در سال ۲۰۱4 با 4۵ میلیون یورو 
به مارسی رفت و پس از درخشش در جام جهانی برزیل با رقم 

باالی ۸۰ میلیون به رئال مادرید پیوست.
مختلفی  تیم های  در  که  بازیکنی  آنلکا  نیکال  اس،  آ  نوشته  به 
فهرست  این  اول  رتبه  در  اخیر  های  سال  در  توپ شد  به  پا 
قرار داشت. ۸ باشگاه ۱۲۷ میلیون یورو برای او هزینه کردند. 
یورو(،  میلیون   ۳۵( مادرید  رئال  یورو(،  هزار   ۷۶۰( آرسنال 
میلیون   ۱,4( لیورپول  یورو(،  میلیون   ۳4,۵ )پاری سن ژرمن 
یورو(، منچسترسیتی )۱۵ میلیون یورو(، فنرباغچه )۱۰ میلیون 
یورو(، بولتون )۱۲ میلیون یورو( و چلسی ) ۲۰ میلیون یورو( 
برای انتقال او پرداخت کردند. او سپس در تیم های کوچک تر 
ارزش  قراردادهایش  اما  کرد  بازی  آسیایی  و  ایتالیا  انگلیس، 

ناچیزی داشت.
پنجمین جایگاه متعلق به هرنان کرسپو مهاجم آرژانتینی است. 
تیم های الزیو، پارما اینتر و چلسی ۱۱9 میلیون برای او هزینه 
رتبه  در  میلیون   ۱۱۶ با  آرژانتینی  بازیکن  دیگر  ورون  کردند. 

ششم جای دارد.
میلیون   ۱۱۳( فالکائو  یورو(،  میلیون   ۱۱۵( سوآرس  لوییس 
بیل  گرت  و  یورو(  میلیون   ۱۱۱( رونالدو  کریستیانو  یورو(، 
قرار  تا دهم  رتبه های هفتم  ترتیب در  به  یورو(  میلیون   ۱۰۸(

دارند.

او  به  را  پیراهنش  مسی  کرد  ادعا  بارسلونا  جدید  هافبک 
پیشنهاد کرده است.

آتلتیکو  از  جاری  تابستان  که  توران  آردا  مارکا،  گزارش  به 
مادرید راهی بارسلونا شده است، تا پایان محرومیت آبی - 
اناری ها در استفاده از بازیکنان جدید نمی تواند تا ژانویه سال 

۲۰۱۶ در ترکیب کاتاالن ها به میدان برود.
توران در گفت وگویی که با شبکه NTV Spor ترکیه انجام 
که  است  گفته  او  به  مسی  لیونل  کرد  اعالم  به شوخی  داد، 
اگر بخواهد، پیراهن شماره ۱۰ بارسلونا را به او خواهد داد. 
آردا در این زمینه گفت: همواره پیراهن شماره ۱4 را به تن 
فوتبال  تیم ملی  باشگاهی و هم در  تیم های  می کنم. هم در 
ترکیه. دلیل این کار هم این است که پدرم از هواداران یوهان 
کرایف بود اما باید تاکید کنم شماره های پیراهن آنقدرها هم 

برای من اهمیتی ندارند.
آردا در ادامه به صحبت در مورد میزان رقابت در بارسلونا 
دراین باره  او  پرداخت.  اصلی  ترکیب  در  گرفتن  قرار  برای 
گفت: در هر پستی که مربی از من بخواهد بازی می کنم. به 
بارسلونا آمدم تا برای جایگاهم در این تیم بجنگم. می خواهم 

نقش پررنگی در موفقیت های کاتاالن ها داشته باشم.

نیمار سوپر جام اروپا را از دست داد

فـوتبال را با ریاضـی اشتبـاه نگیر

ACKU
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باراک اوباما در مصاحبه یی تاکید کرد، تاکنون سابقه نداشته یک مقام خارجی به 
اندازه نتانیاهو در امور امریکا مداخله کند.

باراک اوباما رییس جمهور امریکا در مصاحبه یی با فرید زکریا، مجری معروف 

شبکه سی ان ان که روز یکشنبه پخش شد، گفت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل در خصوص جوهره توافق هسته یی با ایران دچار اشتباه است.

اوباما خاطرنشان کرد: من فکر می کنم که فرضیه های اساسی که نتانیاهو درباره 
این توافق دارد نادرست هستند.

