
والدت شورای احزاب جهادی 
یا 

تهدیِد کرزی به زبان رهبراِن کلیشه یی

اوباما در 
خصوص 
افغانستان 

ناشکیبا است

وزیر داخلۀ پاکستان در دیدار با مشاور امنیت ملی 
اسالم آباد  تالش های  که  گفت  لندن  در  انگلیس 
واکنش های  با  افغانستان  در  امنیت  و  صلح  برای 

منفی مقامات کابل مواجه شده است.
در  پاکستان  داخلۀ  وزیر  خان  علی  نثار  چوهدری 
این کشور دیدار و در  مقامات  با  انگلیس  به  سفر 
مورد وضعیت منطقه و همکاری دوجانبه به بحث 

و گفت وگو پرداخته است.
وزیر داخلۀ پاکستان ضمن گفت وگو در مورد جنگ 
علیه تروریسم در منطقه، در دیدار با کیم داروش 
مشاور امنیت ملی کامرون در لندن گفت: تروریسم 
تهدیدی برای منطقه و صلح و آرامش سراسر جهان 
پاکستان  دولتی  نهادهای  و  مردم  این،  بر  بنا  است 

مصمم به حذف کامل این تهدید می باشند.
وی با اشاره به نتایج عملیات نظامی ارتش پاکستان 
ملی  اقدام  »طرح  همچنین  و  عضب  نام ضرب  با 

برای مبارزه با تروریسم« در پاکستان اظهار داشت: 
وضعیت امنیتی در پاکستان پیشرفت قابل توجهی 
داشته  کشور  این  امنیتی  نیروی  عملیات  از  پس 

است.
وی در این دیدار در مورد وضعیت امنیتی منطقه نیز 
گفت: صلح، ثبات و توسعه در افغانستان از منافع 

ملی پاکستان است.
علی خان افزود: برقراری...               ادامه صفحه 6
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حتا اگر به اندازة پکولم در افغانستان جای داشته باشم، 
بازهم تا آخر ایستاده شده و با طالبان و پاکستانی ها خواهم 

جنگید.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

رهبران  از  سیاف  الرسول  عبدرب  استاد  خانۀ 
دیروز  کابل،  والیت  پغمان  ولسوالی  در  جهادی 

آماج دو حملۀ موشکی قرار گرفت. 
که  گفت  سیاف  استاد  سخنگوی  کوهدامنی  فهیم 
دو  )جمعه(  دیروز  چاشت  پیش  از  یازده  ساعت 
موشک به خانۀ...                     ادامه صفحه 6

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود
می توانند حکومت  زور  با  یا  معروف، حکومت ها  قول  به 

کننند یا با اقناع مردم.
انقالب،  مبارزات،  که  یافت  تولد  زمانی  جدید،  افغانستان 
جهاد و مقاومت مردم، و تغییرات تهدابی اجتماعی، سیاسی 
و امنیتی ناشی از آن یکجا با ورود پدیده های حقوق انسانی، 
دموکراسی، آزادی بیان و ارتباطات، کشور ما را وارد حیات 
سیاسی جدیدش گردانید....                    ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
رییس جمهور ترکمنستان پنج شنبه در سفری یک روزه 
به کابل آمد و با مقام های بلندپایۀ دولت وحدت ملی 

دیدار و گفت  وگو کرد. 
در جریان این سفر، مقام های افغانستان و ترکمنستان 
در زمینه های مختلف، پنج تفاهم نامه و یک اعالمیۀ را 
بخش های  در  تفاهم نامه ها  این  کردند.  امضا  مشترک 

اقتصاد، تجارت، دانش و ورزش به امضا رسید.
یک  در  کشور  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
کنفرانس مشترک خبری با قربان قلی بردی محمداوف 
رییس جمهور ترکمنستان گفت که افغانستان می خواهد 
در روابط مرزی با ترکمنستان برای کشورهای منطقه 

الگو باشد.  
آقای غنی هم چنان گفت که میزان داد و ستد بازرگانی 

میان دو کشور همسایه به حد یک میلیارد دالر در سال، 
افزایش یافته است. 

او نتایج این سفر را پیام خوبی برای تولید کننده گان و 
صادر کننده گان قالین افغانستان دانست و خاطر نشان 
کرد که یک اعشاریه شش میلیون افغانستانی که هشتاد 
قالین  تولید  در  می دهند،  تشکیل  زنان  را  آنان  فیصد 

نقش دارند.
آقای غنی خاطرنشان کرد: رییس جمهور ترکمنستان 
به وزارت قالین آن کشور هدایت داده است تا در این 
هم چنان  و  کند  بیشتر  همکاری  افغانستان  با  زمینه 
نقش  که  است  داده  دستور  کشور  آن  علوم  به اکادمی 
قالین را در میراث فرهنگی دو کشور مورد توجه قرار 

دهد.
رییس جمهور گفت: برای اولین بار طرح انتقال ترانزیت 

برق را از طریق افغانستان به پاکستان نیز مورد بررسی 
قرار دادیم و بعد از این، زمینۀ همکاری منطقه یی در 

این راستا فراهم خواهد شد.
محمد اشرف غنی گفت...                ادامه صفحه 6

حملۀ موشکی
 بر خـانۀ اسـتاد سیـاف

خطاب به رهبری حکومت:
حداقل امنیت روانی مردم را 

برهـم نزنیـد

وزیر داخلۀ پاکستان به همتای بریتانیایی اش:

افغانستان تالش های صادقانۀ ما را پاسخ منفی داد
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سفر مهِم رییس جمهور ترکمنستان به افغانستان

عشق آباد و کابل در پی گسترش مبادالت اقتصادی
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انتخابات  کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف 
اعالم کرده است که »بازی های سیاسی« باعث 
تأخیر در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و 
است.  شده  افغانستان  در  ولسوالی ها  شورای 
او در تازه ترین اظهاراتش، دولت وحدت ملی 
امور  در  مداخله  و  قانون  اجرای  عدم  به  را 
نورستانی  آقای  کرد.  متهم  مستقل  نهاد  یک 
کمیسیون  که  کنم  اعالم  »می خواهم  گفت: 
برگزارکنندۀ  نهاد  عنوان  به  انتخابات  مستقِل 
که  می خواهد  دولت  از  کشور،  انتخابات های 
نگه  دور  سیاسی  بازی های  از  را  انتخابات 
دارد و بیش از این، باعث تأخیر در برگزاری 

انتخابات پارلمانی نشود.«
که  می شوند  ابراز  حالی  در  اظهارات  این   
اصالح  ویژۀ  کمیسیون  معاون  این،  از  پیش 
اعضای  گزینش  در  تغییر  از  انتخاباتی،  نظام 
به  توجه  عطف  و  انتخابات  کمیسیون های 
تقلب های انتخاباتی سال گذشته که به بحران 
بود. صدیق اهلل  انجامید، سخن گفته  انتخابات 
نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیوِن  معاون  توحیدی 
انتخاباتی، تأکید ورزیده است که این کمیسیون 
تالش می کند قوانین را طوری تعدیل کند که 
انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنراِن  و  رییسان 
به  نیازی  و  شوند  برگزیده  مستقل  به صورت 
انتصاب رییس جمهور و یا رییس اجرایی در 

این قسمت نباشد.
 اظهارات رییس کمیسیوِن انتخابات دقیقًا در 
برابِر کارکردهای کمیسیون ویژۀ اصالح نظام 
بر  هنوز  نورستانی  آقای  دارد.  قرار  انتخاباتی 
مواردی تأکید دارد که عماًل می تواند به بحران 
می گوید  او  شود.  منجر  کشور  در  انتخابات 
در  تأخیر  باعث  ملی  وحدت  دولت  سران 
برگزاری انتخابات پارلمانی شده اند، در حالی 
که این گفته به هیچ صورت نمی تواند صحت 

داشته باشد. 
توافق نامۀ سیاسی که به ایجاد دولت وحدت 
نظام  اصالح  که  دارد  انجامید، صراحت  ملی 
انتخابات از اولویت های این دولت است. اگر 
انتخاباتی  دولت وحدت ملی به اصالح نظام 
باعث  شک  بدون  نمی کرد،  آغاز  کشور  در 
خصوص  این  در  سیاسی  توافق های  نقض 
می شد. این به معنای »بازی سیاسی« آن گونه 
که آقای نورستانی از آن تعبیر می کند نیست؛ 
توافق نامۀ  ماده های  از  دیگر  یکی  انجامِ  بلکه 

سیاسی است. 
بدون  که  می خواهد  نورستانی  آقای  وقتی 
ایجاد اصالحات در نظام انتخاباتی در کشور، 
روشِن  دلیل  شود،  برگزار  پارلمانی  انتخابات 
آقای  است.  جدید  دولِت  امور  در  مداخله 
برکت  از  که  است  کرده  فراموش  نورستانی 
کارکرد و مدیریِت ناسالِم کمیسیون انتخابات، 
صندوق های  از  بیرون شده  جدید  دولِت 
آمد  وجود  به  زمانی  دولت  این  نیست.  رای 
صورت  به  نتوانست  انتخابات  کمیسیون  که 
انتخابات  غیرجانب دارانه  و  عادالنه  شفاف، 
آقای  کند.  مدیریت  را  جمهوری  ریاست 
نورستانی از یاد برده است که انتخابات سال 
جهان  تاریِخ  در  انتخابات  بدنام ترین  گذشته، 
توصیف شد و به همین دلیل جامعۀ جهانی که 
تأمین کنندۀ هزینۀ مالی انتخابات در افغانستان 
است، اعالم کرد که تا اصالح نظام انتخاباتی 
و پاک شدِن کمیسیون های انتخابات از وجود 
پرداخت  به  و جانب دار، حاضر  متقلب  افراد 