تا  نمی آورم که در گذشته یک رهبر خارجی  یاد  به  به سی ان ان گفت:  اوباما 
این حد که نتانیاهو در این مدت در امور امریکا مداخله کرده تا جلوی توافق 

هسته ای با ایران را بگیرد، در امور امریکا مداخله کرده باشد.
رییس یک  که  است  مناسب  آیا  پرسید  اوباما  از  این مصاحبه  در  زکریا  فرید 
رییس جمهور  که  کند،  امریکایی  مساله  یک  وارد  را  خارجی خودش  دولت 

امریکا در پاسخ به آن گفت: یک چنین نمونه یی را به یاد نمی آورم.
اوباما تاکید کرد: اگر در حقیقت استدالل من درست باشد که این توافق بهترین 
راه برای آنکه ایران به سالح هسته ای دست پیدا نکند است، این چیزی نیست 

که تنها برای امریکا خوب باشد بلکه برای اسرائیل بسیار خوب است.
اوباما در یک بریده دیگر از این مصاحبه که روز پنجشنبه ضبط شده تاکید کرد، 
تندروها در ایران آرمان مشترکی با جمهوریخواهان امریکا دارند و هر دو طرف 

تعهدی ایدئولوژیک به جلوگیری از توافق دارند.
اوباما به فرید زکریا گفت، روابط سازنده با ایران می تواند یکی از محصوالت 

جانبی توافق هسته ای باشد اما چنین اتفاقی بالفاصله رخ نمی دهد.
به گفته اوباما، توافق حاصل شده میان ایران و ۱+۵ در ماه گذشته میالدی این 

هدف را بهتر از هر طرح جایگزین دیگری برآورده می سازد.

در  عراقی ها  تظاهرات  موج  گرفتن  باال  با  همزمان 
والیت های مختلف به ویژه بغداد در اعتراض به فساد 
کشور  این  وزیر  نخست  اساسی،  خدمات  کمبود  و 
امروز دست به تغییراتی بی سابقه در نظام سیاسی عراق 
زد که مهمترین آنها لغو معاونت های رییس جمهور و 

نخست وزیر است.
ایاد  و  النجیفی  اسامه  مالکی،  نوری  دستور،  این  با 
عالوی، معاونان اول دوم و سوم رییس جمهور و نیز 
المطلک )المطلق( و روژ نوری  بهاء االعرجی، صالح 
همراه  به  وزیر  نخست  سوم  تا  اول  معاونان  شاویس 

سمت هایشان کنار گذاشته شدند.
تظاهرات  پی  در  المیادین،  شبکه  سایت  گزارش  به 
عراقی ها در اعتراض به کمبود خدمات اساسی و فساد 

در وزارتخانه ها در شهرهای بغداد، کربال، نجف و بصره به شهرهای الحله، 
السماوه، ناصریه و الدیوانیه و درخواست تظاهرکنندگان از حیدر العبادی، 
اقدامات جدی و جسورانه  و درخواست  اتخاذ  برای  نخست وزیر عراق 
مرجعیت، حیدر العبادی دیروز تمامی معاونت های رییس جمهور و نخست 

وزیر را ملغی اعالم کرد.
معاونت  های رییس جمهوری و نخست وزیری برای ایجاد تعادل در عرصه 
سیاسی عراق بین کردها، شیعیان و اعراب سنی ایجاد شده بود و بار مالی 
زیادی را به دولت تحمیل می کرد و همچنین یک قدرت سیاسی و نفوذ 

گسترده نیز به دارندگان این پست ها می داد.
بر اساس این حکم همچنین باید تعداد محافظان مسئوالن و وزرای عراقی 
به نحو چشمگیری کاهش داده شود و امتیازات حقوقی و مالی ویژه یی که 

برای مسووالن ارشد عراقی در نظر گرفته شده بود، لغو شود.
العبادی همچنین پرونده مبارزه با فساد دولت های گذشته و کنونی عراق را 
که در آن بسیاری از مسووالن عالی رتبه متهم هستند را به جریان انداخته 
و رسیدگی به آن را به کمیته مبارزه با فساد عراق واگذار کرده  است. این 
بخش از دستورات العبادی می تواند پای بسیاری از رهبران سیاسی عراق از 
جمله معاونان کنونی رییس جمهور و نخست وزیر از جمله نوری مالکی، 
به  را  عراق  پارلمان  پیشین  رییس  النجیفی،  اسامه  و  پیشین  وزیر  نخست 

دادگاه باز کند و همین امر بر دشورای اجرای آن افزوده است.
وی همچنین کمیته یی را برای تحقق شایسته ساالری در تصدی پست های 
دولتی تعیین کرد و دستور داده تا تمامی کسانی که با رابطه های حزبی و 
قومی به پست و مقامی رسیده اند از کار برکنار شوند. العبادی در اصالحات 
پیشنهادی خود که باید در کابینه و پارلمان عراق به تصویب برسد تاکید 
و  سیاسی  بندی های  تقسیم  از  باید  کشور  حساس  پست های  که  کرده 

قومی-مذهبی دور نگاه داشته شوند و در اختیار گرفتن آنها تنها بر اساس 
شایستگی باشد.