وجوه مالِی انتخاباِت آینده نیست. 
انتخابات  آن چه که باعث تأخیر در برگزاری 
کمیسیون  ایجاد  مسالۀ  یکی  شد؛  پارلمانی 
تأخیر  با  که  بود  انتخاباتی  نظام  اصالح 
هزینۀ  پرداخت  عدم  دوم،  و  گرفت  صورت 
نظام  اصالح  گرِو  در  که  بود  انتخابات  مالی 
کمیسیون  ایجاد  در  البته  دارد.  قرار  انتخاباتی 
اصالح نظام انتخاباتی به عمد از سوی حلقاِت 
خاصی که از کمیسیون های فعلی انتخابات در 
داخل دستگاه دولت حمایت می کنند، موانع و 
مشکل تراشی هایی به وجود آمد و باعث شد 
که روند ملی اصالح نظام انتخاباتی با تأخیر 
دلیل  به  شاید  نورستانی  آقای  گیرد.  صورت 
کهولت سن، بسیاری مسایل را فراموش کرده 
باشد و خود را یگانه مرجع تصمیم گیری در 
مورد انتخابات در افغانستان بداند. اما این گونه 
اظهارات و برداشت، عماًل به هذیان های یک 

آدمِ روان پریش و بیمار شبیه است.
 انتخابات در افغانستان عماًل در گرو اصالح 
نظام انتخاباتی است و تا زمانی که اصالحاِت 
جامعۀ  نه  نشود،  اعمال  مورد  این  در  الزم 
مالی  هزینه های  پرداخت  به  حاضر  جهانی 
انتخابات است و نه هم مشروعیِت انتخابات 
دوباره اعاده می شود. نکتۀ اساسی این جاست 
کمیسیون های  سوءمدیریِت  دلیل  به  که 

اعتماد  میزان  گذشته،  سال های  در  انتخاباتی 
مردم به انتخابات و عمل کرد این کمیسیون ها 
اساس  بر  حداقل  است.  یافته  کاهش  بسیار 
نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیون  دریافت های 
در  آن ها  با  که  کسانی  درصد  نود  انتخاباتی، 
صورت  گفت وگو  افغانستان  انتخابات  مورد 
گرفته، خواهان به دادگاه کشاندِن تقلب کاراِن 

انتخابات شده اند. 
امر  این  و  نیست  کوچکی  رقم  درصد،  نود 
نشان می دهد که به همین میزان اعتماد مردم 
به انتخابات و نظام انتخاباتِی افغانستان صدمه 
در  او  یاراِن  و  نورستانی  آقای  است.  دیده 
تأخیر  نگراِن  حاال  انتخابات،  کمیسیون های 
آنان  دردِ  بل  نیستند،  انتخابات  برگزاری  در 
برکناری از وظیفه و حتا به دادگاه رفتن است. 
آقای نورستانی به صراحت به این نکته اشاره 
می کند و می گوید که اعضای فعلی کمیسیون 
رییس  سوی  از  سال  شش  برای  انتخابات 
ـ  پیشین  جمهوری  رییس  البته  ـ  جمهوری 
فرمان گرفته اند و باید تا ختم این موعد بر سِر 

وظایِف خود باشند. 
آقای نورستانی فقط یک بخش از واقعیت را 
که به نفع او و یارانش است، می بیند و روی 
تقلب های  به  رسیده گی  که  را  واقعیت  دیگِر 

انتخاباتی است، نادیده می گیرد. 
افغانستان  در  انتخاباتی  کمیسیون های 
باید  و  زده اند  رقم  را  ملی  بزرگ ترین جفای 
گذشته  انتخابات  در  که  آن چه  پاسخ گوی 
است، باشند. و اما نکتۀ آخری در این مبحث، 
نورستانی  آقای  به  که  است  نفسی  به  اعتماد 
و افرادی مثِل او داده شده است و  این نکته 
سران  که  می رسد  نظر  به  دارد.  سوال  جای 
دولت وحدت ملی به درستی به وظایِف خود 
انتخابات عمل نکرده اند و نمی کنند.  قباِل  در 
دولت وحدت ملی به محِض ایجاد می بایست 
وظایف اعضای کمیسیون های انتخابات را به 
حالِت تعلیق درمی آورد و تا زمان اصالِح نظام 
انتخابات  کمیسیون های  کشور،  در  انتخاباتی 
در  چیزی  چنین  اگر  می کرد.  تعطیل  را 
امروز بدون شک آقای  اتفاق می افتاد،  کشور 
نورستانی به عنوان سردستۀ تقلب کاران چنین 

هذیان هایی را نمی بافت.  
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احمــد عمران

هذیان هـای سردستۀ 
تقلب کـاراِن انتخابات

 

سفر رییس جمهوری ترکمنستان همسایۀ شمال غربی کشور، 
مواجه شده  ملی  دولت وحدت  رییساِن  بی پیشینۀ  استقباِل  با 

است. 
به  شانگهای  همکاری های  سازمان  مهِم  عضو  یک  سفِر 
اعضای  بیشتِر  که  می گیرد  صورت  زمانی  درست  افغانستان 
سازمان شانگهای و رییساِن جمهورِ کشورهای آسیای میانه به 
سیاست های دولت افغانستان در منطقه شک دارند و گسترِش 
کشورها  این  تندرِو  نیروهای  تقویت  و  افغانستان  در  داعش 
با کشورهای  افغانستان در همکاری  را ناشی از سیاست های 

غربی می دانند.
استقبال بی پیشینه از رییس جمهور ترکمنستان در کابل می تواند 
با توجه به این پیچیده گی، تعبیرهای متفاوتی داشته باشد؛ اما 
نازل ترین تعبیر این است که این سفر با انتظارهای زیادی از 

طرِف تحلیل گران مواجه می شود.
رییس جمهور غنی روز پنج شنبه در یک نشسِت مشترِک خبری 
با همتای ترکمنستانی اش در کابل، این کشور را دوسِت نزدیِک 
افغانستان خوانده و گفت که عشق آباد می تواند در بخش های 
با  ترکمنستان  همکاری  زیرا  کند.  کمک  را  کابل  مختلف 
افغانستان در بخش های گاز، صنعت قالین، انرژی، خط آهن و 
تجارت و سرمایه گذاری بسیار موثر بوده و این کشور می تواند 

برای تحقِق صلح در منطقه، نقِش مهمی را ایفا کند. 
با  روابط  تأمین  در  نیک،  همسایۀ  یک  عنوان  به  ترکمنستان 
کارِ  آغاز  بداشد؛ زیرا  بارزی داشته  نقِش  افغانستان، می تواند 
عملی پروژۀ تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به 
پاکستان و هند انتقال می دهد، می تواند قابِل اهمیت باشد و نیز 
انتقال برق از ترکمنستان به پاکستان، فرصت و گزینۀ دیگری 
است که می تواند ترکمنستان را به عنوان یک کشورِ موثر بر 

پاکستان وادار به ایجاد فشارهایی بر آن کشور کند. 
این فرصت برای دولت وحدِت ملی باید حایز اهمیت باشد 
و از آن نهایت استفاده را ببرد. اگرچه تا زمانی که اختالف ها 
بر سِر پروژۀ تاپی بین هند و پاکستان حل نشود، این پروسه 
اجرایی نخواهد شد؛ اما با آن هم افغانستان در صورِت عملی 
را  دامنه دار  و  طوالنی  درآمدهای  از  یکی  پروژه،  این  شدن 

نصیب می شود.
در  سفر  این  در  کشور  دو  میان  همکاری  سند  پنج  امضای 
توسعۀ  تروریسم،  تمویل  و  پول شویی  با  مبارزه  بخش های 
و  تکنالوژی  و  علوم  ورزش،  انرژی،  عرصۀ  در  همکاری 
همکاری  زمینه های  این  که  می دهد  نشان  تجارت،  و  اقتصاد 
منطقه  در  افغانستان  عنوان دوسِت  به  را  ترکمنستان  می تواند 
کند.  تالش  افغانستان  در  ثبات  ایجاد  در  تا  نماید  تشویق 
از  که  است  نیازمند  هم  و  دارد  عالقه  هم  ترکمنستان  زیرا 
نیز  و  دهد  انتقال  آسیا  به جنوِب  را  کاالهایش  افغانستان  راه 
از  را  الجورد  اقتصادِی  راه  که  دارد  نیاز  و  عالقه  افغانستان 
دِل ترکمنستان به سوی دریای خزر و سرانجام اروپا بکشاند. 
بنابرین نیازهای متقابِل هر دو طرف و متأثر شدِن هر یک از 
تعامالت و تحوالتی که در کشورِ دیگری رخ می دهد، سبب 
می شود که ترکمنستان و افغانستان به عنوان دو کشورِ بسیار 
نزدیک و همکار در مناسبات همسایه گی، منطقه یی و جهانی 

عمل کنند و منافع شان را پی بگیرند. 
اقتصادی  بدیِل  یک  یافتِن  تالش  در  به راستی  افغانستان  اگر 
به جای پاکستان باشد، می تواند از این رابطه ها و برداشت ها 
عنوان  به  ترکمنستان  ببرد.  را  استفاده  حداکثِر  هزینه ها  و 
تمویل کنندۀ معتبِر برق و گازِ افغانستان و حمایت کنندۀ روند 
دیپلماسی  یک  موجودیِت  در  کشور،  در  قالین بافی  صنعت 
باشد،  مطرح  آن  در  دو طرف  هر  منافِع  که  و شفاف  روشن 
منطقه  در  است  ممکن  که  تحوالتی  در  مثبتی  تأثیر  می تواند 
که  است  ممکن  در صورتی  این  البته  باشد.  داشته  دهد،  رخ 
تعیین  با کشورهای همسایه و  تعییِن رابطه  افغانستان،  دولت 
سیاسِت خارجی اش را خودش به عهده داشته باشد و بر بنیاد 

برنامه های دیگران عمل نکند. 
ثبات در آسیای میانه، می تواند بدیِل  از  با حمایت  افغانستان 
کشور  این  این که  جای  به  و  کند  پیدا  پاکستان  برای  خوبی 
فقط بازار مصرِف کاالهای پاکستانی باشد، همسایه های مان در 
آسیای میانه را به ارتقای ظرفیِت اقتصادِی خود تشویق کند.  