گرچه العبادی از نفوذ معنوی و قدرت سیاسی باالیی در عراق برخوردار 
است و می شود گفت قدرتمندترین دولتمردی است که عراق پس از صدام 
به خود دیده، اما پیش بینی می شود در اجرای این دستورات با مشکل جدی 
روبه رو شود چرا که مناصب دولتی در عراق پس از صدام بر اساس میزان 
نفوذ سه جناح اصلی قدرت یعنی عرب های شیعه، عرب های سنی و کردها 
تقسیم شده و تمامی پست های اصلی حکومتی میان این سه جناح تقسیم 

شده.
بر اساس توافق میان جریان های سیاسی عراق، نخست وزیر همواره از میان 
عرب های شیعه انتخاب می شود و معاونان کرد و عرب سنی دارد، رییس 
ترتیب عرب شیعه و عرب  به  باشد و معاونان وی  باید کرد  نیز  جمهور 
سنی هستند و ریاست پارلمان به عرب های سنی واگذار شده که معاونان 
وی را کردها و عرب های شیعه انتخاب می کنند و اگر این ساختار به هم 
بخورد باید بر اساس توافق باشد و امتیازاتی به جناح مقابل داده شود. به 
نظر می رسد هرگونه تغییری در این ساختار سنتی با مخالفت های بسیاری 
از  از جناح های سه گانه ذکر شده خود  اینکه هریک  به ویژه  مواجه شود 
احزاب و جریان های سیاسی مختلفی تشکیل شده اند که تنها در در مقابل 

دو جناح دیگر متحد هستند و در درون خود اختالفات بسیاری دارند.
به  که  العبادی  کابینه عراق روز یکشنبه تصمیمات حیدر  راستا  در همین 
شکل یک طرح حکومتی به کابینه برده شده بود را با اجماع کامل تصویب 
کرد و این طرح در مرحله بعد باید به پارلمان برود تا بعد از تصویب به 
شکل قانون درآید. رییس پارلمان اعالم کرده که آماده است از اصالحات 

پیشنهادی نخست وزیر حمایت کند.

اوباما: 
تاکنون هیچ رهبری به اندازه نتانیاهو در امور امریکا دخالت نکرده است

اصالحات بی سابقه در ساختار سیاسی عراق

خشم قاهره از دفاع قطر 
از اخوان المسلمین:

اخوان المسلمین یک 
جریان تروریستی است

وزارت خارجه مصر در بیانیه یی ضمن مخالفت با اظهارات 
المسلمین،  اخوان  از  حمایت  در  قطر  خارجه  وزیر  اخیر 
به  را  کشورش  داخلی  امور  در  خارجی  دخالت  هرگونه 

شدت رد کرد.
ابوزید،  احمد  لبنان،  النشره  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بر  تاکید  با  بیانیه یی  در  مصر  خارجه  وزارت  سخنگوی 
امور  در  خارجی  دخالت  هرگونه  با  کشورش  مخالفت 
العطیه،  محمد  بن  خالد  اظهارات  کرد  اعالم  داخلی خود 
المسلمین  اخوان  گروه  از  حمایت  در  قطر  خارجه  وزیر 

»قابل پذیرش نیست«.
»تروریستی«  گروه  یک  المسلمین  اخوان  کرد:  تاکید  وی 
است و هیچ جایی برای مذاکره یا پذیرش آغاز گفت وگو 

با آن با میانجی گری کشوری خارجی وجود ندارد.
محمد العطیه پیشتر اعالم کرد در صورتی که از قطر خواسته 
شود، این کشور آماده است برای پایان بحران سیاسی مصر 
پس از زمان برکناری محمد مرسی، رییس جمهور سابق 
میان دو  المسلمین است،  اخوان  به  وابسته  این کشور که 
طرف وساطت کند. اما مصر در بیانیه ای به شدت دخالت 

قطر در امور داخلی خود را رد کرد.
قطر در دوره ریاست جمهوری مرسی، از مهمترین حامیان 

وی بود.
پس از آنکه در جوالی ۲۰۱۲ و در پی اعتراضات گسترده 
مردمی علیه مرسی، وی از قدرت برکنار شد، روابط قاهره 
و  دوحه دچار تنش شد که با میانجی گری عربستان برای 
اصالح روابط قاهره و دوحه در سال گذشته جنگ لفظی 

دو کشور تا حدود زیادی آرام گرفت.
مصر همواره دوحه را به حمایت از اخوان المسلمین متهم 
کرده  رد  را  مساله  این  تاکنون  دوحه  که  درحالی  می کند 

است.
گروه  یک  را  المسلمین  اخوان  گروه  قاهره  دولت 

»تروریستی« خوانده و آن را تحریم کرده است.
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