ایجاد  تالِش  در  ملی  دولت وحدت  می شود،  دیده  که  چنان 
در  به ویژه  میانه  آسیای  کشورهای  و  افغانستان  میان  اعتماد 
به  و  است  تروریسم  با  برخورد  و  امنیتی  سیاست های  مورد 
نظر می رسد که کارهایی هم در این زمینه صورت گرفته است. 
حاال دیده شود که سیاست مداراِن ما موفق خواهند شد اعتماد 

کشورهای آسیای میانه را به دست آورند یا خیـر.

افغانستان و اعتمادبخشی

 به کشورهای آسیای میانه
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تجلیل از مقام شهدا، آنانیکه امروز با ما نیستند و با 
و  افغانستان و حق  و عزت  از شرف  جان خویش 
داعیه عدالت خواهانه دفاع نموده اند وجیبۀ تک تک 

هموطنان گرامی میباشد.
همیشگی  تالش  های  و  زحمات  از  فراوان  باسپاس 
مسعود  شاه  احمد  شهید  بنیاد  مرکزی  دفتر  شما، 
تعقیب  به  تا  است  مند  آرزو  افغانستان  کابل-  در 
کمیسیون ها؛  با  قبلی  هماهنگی های  و  همکاری ها 
نهادهای برگزاری و تجلیل از سالگرد شهادت احمد 
تامین  مجددآ  مختلف  درکشورهای  مسعود  شاه 

ارتباط نماید.
طی هفته شهید و در برگزاری و تجلیل ازچهاردهمین 
سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور، بنیاد، پیشنهادات 
در  سالگرد  برگزاری  هایی  کمیسیون  با  را  ذیل 
کشورهای مختلف مطرح ساخته و از تمام دوستان و 
عالقمندان شهید احمد شاه مسعود می خواهد تا در 
یک فضای برادری و اخوت با تجلیل از مقام شهدای 
افغانستان، در عملی ساختن و تحقق بخشیدن به این 

پیشنهادات همکاری نماید.

1- از تمام برادران و خواهران خواهشمندیم، مراسم 
تجلیل از شهدای افغانستان در راس شهادت احمد 
شاه مسعود را به صورت شورایی و در یک فضای 
وحدت  تا  نمایند  برگزار  صمیمیت  و  اخوت  از 

وهمگرایی مردم ما به نمایش گذاشته شود.
2- تجلیل امسال تحت عنوان »مسعود و امنیت ملی« 

برگزار می گردد.
3 - لطفآ نیاز های فرهنگی و پیشنهادات خویش را 
با ذکر آدرس پستی خود به ایمل آدرس ذکر شده 
به صورت مکتوب ارسال نمایید تا بتوانیم از یکسو 
ارسال  به شما  را  بنیاد  فرآوردهای  و  فرهنگی  مواد 
نماییم و از سوی دیگر از نظریات و پیشنهادات شما 

در بهبود امور استفاده شود.
برای  را  ی  ویژه  صوتی  تصویری،  پیام  بنیاد،   -4
جداگانه  صورت  به  مختلف  درکشورهای  محافل 
قرار  برگزاری  های  کمیسیون  دسترس  در  و  ثبت 

موضوع  شدن  روشن  بمنظور  امیدواریم  دهد.  می 
چهاردهمین سالروز، پیام بنیاد در آغاز قرائت گردد.

5- خواهشمندیم، گزارش مکمل تجلیل از سالگرد 
با متن مقاالت و سخنرانی های ایراد شده در مراسم، 
درکابل  بنیاد  مرکز  به  تجلیل  از  بعد  عاجل  هرچه 
ارسال گردد تا در نشرات داخلی و نشرات بنیاد و 

کتاب جداگانه ای به نشر برسد.
سالگرد  برگزاری  مختصر  ابالغیۀ  لطفآ   -6
درکشورهای میزبان هرچه زودتر برای بنیاد به ایمیل 
ارسال  است  درج  نامه  همین  پائین  در  که  آدرس 
داخلی  های  تلویزیون  و  کشور  داخل  در  تا  گردد 

به نشر برسد.

نشانی تامین ارتباط:
gmail.com@14.salgard
شماره تماس: 0786201201
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اوباما در خصوص افغانستان ناشکیبا است
دیوید پتریوس و مایکل اوهانلون

با  افغانستان،  در  ائتالف  نیروهای  سابق  فرمانده 
از  پس  افغانستان  آینده  بررسی  به  مطلبی  انتشار 
پرداخت  امریکا  در  اوباما  ریاست جمهوری  دوران 
و حفظ پایگاه نیروهای امریکا و ناتو در این کشور 
را استراتژی صحیح برای آینده افغانستان اعالم کرد.
و  ایساف  نیروهای  سابق  فرمانده  پتریوس  دیوید 
امریکا در افغانستان و رییس سابق سازمان اطالعات 
امریکا )سیا( در مقاله یی مشترک با مایکل اوهانلون 
یکی از اعضای ارشد موسسه بروکینگز، به بررسی 
آینده و اوضاع افغانستان پس از پایان دوران ریاست 
کامل  متن  که  پرداخت  امریکا  در  اوباما  جمهوری 

این نوشته را در زیر مطالعه می کنید:
است  رهبری  امریکا  جمهور  رییس   اوباما  باراک 
برای  افغانستان  جنگ  پایان  در  عجله  دلیل  به  که 
انتخابات  شعارهای  در  خود  تعهدات  به  عمل 
گرفته  قرار  انتقاد  مورد  امریکا  ریاست جمهوری 
کاهش  مانند  افغانستان  در  او  اقدامات  است. 
تصور  که  آن چیزی  از  امریکایی سریعتر  نیروهای 
می شد، نشانه هایی از تصمیم قاطع اوباما برای پایان 

جنگ افغانستان است.
نخست  سال  دو  در  که  است  حالی  در  این 
نظامی  نیروهای  امریکا،  اوباما در  ریاست جمهوری 

این کشور در افغانستان سه برابر شد.
حالی  در  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  کاهش 
اتفاق افتاد که اوباما با ناتو در نشست این سازمان 
در سال 2010 میالدی در لیسبون پرتغال به هدف 
گسترش مأموریت ها از سال 2011 تا 2014 برگزار 

شد.
افغانستان در سال  ناتو در  نظامی  اگرچه مأموریت 
اما  یافت،  پایان  رسمی  به صورت  میالدی  گذشته 
خطرناک  و  عملیات های سخت  در  شرکت  مجوز 
در صورت نیاز را صادر کرد. در حال حاضر حدود 
جنگ  در  شرکت  برای  امریکایی  نیروی  هزار   10
در حمایت از نیروهای افغان در افغانستان حضور 

دارند.
اوباما در حال حاضر تصور می کند که نه جانشین 
وی و نه مردم امریکا حتی تمایلی برای ادامه فعالیت 
 2016 سال  از  پس  افغانستان  در  امریکا  محدود 
مسئله  خصوص  در  دلیل  همین  به  ندارد  میالدی 

افغانستان صبر از خود نشان نمی دهد.
براساس برنامه اوباما، تمامی نیروهای نظامی امریکا 
افغانستان  از  ریاست جمهوری اش  دوره  پایان  تا 
انجام  تنها تعداد محدودی برای  خارج می شوند و 
از  حفاظتی  عملیات های  و  آموزشی  مأموریت 
سفارت امریکا در کابل در افغانستان باقی خواهند 
امریکا  رییس جمهور  برنامه  این  که  در حالی  ماند. 

پرسش هایی بسیاری را به وجود آورده است.
شیوه درستی که اوباما می تواند در خصوص مسئله 
افغانستان در دستور کار خود قرار دهد، محافظت 
و  است  افغانستان  در  واشنگتن  سرمایه گذاری   از 
آینده  رییس جمهور  برنامه  در  دخالت  از  همچنین 
حضور  نحوه  مورد  در  اوباما(  )جانشین  امریکا 
نیروهای نظامی این کشور در افغانستان پرهیز کند 
امریکا  نظامی  نیروهای  حفظ  به  است  ممکن  زیرا 
شود.  احساس  نیاز  آن  از  بعد  یا  و   2017 سال  تا 
افغانستان  جنگ  در  خودمان  نقش  به  می توانیم  ما 
پایان دهیم اما نمی توانیم برای جنگ در این کشور 

پایانی برنامه ریزی کنیم و یا تهدید از سوی القاعده، 
گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های افراطی را 
متتوقف کنیم. عالوه براین، رهبران سیاسی و عموم 
مردم افغانستان خواهان باقی ماندن نیروهای نظامی 

امریکا در این کشور است.
داریم:  نیاز  قانع کننده  دلیل  یک  به  افغانستان  به  ما 
به  هرگز  دیگر  افغانستان  اینکه  از  اطمینان  حصول 
استفاده  مورد  القاعده  گروه  برای  پناهگاهی  عنوان 
که   2001 سپتمبر   11 حادثه  مانند  نمی گیرد،  قرار 
حمله ای از سوی طالبان به امریکا انجام شد بنابراین 
ادامه مأموریت امریکا در افغانستان ضروری است.

اعتبار  در طی سال ها  القاعده  ارشد  رهبران  اگرچه 
و  باقیمانده  رهبران  نیستند،  دارا  دیگر  را  گذشته 
مناطق  نشین  پشتون  منطقه  در  آن ها  خویشاوندان 
ساکن  افغانستان  مناطق  برخی  و  پاکستان  قبایلی 
احتمالی  تهدیدهای  با  مقابله  برای  امریکا  و  شدند 
در شرق  پایگاه  ایجاد  جز  به  راهی  آن ها  از سوی 
مناطق  این  با  هند  اقیانوس  زیرا  ندارد  افغانستان 
فاصله زیادی دارد و واشنگتن نیز جایگزینی برای 
اگر  اساس  براین  ندارد.  خود  زمینی  پایگاه های 
تا  امریکا  که  شوند  مسئله  این  متوجه  افراط گراها 
این میزان از محدودیت رنج می برده  فعالیت خود 

را گسترش می دادند.
تروریسم،  با  جهانی  مقابله  ضرورت  برخالف 
وضعیت  دارد.  نیاز  کمک  به  هنوز  افغانستان 
نگران کننده  بسیار  اما  نیست  ناامیدکننده  افغانستان 
و  جنوب  در  هلمند  والیت  نمونه  عنوان  به  است 
والیت قندوز و دیگر مناطق در شمال در معرض 
خطر سقوط قرار دارد. مناطق شرقی افغانستان نیز 
همیشه توسط شبکه حقانی تهدید می شوند و کابل 

نیز بارها مورد حمله قرار گرفته است.
اما کابل از بسیاری از مناطق جنگی دیگر مانند برخی 
قندهار  است.  امن تر  مرکزی  امریکای  در  شهرها 
و  است  دولت  کنترل  تحت  طالبان  اصلی  پناهگاه 
مزارشریف در شمال و هرات در غرب افغانستان نیز 
در تأمین امنیت شان خوب عمل کرده اند. جاده های 
اصلی افغانستان به طور کلی امن است. باتوجه به 
گزارش پنتاگون در ماه جن با نام »گسترش ثبات و 
افغانستان  در  شبه نظامی گری  افغانستان«،  در  امنیت 
تحت رهبری طالبان افغان هنوز یک تهدید است اما 

اگرچه طالبان نفوذ خودشان را در سراسر افغانستان 
گسترش می دهند اما این گروه متحمل تلفات بسیار 
سنگین شده و به اهداف استراتژیک خود در سال 

2014 میالدی نرسیده است.
متحمل  نیز  افغان  نیروهای  که  است  حالی  در  این 
تلفات چندین هزار نفری شدند که نسبت به سال 
قبل از آن )2013( حدود 50 درصد افزایش یافت 
و طالبان افغان در حال آزمودن توان نیروهای افغان 

هستند.
پایان  خصوص  در  باید  امریکا  شرایط،  این  در 
هوایی،  نیروهای  مانند  کلیدی  نیروهای  فعالیت 
اطالعاتی، مشاوران نظامی و نیروهای ویژه عملیاتی 
کشور  این  زیرا  کند  بیشتری  احتیاط  افغانستان  در 
هنوز به این نیروها نیاز دارد و »گزینه صفر« امریکا 
در افغانستان در سال آینده، به معنای بازی کردن با 

آینده افغانستان است.
اما گزینه صحیح برای امریکا در افغانستان، خارج 
نکردن تمام نیروهای نظامی امریکایی از افغانستان 
تا سال آینده میالدی است و واشنگتن باید چندین 
در  را  ناتو  و  امریکایی  نظامی  هزاران  و  پایگاه 
افغانستان حفظ کند. یکی از وسیله هایی که می توان 
در  مأموریت  ادامه  برای  را  ائتالف  نیروهای  توافق 
در  لهستان  در  ناتو  نشست  کرد،  جلب  افغانستان 

تابستان آینده است.
این نشست می تواند بجای ایجاد درک جامعه جهانی 
افغانستان،  در  سازی  ملت  به  آن ها  تعهد  مورد  در 
به یافتن مسیر صحیح برای همکاری پایدار با این 
کشور کمک کند که این مسأله هزینه های واقعی را 
که  معنا  این  به  داشت  خواهد  پی  در  امریکا  برای 
بجای هزینه هایی که تا به امروز امریکا در افغانستان 
سرباز   2000 از  بیش  شدن  کشته  از  کرده  صرف 
حدود  هزینه  صرف  تا  گرفته  افغانستان  جنگ  در 
توهم  و  کشور  این  در  دالری  میلیارد  هزار  یک 
امریکا و راه اندازی  انجام حمالت تروریستی علیه 
آسیا،  جنوب  در  آن ها  پناهگاه های  علیه  عملیات 
چنین استراتژی تنها هزینه هایی مانند صرف ساالنه 
5 تا 10 میلیارد دالر برای مخارج نظامیان امریکایی 
در افغانستان، کمک 2 تا 3 میلیارد دالری به حفظ 
قابل  غیر  تلفات  تعدادی  و  افغان  نظامی  نیروهای 

اجتناب را در بر دارد.

دورۀ آموزشی »تحکیم روابط میان 
رسانه ها و حکومت« پایان یافت

اعالمیۀ ستاد هماهنگی برگزاری چهاردهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور

روح اهلل بهزاد
میدیوتیک افغانستان ششمین دور آموزش های تابستانی خود را 

روز پنج شنبه  )5سنبله( به پایان رسانید.
در این دورۀ آموزشی که زیر نام »تحکیم روابط میان رسانه ها 
و حکومت« راه اندازی شده بود در آن ده ها تن از خبرنگاران 

رسانه های افغانستان و فعاالن مدنی اشتراک کرده بودند.
میان  روابط  تحکیم  آموزشی،  دورۀ  این  برگزاری  از  هدف 
حکومت و رسانه ها گفته شده که در آن عالوه بر خبرنگاران، 
در  نیز  حکومتی  نهادهای  رسانه یی  مسووالن  و  مدنی  فعاالن 
اشتراک کرده بودند. مسووالن در مورد نحوۀ ارتباطات رسانه ها 

با حکومت برای خبرنگاران معلومات دادند.
محمد عاطف فقیرزاده مسوول هم آهنگی میدیوتیک در مورد 
ماندگار  روزنامۀ  به  آموزشی  دوره های  این  برگزاری  هدف 
آشنایی خبرنگاران  برنامه ها  این  برگزاری  اصلی  گفت: هدف 
و مسوولین رسانه های افغانستان با یک سری مسایل اجتماعی، 
اقتصادی و محیط زیستی می باشد تا ژورنالیستان با این مسایل 

آشنایی پیدا و در این مورد کار کنند.
را  ژورنالیست ها  برنامه ها،  این  در  »ما  افزود:  فقیرزاده  آقای 
آموزش  ژورنالیستی  مسایل  در  محض  و  عملی  به صورت 

می دهیم.«
قسیم عزیزی از اشتراک کننده گان این برنامه به این باور است 
روابط،  گسترده گی  در  برنامه ها  نوع  این  برگزاری  نفس  که 
شناسایی، درک مسوولیت و تأمین روابط میان رسانه ها، جامعۀ 

مدنی و مسووالن حکومتی نقش به سزای دارد.
ذهنیت ها  دادن  پرورش  برای  که  می کند  تصریح  عزیز  آقای 

برگزرای این برنامه ها در آینده بسیار مفید و موثر می باشد.
همچنان، مسعوده قاری زاده یکی دیگر از اشتراک کننده گان این 
دوره نیز باور دارد که اشتراک شان در این کارگاه برای آموختن 
این که چگونه از قانون حق دست رسی به اطالعات بدون کدام 
بسیار  کنند،  استفاده  به مردم  رسانی  اطالع  کار های  در  مانعی 

ضروری و موثر بوده است.
او تصریح می کند: در این برنامه با نحوۀ ارتباط با رسانه های 
حکومت و مسووالن حکومتی نیز آشنا شدیم و در آینده در 

این زمینه مشکلی برنخواهیم خورد.
برنامه های آموزشی علمی تابستانی میدیوتیک همه ساله به کمک 
کشور  فدرالی  جمهوری  خارجه  وزارت  مالی  همکاری  و 
آلمان در چارچوب سایر برنامه های رسانه یی میدیوتیک اجرا 
می شوند که عمدتًا روی معرفی و آشنایی رسانه های افغانستان 
کشور  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  مهم  مسایل  با 

متمرکز می باشد.
ششمین دوره آموزش های تابستانی میدیوتیک با برگزاری شام 
فعاالن حقوق زن و  از  به شماری  اهدای ستایش نامه  و  هنری 

خبرنگاران به پایان رسید.
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y        ایجاد تشکیالت ملی
احمدشــاه مســعود در ســال های پســیِن عمــر خویــش، 
ــه  ــتان ب ــردم افغانس ــه م ــود ک ــیده ب ــاور رس ــن ب ــه ای ب
گروه هــای سیاســی، قومــی و زبانــی گوناگونــی تقســیم 
شــده اند و ایــن حالــت تنهــا به ســود دشــمنان افغانســتان 
اســت. بنابرایــن می گفــت؛ بــرای بقــای افغانســتان راهــی 
ــته  ــل گذاش ــا معط ــه ایدیولوژی ه ــت ک ــن نیس ــز ای ج
ــد  ــار گردن ــی مه ــی و زبان ــای قوم ــوند و گرایش ه ش
ــد.  ــرای ایجــاد یــک جبهــۀ ملــی فراهــم آی ــه ب ــا زمین ت
ــی،  ــن صف ــکیل چنی ــدون تش ــه ب ــرد ک ــر می ک او فک
نمی تــوان از افغانســتان و منافــِع آن دفــاع نمــود؛ از ایــن رو 
ــرای  ــه را ب ــت و زمین ــاس گرف ــا تم ــۀ جناح ه ــا هم ب
سهم گیری شــان در مقاومــت مســاعد کــرد و هــر دســتی 
کــه بــه ســویش دراز شــد، آن را به گرمی فشــرد. مســعود 
بــه ایــن بــاور رســیده بود کــه تشــکیالت ملی آن نیســت 
کــه در آن کســانی از گوشــه و کنــارِ افغانســتان بــا تعلقات 
مختلــف قومــی و زبانی و مذهبــی در آن عضویت داشــته 
باشــند؛ بلکــه ویژه گــی عمــدۀ تشــکیالت ملــی آن اســت 
ــا افــکار و گرایش هــای گوناگــون سیاســی،  ــراد ب کــه اف
روی دفــاع از منافــع کشــور بــه توافــق برســند و یکدیگر 
را یــاری رســانند. او می گفــت، فرصــِت آن رســیده کــه به 
ایدیولوژی هــا »نــه!« بگوییــم و بــرای حراســت از بقــای 
افغانســتان دســت بــه کار شــویم. از همیــن جــا بــود کــه 
بــه احــزاب جهــادی بســنده نکــرد، بلکــه همــۀ کســانی 

ــتند،  ــاع از کشــور داش ــه عشــق دف را ک
دعــوت نمــود.

احمدشــاه مســعود می گفــت، مــردم 
ســوی  از  گونه یــی  بــه  افغانســتان 
ــر  ــه ه ــوند ک ــویق می ش ــتان تش پاکس
ــاال  ــود را ب ــی خ ــگ قوم ــدام، فرهن ک
ــا  ــا ب ــات ورزد. ام ــه آن مباه بکشــد و ب
ایــن کار، همــکاری جمعی در افغانســتان 
بــه میــان نمی آیــد. دشــمنان افغانســتان، 
ــا توصیف هــای دروغیــن  مــردمِ مــا را ب
بــه بی راهــه ســوق می دهنــد و راه 
ایجــاد تشــکیالت منظــِم سراســری را به 

روی شــان می بندنــد. 
ــد،  ــرز دی ــن ط ــاس ای ــر اس ــعود ب مس
اداره هــای دولتــی را در ســاحات تحــت 
ــت،  ــه داش ــال نگ ــت فع ــروِل دول کنت
ــود و در  ــظ نم ــی را حف ــررات دولت مق
ــنـ   ــورم مجاهدی ــی، یونیف ســطح نظام
ـ را  یونیفــورم شــناخته شــدۀ افغانســتان 

ــق کــرد. تطبی

 y   پاکستان؛ عامل اساسی جنگ
 در افغانستان

احمدشــاه مســعود معتقــد بــود کــه دوام 
جنــگ و بی ثباتــی در افغانســتان، بــا 
سیاســت مداخله گرانــۀ پاکســتان ارتبــاط 
دارد؛ بنابرایــن بــرای مقابلــه بــا مداخلــۀ 
ــه را  ــتراتژی دوجانب ــک اس ــتان، ی پاکس
ــر  ــرد؛ دوام مقاومــت در براب ــال می ک دنب
تهاجــم طالبــان و القاعــده و کار سیاســی 
در عرصــۀ بین المللــی بــرای زیــر فشــار 

ــرار دادن پاکســتان. ق
مســعود بدیــن اندیشــه بود کــه پاکســتان به چیــزی کم تر 
از اشــغاِل افغانســتان قانــع نیســت؛ امــا بــه گفتــۀ او آن چه 
جالــب می نمایــد، نحــوۀ اشــغال گری ایــن کشــور اســت 

کــه در هیچ جــای دنیــا ســابقه نداشــته اســت.
ــۀ احمدشــاه مســعود، پاکســتان تــالش داشــت  ــه گفت ب
ــا از میــان بــردِن همــۀ نهادهــای اداری، فرهنگــی و  تــا ب
اقتصــادی، افغانســتان را چنــان درمانــده ســازد کــه دیگــر 
زمینه یــی بــرای روی پــا ایســتادِن مــردم افغانســتان باقــی 
نمانــد. او کارکــرد طالبــان را در نابــودی اداره هــای دولتــی 
و مراکــز فرهنگــی کشــور، از ایــن زاویــه می نگریســت.
مســعود می گفــت، پاکســتان بــا حفــظ طالبــان در 
دســته های جــدا از هــم، نمی خواهــد یــک نیــروی 
قابــل توجــه نظامــی در افغانســتان شــکل بگیــرد؛ بلکــه 
ــای  ــی از کرنیل ه ــان را یک ــتۀ طالب ــر دس ــد ه می کوش

ــد. ــرار ده ــتور ق ــرِ دس ــی زی ــتانی به راحت پاکس
بــه تصــور احمدشــاه مســعود، پاکســتان خواســتار یــک 
افغانســتان از هــم پاشــیده، متفــرق و فاقد مرکزیت اســت 
کــه به راحتی بتوانــد آن را کنتــرول نمایــد. او تخریباتی که 
در زمــان دولــت مجاهدیــن صــورت گرفــت، یــک برنامۀ 
ــه قصــد  طرح شــده از ســوی پاکســتان می شــمرد کــه ب

نابــودی بنیادهــای اقتصــادی افغانســتان اجــرا شــده بود.
او عقیــده داشــت کــه طالبان و القاعــده از درون افغانســتان 
شکســت نخواهنــد خــورد، بلکــه روش طالبان در ســطح 
جهانــی اســباب زوال و نابودی شــان را فراهــم مــی آورد؛ 
ــود و  ــل ب ــادی قای ــط خارجــی اهمیــت زی ــه رواب ــذا ب ل

خــود بــر خــالف دوران جهــاد، ســفرهای متعــددی بــه 
کشــورهای منطقــه و بــاری هــم بــه اروپــا انجــام داد. 

y   سخن آخر
بــا جمع بنــدی کارکردهــای ســه دوره از حیــات سیاســی 
ــت  ــر دس ــله عناص ــک سلس ــه ی ــعود، ب ــاه مس احمدش
ــای  ــوان زیربن ــه عن ــا را ب ــوان آن ه ــه می ت ــم ک می یابی

ــاد کــرد. ــۀ سیاســت، ی فکــری مســعود در پهن
y انسان گرایی

صحبــت بــا دوســتان، ترحــم بــا اســیران جنگــی و رفتــار 
صمیمانــه بــا مهمانــان، از خصایــص بــارزِ مســعود بــود. 
عفــو و گذشــت در برابــر کســانی که بــا او بــه مخاصمت 
برمی خاســتند و احتــرام بــه همــۀ کســانی که در ســاحات 
مختلــف حاکمیــِت او بــه رفت وآمــد می پرداختنــد، 
احمدشــاه مســعود را در ردیــف مــردان تاریــخ جــا داده 
اســت. او بــه موجــب ایــن ویژه گــی اخالقــی، در قلب هــا 
جــا گرفت و محبــِت او سراســر افغانســتان را درنوردید و 

حتــا فراتــر از مرزهــای افغانســتان رفــت.
y    درهم تنیده گی عقل و احساس

مســعود پــراز درد و احســاس دینــی بــود؛ امــا در هنــگام 
تصمیم گیــری بــر احساســاِت خــود لــگام مــی زد، 
ــم  ــال خون ســردی تصمی ــه می اندیشــید و در کم عاقالن

می گرفــت.
ویژه گــی نــادری کــه در او یافــت می شــد، درآمیخته گــی 
میــان عقــل و احســاس بــود و ایــن دو را بســیار زیبــا بــا 

ــار  ــت و آث ــه داش ــر عالق ــه هن ــعود ب ــت. مس ــم داش ه
ــیقی  ــی و موس ــعر، نقاش ــون ش ــری هم چ ــف هن ظری
را دوســت می داشــت. خصیصــۀ بخشــنده گی در او 
بیشــترینه از احســاس بلنــد انســانی اش آب می خــورد و 
بارهــا دیــده شــد کــه دشــمناِن خــود را عفــو کــرد و بــه 
مخالفیــن سرســخِت خــود زمانــی کــه درمانــده شــدند، 

یــاری رســاند. 
درهم تنیده گــی مــوزوِن عقــل و احســاس در نهــاد 
ــر  ــه توانســت ب ــود ک ــه حــدی ب ــاه مســعود، ب احمدش
ــازد؛  ــه س ــود را جاودان ــامِ خ ــذارد و ن ــر بگ ــخ اث تاری
ــی  ــه بازرس ــس در دروازۀ او ب ــال: هیچ ک ــۀ مث ــه گون ب
گرفتــه نشــد و همــه گان بــدون مزاحمــت او را مالقــات 
می کردنــد، کــه ایــن امــر بــرای فرمانــده نامــداری چــون 
ــرباز  ــک س ــه ی ــا این ک ــود و ی ــور می نم او، دور از تص
ــوان  ــه عن روســی بعــد از این کــه اســالم آورد، ســال ها ب
محافــظ شــخصی او ایفــای وظیفــه نمــود کــه در تاریــخ 

ــدارد. ــه ن نمون
y   عمل گرایی

ــخصیت های  ــیاری از ش ــاِن بس ــعود به س ــاه مس احمدش
تاریــخ، کم تــر می گفــت امــا بیشــتر عمــل می کــرد. او در 
ایــن راســتا نــه این کــه تــواِن گفتــن نداشــت، بلکــه بدین 
بــاور بــود کــه بــا کار، بســیاری حرف هــا را می تــوان زد.
مقولــۀ “روشــن فکر” نــزد او معنــی خوبــی را افــاده 
نمی کــرد. از نظــر مســعود، “روشــن فکر” کســی بــود کــه 
همیشــه بگوید و توان انجام کاری را نداشــته باشد؛ بنابراین 
کســانی را کــه بســیاری از وقــِت خــود را بــه تحلیل هــا و 

تفســیرهای 
ــن فکر”  ــپ زدِن واژۀ “روش ــا برچس ــد، ب روز می پرداختن
ــت  ــن، مخالف ــید و این چنی ــد می کش ــه نق ــا، ب ــر آن ه ب
ــه القــاب  خــود را بیــان می داشــت. در گزینــش افــراد، ب
ــود،  ــل نب ــادی قای و گواهی نامه هــای آموزشــی بهــای زی
بلکــه اســتعداد و تــوان عملــی افــراد را در صحنــه ارزیابی 

می کــرد و روی آن حســاب می نمــود.
y    اقتدارگرایی

ــوان  ــی نمی ت ــف و ناتوان ــا ضع ــعود، ب ــر مس ــه نظ ب
ــر کرســی نشــاند؛  ــه پیــش نهــاد و حرفــی را ب گامــی ب
ــل  ــۀ عم ــود را جام ــرِف خ ــه ح ــرای این ک ــن رو ب از ای
ــرد و  ــر می ک ــدرت فک ــه کســب ق ــاند، ســخت ب بپوش
ــا زور  ــوازن ب ــود را در ت ــرِح خ ــید ط ــه می کوش همیش
ــاِن  ــه می ــی ک ــاوت جالب ــش نگــه دارد. تف ــوِت خوی و ق
ــتان  ــرِ وی در افغانس ــت مداران هم عص ــایر سیاس او و س
ــه تحــوالت  ــن اســت کــه مســعود ب ــده می شــود، ای دی
دروِن کشــور بیشــتر می نگریســت و آن را اســاِس عمــل 
ــه سیاســت های  ــه دیگــران ب ــی ک ــی داد، در حال ــرار م ق

ــتند. ــد می بس ــم امی ــی چش ــورهای خارج کش
y  طرح و برنامه 

ــد و  ــازه می ده ــنده اج ــات نویس ــه اطالع ــی ک ــا جای ت
شــناختی کــه از ســایر فعــاالن عرصــۀ سیاســی و نظامــی 
ــا  ــالن ب ــه و پ ــتن برنام ــی در داش ــتان دارد، کس افغانس

ــد. ــری کن ــد همس ــعود نمی توان ــاه مس احمدش

داوری روی برنامه هــا، به جــای خــود؛ امــا مســعود 
داشــتِن برنامــه را یــک امــر اساســی در زنده گــی خویــش 

می شــمرد.
خدایــش بیامــرزد و مــا را در روز بازپــرس از زمــرۀ 

دوســتانش بشــمارد.
ـ خ میزان 1383 ه

کارنامۀ تبلیغاتی احمدشاه مسعود
y   اعــالی کلمــه اهلل معنایــش ایــن نیســت کــه یــک تکــۀ 
ســبز را بــر ســر چوبــی بلنــد کنیــم؛ بلکــه معنــی اعــالی 
ــۀ اســالم  ــر کلم ــردم در زی ــه م ــن اســت ک ــه اهلل ای کلم

ــد. ــت نماین ــش، عــزت و امنی احســاس آرام
y  در جنــگ، کســانی کــه از وطــِن خویــش دفــاع 

هســتند. حق به جانــب  همیشــه  می کننــد، 
مسعود )رح(

 
کارنامۀ تبلیغاتی احمدشاه مسعود

در میانــۀ تابســتان 1358، یــک گــروه از اهالــی پنجشــیر 
ــردمِ  ــه م ـ ک ــر  ــی دهان پ ــای قدیم ــه تفنگ ه ــز ب مجه
آن جــا انــواع آن را دوبســت، رفــل و شــیرحلقه می نامنــد 
ــت  ــی درۀ پنجشــیر در حرک ــه ســوی قســمت پایین ـ ب
بودنــد. برخــی از ایــن افــراد کاردهــای دراز کــه “ســیالبه” 
خوانــده می شــود، در دســت داشــتند و بــا دســتمال های 
ــه “گل ســیب” کمرهــا را بســته  سرخ وســفید موســوم ب
ــم  ــای رژی ــل نیروه ــد روز قب ــروه چن ــن گ ــد. ای بودن

تره کــی را از پنجشــیر وادار بــه عقب نشــینی کــرده 
بودنــد و ســنگرهای مجاهدیــن تــا بلندی  هــای مشــرف 
بــر گلبهــار، جبل الســراج و شــاهراه ســالنگ پیــش رفتــه 
بــود و ایــن دســته می رفتنــد کــه بــه جمــِع دیگــران در آن 
مناطــق بپیوندنــد. در میــان ایــن گــروه، جوانــی نــو ریش، 
بــا قــد میانــه، بــدن اســتخوانی، چهــرۀ گندم گــون مایــل 
بــه زردی، چشــمان عقابــی و بینــی کشــیده خودنمایــی 
ــت،  ــروه راه می رف ــاِن گ ــاده در می ــن ج ــرد، در بی می ک
بــا قامتــی انــدک مایــل بــه خمیده گــی، گام هــای بلنــدی 
ــه  برمی داشــت، نگاه هــای تنــد و شــتاب آلودش گاهــی ب
ــه راســت می لغزیــد و در میــان جمــع  چــپ و زمانــی ب

ــه نظــر می آمــد. ــر، عــادی ب غفی
نویســنده نیــز بــا عده یــی از بچه هــای دهکــده، در 
کنــار جــاده بــا دقــت آن هــا را بــه تماشــا نشســته بــود؛ 
ــری  ــه دیگ ــی ب ــروه یک ــن گ ــور ای ــا عب ــاالن ب بزرگ س
ــتانی  ــه کاله نورس ــه” ک ــوان کوس ــان “ج ــد: هم می گفتن

ــت. ــه اس ــر جبه ــر دارد، آم به س
بدیــن ترتیــب، قبــل از این کــه نــامِ احمدشــاه مســعود را 
شــنیده باشــم، او را دیدم و در دل نســبت به  او احساســی 
دوگانــه داشــتم؛ احســاس بدبینــی به خاطــر این کــه 
جنگــی را راه انــدازی کــرده بــود کــه مــرا از درس بازمانــد 
ــوم را  ــر ش ــم و داکت ــب بخوان ــه روزی ط و آرزوی این ک
بــر بــاد داد. از جانبــی دیگــر، احســاس غــرور می کــردم 
به دلیــل این کــه روزهــای قبــل هواپیماهــای رژیــم 
تره کــی از فضــای دهکــدۀ مــا عبور نمــوده، 
بــه ســراغ او  رفتــه و ســنگرهای او و یارانش 
ــا در فرجــام  ــد، ام ــان کــرده بودن را بمباردم
ایــن بمباردمان هــا اثــری نبخشــید، نیروهای 
ــینی  ــه عقب نش ــور ب ــی مجب ــم تره ک رژی
ــن  ــتند. ای ــرای او واگذاش ــدند و دره را ب ش
ــا هم ســاالِن  ــا ب ــود، ت تحــول، ســواِل روز ب
خویــش دربــارۀ توانایــی این مــرد چیزهایی 
ــم و در عالمــی از تعجــب  ــدل نمایی رد و ب

فــرو رفتــه، او را بــه ســتایش گیریــم.
ــود  ــتگاهی وج ــچ دس ــس و هی ــچ ک هی
نداشــت کــه در آن روزهــا تبلیغــات را 
ــی همســویی مــردم  ــد؛ ول ســازمان دهی کن
ــای  ــه عملکرده ــا نســبت ب و انزجــارِ آن ه
شــایعات  خودبه خــود  تره کــی،  رژیــم 
ــود  ــاد نم ــردم ایج ــان م ــی را در می فراوان
کــه همــۀ آن شــایعات از لیاقــت، کاردانــی، 
ــر  ــِل “آم ــرعت عم ــی و س ــارت نظام مه
جبهــۀ مجاهدیــن” حکایــت می کــرد. 
ــۀ  ــر جبه ــایعات، آم ــن ش ــاس ای ــر اس ب
ــد  ــا چن ــان در دو ت ــن زم ــن در عی مجاهدی
ــگ وی  ــت و از تفن ــور می یاف ــه حض جبه
بــا هــر فیــر، صــدای اهلل اکبــر برمی خاســت 
ــدف  ــمن را ه ــد دش ــی آن چن ــر مرم و ه
قــرار مــی داد، هرگــز بــه خــواب نمی رفــت 
و پالن هــای دشــمِن خویــش را به طــور 
غیبــی می دانســت؛ زیــرا “مــرد خــدا” بــود.
مــردم،  متــن  از  برخاســته  شــایعات 
ــا مهــم ایــن  ــد؛ ام برنامه ریــزی شــده نبودن
بــود کــه در نخســتین مرحلــۀ جهــاد، ایــن 
ــگ  ــزۀ جن ــر انگی ــزاران نف ــه ه ســخن ها ب
ــت. ــا می کاش ــه را در دل ه ــر جبه ــِت آم ــی داد و محب م
ــی  ــت فرمانده ــاحات تح ــی در س ــن رو کار تبلیغات از ای
ــپس  ــد و س ــاز ش ــایعه” آغ ــا “ش ــعود ب ــاه مس احمدش
ــه  ــت گرفت ــی روی دس ــۀ تبلیغات ــی در عرص برنامه های
شــد؛ امــا تــا واپســین روزهــای حیاتــش در میــان مــردم 
ــانه هایی و  ــاه مســعود افس ــتعداد احمدش ــه اس نســبت ب
جــود داشــت، تــا حــدی کــه وقتــی خبــر شــهادت وی 
رســماً از طریــق رادیوهــا پخــش گردیــد، در جبل الســراج 
و چاریــکار بســیاری از مــردم آن را بــاور نمی کردنــد و بــر 
ــا هــم  ســرِ صحــت و ســقِم ایــن گزارش هــا، کســانی ب

ــد. ــرط بندی کردن ش
از امتیازاتــی که مســعود نســبت به ســایر فرماندهــان جهاد 
دارا بــود، یکــی دیــدگاه او نســبت بــه جنگ چریکــی بود. 
او بــاور داشــت کــه پهلــوی سیاســی جنــگ چریکــی بــه 
ــر از پهلــوی نظامــی آن اســت. بنابرایــن  مراتــب چرب ت
ــتۀ  ــده برجس ــک فرمان ــوان ی ــه عن ــعود  ب ــد مس هرچن
جنگ هــای گوریالیــی مشــهور شــده؛ امــا واقعیــت ایــن 
ــر  ــک رهب ــه ی ــۀ احمدشــاه مســعود ب ــه کارنام اســت ک
جنــگ چریکــی نزدیــک اســت، تا بــه یــک فرمانــده. زیرا 
بخش هــای کاری یــی را کــه در اولیــن فرصــت به دســت 
آمــده بــود، در جبهــۀ پنجشــیر ایجــاد کــرد. ایــن بخش ها 
شــامِل امــور مالــی، تبلیغاتــی، اداری، قضایــی، آمــوزش و 
ــد، کــه در آن زمــان یــک اقــدام  ــرورش و نظامــی بودن پ
ــاب  ــه حس ــتان ب ــاد افغانس ــد در جه ــکاری و جدی ابت

می آمــد. 
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نسبیت  نظریۀ  بار  نخستین  برای  اینشتاین   ،1916 سال  در 
عامِ خود را مطرح ساخت که تا امروز مدل استاندۀ گرانش 
باقی مانده است. بیست سال بعد، او و همکار قدیمی اش، 
در  می داد  نشان  که   ]1[ کردند  منتشر  مقاله یی  رزن،  ناتان 
مستتر  خمیده یی  فضای  ساختار  عام،  نسبیت  صورت بندی 
است که می تواند دو منطقۀ دور از هم جا-گاه را از طریق 
میان بر فضایی خمیدۀ تونل مانندی به هم متصل نماید. هدف 
مقالۀ اینشتاین و رزن، تبلیغ سفر با سرعتی بیش از سرعت 
تا  نبود، بلکه آن ها تالش می کردند  نور یا سفر میان جهانی 
فضایی  تونل هایی  چونان  را  الکترون  مانند  بنیادی  ذرات 
توضیح  می شوند،  مشخص  الکتریکی  نیروی  با خطوط  که 
انجام  کارهای  و  عام  نسبیت  بر  رزن  ـ  اینشتاین  پِل  دهند. 
شده توسط شوارتزشیلد برای حل معادالت اینشتاین استوار 
است؛ یکی از پاسخ های این معادالت، پیش بینی سیاه چاله ها 

بود.
نور  حتا  چیز،  هیچ  که  فضاست  از  منطقه یی  سیاه چاله 
نمی تواند از آن بگریزد. می توان گفت که سیاه چاله ها در واقع 
نقطۀ پایان تکامل ستاره های پرجرم هستند. اما این توضیح 
مختصر، به هیچ روی درک آن ها را آسان تر نمی سازد و از 

رازآمیز بودِن آن ها نمی کاهد.
سیاه چاله ها، نقطۀ پایان تکامل ستاره گانی هستند که دست کم 
به  ستاره یی  در  اگر  دارند.  جرم  خورشید  برابر   15 تا   10
ممکن  دهد،  روی  ابرنواختری  انفجار  بیشتر،  یا  جرم  این 
نسبتًا  که  بگذارد  باقی  سوخته یی  ستاره یی  باقی ماندۀ  است 
پُرجرم است. این باقی مانده، از آن جا که هیچ نیروی رو به 
در  نماید،  مخالفت  گرانشی  نیروهای  با  که  نیست  بیرونی 
و  نقطۀ حجم صفر  به  ستاره  سرانجام،  می پاشد.  فرو  خود 
چگالی بی نهایت فرو می پاشد و آن چه را »تکینگی« نام دارد، 
ایجاد می کند. با افزایش چگالی، مسیر پرتوهای نوری که از 
ستارۀ گسیـــــل می شوند، خمیده می شود و سرانجام این 
پرتوها به طرزی غیرقابل بازیافت، به دور ستاره می پیچند. 
در  شدید  گرانشی  میدان  توسط  شده  گسیل  فوتون های 
مداری به دام می افتند و هرگز این مدار را ترک نمی کنند. 
از آن جا که پس از رسیدن ستاره به چگالی بی نهایت، هیچ 

نوری از آن نمی گریزد، آن را سیاه چاله می خوانند]2[. 
اندیشۀ اصلی کرم چاله ها، به همان قدمت مفهوم نسبیت عام 
است. چندماه پس از آن که اینشتاین معادالت خود را نوشت، 
اینشتاین  معادالت  دقیق  پاسخ  نخستین  شوارتزشیلد  کارل 
هندسۀ  ذکر  شایان  پیش بینی های  از  یکی  یافت]3[.  را 
 rs بحرانی  شعاع  در   M جرم  اگر  که  بود  آن  شوارتزشیلد 
که امروزه به آن شعاع شوارتزشیلد]4[ )دورترین نقطۀ قابل 
دید( می گویند، فشرده شود، گرانش آن چنان قوی می گردد 
 rs از آن بگریزد. شعاع شوارتزشیلد که حتا نور نمی تواند 

جرم M با رابطۀ زیر داده می شود]5[:
2GM/c2 = rs

صحیح  شعاع   ،1784 در  میـــچل  جان  آن که  جالب 
شوارتزشیلد را بر اساس نظریه یی غلط پیدا کرده بود. این 
زمین شناس انگلیسی دریافته بود که از لحاظ نظری ممکن 
 ]6[ نور  حتا  چیز،  هیچ  که  شود  قوی  چنان  گرانش  است 
باید  ایجاد چنین گرانشی، شیء  از آن بگریزد. برای  نتواند 
در  باشد.  غیرقابل تصور، چگال  به طرزی  و  پرجرم  بسیار 
آن زمان، شرایط الزم برای وجود آن چه میچل »ستاره های 
سیاه« می نامید، از لحاظ فیزیکی غیرممکن می نمود. نظرات 
سیمون  پیر  فرانسوی  فیلسوف  و  ریاضی دان  توسط  وی 
الپالس در دو ویرایش متوالی راهنمای نجوم منتشر گردید، 
اما در ویرایش سوم حذف شد. در ویرایش 1795، الپالس 
معادلۀ زیر را مطرح ساخت که نشان می داد جرم و شعاع 

برای تشکیل سیاه چاله باید چه قدر باشد:
2GM/r} = c};Vesc = &radic

سیاه چاله،  از  است  شده  تشکیل  شوارتزشیلد  کامل  هندسۀ 
سفیدچاله و دو جهان که در افق های شان به وسیلۀ کرم چاله یی 
به هم متصل شده اند. نام سیاه چاله، در سال 1968، توسط 
را  اجرام  این  ویلر،  از  پیش  ابداع شد.  ویلر  آرچیبالد  جان 
اغلب »ستاره های سیاه]7[« یا »ستاره های منجمد« می نامیدند.
این لودویگ فالم اتریشی بود که دریافت پاسخ شوارتزشیلد 
شوارتزشیلد  متریک  را  آن  )که  اینشتاین  معادالت  برای 
دو  که  می کند  توصیف  را  کرم چاله یی  واقع  در  می خوانند( 
منطقه از جا-گاه تخت، دو جهان یا دو قسمت از یک جهان 

را به هم متصل می سازند.
افق(  داخل  در  منفی  مقدار  جذر  جواب  )از  سفیدچاله 
درست  می رود.  عقب  به  زمان  در  که  است  سیاه چاله یی 
همان گونه که سیاه چاله ها اشیا را به طرزی غیر قابل بازیافت 
می بلعند، سفیدچاله ها نیز آن ها را به بیرون »تف می کنند«. اما 
سفیدچاله ها نمی توانند وجود داشته باشند، زیرا قانون دوم 

ترمودینامیک را نقض می کنند]8[.
 

قانون دوم  از  تقارن زمانی است. چیزی  نسبیت عام دارای 
می دانیم.  ما  اما  نمی داند.  معلول  و  علت  از  و  ترودینامیک 
جواب جذر مقدار منفی در خارج از افق، جهانی دیگر را 
نشان می دهد. کرم چاله یی که دو جهان مجزا را به یک دیگر 

متصل می سازد، پل اینشتاین ـ رزن نام دارد.
ایجاد  مشکلی  اینشتاین  برای  سیاه چاله ها  وجود  پیش بینی 
اما وی دریافت که سیاه چاله ها در مرکز خود دارای  نکرد، 
تکینگی هستند؛ این نقطۀ چگالی بی نهایت است که در آن 
پایان می رسد. در نقطۀ تکینگی نقض تمام قوانین  زمان به 
اینشتاین  برای  فکر  این  آغاز می شود.  فیزیک  شناخته شدۀ 
نداشت،  را دوست  تکینگی ها  این  او  بود.  آزاردهنده  بسیار 
این که آن ها به وسیلۀ افق رویداد سیاه چاله از جهان خارج 
پنهان داشته می شوند، برای وی کافی نبود، او این »مفهوم« 
را که »اگر نمی توانی چیزی را ببینی، الزم نیست درباره اش 

نگران باشی« دوست نداشت. 
 ،1935 سال  در  آورد.  روی  رزن  ناتان  با  کار  به  بنابراین 
نفع ]وجودِ[  به  مؤیدی  که شواهد  نوشتند  مقاله یی  دو  این 
پلی میان سیاه چاله و سفیدچاله ارایه می کرد، این پل را پل 

اینشتاین ـ رزن نامیدند.
بیش  سرعتی  با  سفر  تبلیغ  رزن،  و  اینشتاین  مقالۀ  هدف 
آن ها تالش  بلکه  نبود،  میان جهانی  یا سفر  نور  از سرعت 

می کردند تا ذزات بنیادی مانند الکترون را به مثابه تونل هایی 
می شوند،  مشخص  الکتریکی  نیروی  خطوط  با  که  فضایی 
توضیح دهند. اما نویسنده گان داستان های علمی، اندیشۀ پل 
اینشتاین ـ رزن را اخذ کردند و آن را در مورد سفینه های 
فضایی که از طریق آن چه امروزه »کرم چاله« خوانده می شود، 
با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت می کنند، به کار بستند. 
بنابراین، آن چه در اصل اینشتاین نظریۀ آن را ارایه کرده بود، 
به منظور دور  نویسنده گان داستان های علمی  اکنون توسط 
زدن مشکلی که نسبیت عام اینشتاین برای آن ها ایجاد کرده 

بود )این که حرکت با سرعت بیش از سرعت نور ناممکن 
است( مورد استفاده قرار می گرفت.

از  بزرگ تر  اشیای  این که  ـ رزن، تصور  اینشتاین  نظریۀ  در 
بتوانند از کرم چاله عبور نمایند، حتا مورد بررسی  الکترون 
نویسنده گان  که  سناریویی  بنابراین،  و  است  نگرفته  قرار 

داستان های علمی ترسیم می کنند، صحیح نیست.
دوره  آن  فیزیک دانان  از  بسیاری  برای  رزن  ـ  اینشتاین  اثر 
اصول،  در  جا-گاه،  در  »تونلی«  چنین  زیرا  بود؛  آزاردهنده 
می توانست انتقال اطالعات را با سرعتی بیش از سرعت نور 
را ممکن سازد و بدین ترتیب یکی از اصول موضوعۀ کلیدی 

نسبیت خاص را که »علیت اینشتاینی« نام دارد، نقض کند.
پل  جا-گاه  ساختار  که  کرد  کشف  ویلر  جان   ،1962 در 
لحاظ  از  میدان،  بدون  فضای  در  اینشتاین-رزن]10[، 
کرم  چنین  اگر  که  شد  داده  نشان  است.  ناپایدار  دینامیکی 
فوتون  یک  حتا  آن که  از  پیش  شود،  باز  نحوی  به  چاله یی 
بتواند از آن عبور نماید، بسته می شود و بدین ترتیب علیت 

اینشتاینی حفظ می گردد.

منتهی  کرم چاله ها  برای  متفاوت  طبقه بندی  دو  به  اثر  این 
گردید: کرم چاله های لورنتزی و کرم چاله های اقلیدسی]11[.

زمان  و  فضا  در  میان برهایی  اساسًا،  لورنتزی،  کرم چاله های 
هستند، اما فوراً بسته می شوند، مگر آن که شکلی از انرژی 
منفی به تحوی آن ها را باز نگه دارد. ایجاد مقادیر کوچک 
اثر  به  موسوم  اصلی  اساس  بر  آزمایشگاه  در  منفی  انرژی 

کازیمیر]12[ ممکن است.
یک نتیــجۀ فرعی کرم چاله های لورنتزی این بود که اشیایی 
که از آن ها عبور می کنند، نه تنها در مکان که در زمان نیز 

حرکت می نمایند )با فرض این که جهان های موازی وجود 
دارند(.

کرم چاله های لورنتزی دست کم دو گونه دارند:
1ـ کرم چاله های میان ـجهانی؛ کرم چاله هایی که جهان »ما« را 

به جهانی »دیگر« متصل می سازند.
منطقۀ  2ـ کرم چاله های درون ـجهانی؛ کرم چاله هایی که دو 

دور از هِم جهان ما را به یک دیگر مربوط می سازند]13[.
کرم چاله های اقلیدسی، از این هم عجیب ترند، زیرا در »زمان 
موهومی« زنده گی می کنند و ذاتًا پدیده های کوانتوم مکانیکی 
مجازی هستند. این کرم چاله های اقلیدسی، بیشتر مورد توجه 

نظریه پردازان میدان کوانتومی قرار دارند. 
کیهان شناسی  و  کوانتومی  مکانیک  نسبیت،  که   1865 در 
مدرنی در کار نبود، چارلز داجسون]14[ آلیس در سرزمین 
عجایب را نوشت. موضوع این داستان کودکان، جهان های 
داستان هست که در  این  بود. قسمت مشهوری در  موازی 
آن آلیس، خرگوش سفیدی را در سوراخی تعقیب می کند، 
اکنون می توان این سوراخ را پل اینشتاین ـ رزن نامید. در 
سرزمین عجایب، قوانین فیزیک دیگر معتبر نیستند و بدین 
ترتیب ممکن است فرآیندهای عجیبی روی دهد. اما به یاد 
داشتن این نکته حایز اهمیت است که داجسون نمی دانست 
این  می سازد.  ممکن  را  امر  این  وقوع  مکانیسمی،  نوع  چه 
اندیشه، اندیشۀ استفاده از »کرم چاله« برای طی کردن فواصب 
بعید، در سال 1985 توسط ساگان در نوشتن داستانی به نام 
»تماس« مورد استفاده قرار گرفت. وی می خواست در این 
داستان، بدون نقض نسبیت، از روشی برای حرکت یکی از 

شخصیت ها با سرعتی بیش از سرعت نور استفاده کند. 
امر  آن که  از  بیش  کرم چاله ها  حاضر،  حال  در  متأسفانه 
علمی باشند، داستان علمی هستند. کرم چاله، شکافی نظری 
اگر روزی  در جا-گاه و جواب ریاضی نسبیت عام است. 
ثابت می شد، امکان آن بود که برای طی کردن بسیار سریع 
فواصل بعید از آن استفاده شود. هرگز ثابت نشده است که 
کرم چاله ها وجود دارند و مؤیدی تجربی برای آن ها وجود 
اما  سیاه چاله ها(،  آشکارسازی  بودن  دشوار  دلیل  )به  ندارد 
می آورد،  پدید  آن ها  وجود  که  امکاناتی  به  اندیشیدن  یقینًا 

جالب است.
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 )1953( 73 ,48 Physical Review 1ـ در

کیهانی  برقی  جاروی  سیاه چاله  رایج،  قصۀ  برخالف  2ـ 
نیست. اگر جای خورشید ما را ناگهان، سیاه چاله یی با همان 
دمای  می کند،  تغییر  که  چیزی  تنها  بگیرد،  خورشید  جرم 

زمین است.
3ـ این امر در تحقیق نسبیت عام در منظومۀ شمسی، نقش 

بسیار مهمی داشت.
4ـ به آن افق شوارتزشیلد نیز می گویند.

نور  c سرعت  نیوتن و  ثابت گرانشی   G این رابطه  5ـ در 
است.

6ـ که با سرعت 000،300 کیلومتر در ثانیه حرکت می کند.
ساخته  این  از  قبل  فضا«،  »پیشتازان  اول  قسمت های  7ـ 
استفاده  »ستاره سیاه«  عبارت  از  این قسمت ها،  در  شده اند. 

می کنند.
دایمی  حرکت  ماشین  ساخت  ترمودینامیک  دوم  قانون  8ـ 
از نوع دوم را منع می کند. صورت بندی کلوین حاکی از آن 
است که غیر ممکن است که سیستمی که در یک سیکل کار 
با مخزنی گرمایی در تماس است، که در محیط  می کند و 

اطراف کار مثبت انجام دهد.
9ـ نمودار اَبَرفضا از میچیو کاکو 
10ـ ویلر آن را »کرم چاله« نامید.

کرم چاله های  و  عام  نسبیت  از  لورنتزی  کرم چاله های  11ـ 
اقلیدسی از نظریۀ میدان کوانتومی هستند. 

دو  میان  که  است  اندکی  کششی  نیروی  کازیمیر،  اثر  12ـ 
صفحۀ رسانای بی بار موازی اِعمال می شود. این نیرو، ناشی 
از اغتشاشات خالی کوانتومی میدان الکترومغناطیسی است. 
سال  در  کازیمیر  هندریک  هالندی،  فیزیک دان  را  اثر  این 

1948 پیش بینی کرد.
ویتسر  مت  توسط  لورنتزی،  کرم چاله های  نمودارهای  13ـ 

تهیه شده اند.
14ـ ریاضی دانی انگلیسی با نام مستعار لوییس کارل

پل اینشتاین ـ رزن
 و نظریۀ نسبیت عام

آن چه در اصل اینشتاین نظریۀ آن را ارایه کرده بود، اکنون توسط نویسنده گان داستان های علمی 
به منظور دور زدن مشکلی که نسبیت عام اینشتاین برای آن ها ایجاد کرده بود )این که حرکت با 
سرعت بیش از سرعت نور ناممکن است( مورد استفاده قرار می گرفت. در نظریۀ اینشتاین ـ رزن، 
تصور این که اشیای بزرگ تر از الکترون بتوانند از کرم چاله عبور نمایند، حتا مورد بررسی قرار نگرفته 

است و بنابراین، سناریویی که نویسنده گان داستان های علمی ترسیم می کنند، صحیح نیست
در 1865 که نسبیت، مکانیک کوانتومی و کیهان شناسی مدرنی در کار نبود، چارلز داجسون آلیس در 
سرزمین عجایب را نوشت. موضوع این داستان کودکان، جهان های موازی بود. قسمت مشهوری در 
این داستان هست که در آن آلیس، خرگوش سفیدی را در سوراخی تعقیب می کند. اکنون می توان 

این سوراخ را پل اینشتاین ـ رزن نامید

ACKU
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حملۀ موشکی بر خـانۀ... 
استاد سیاف اصابت کرده است.

به گفتۀ آقای کوهدامنی، هنگام شلیک موشک ها، استاد 
سیاف در منزلش واقع در پغمان حضور داشته، اما به 

وی و همراهانش هیچ آسیبی نرسیده است.
دشمنان  به  را  حمالت  این  کوهدامنی  فهیم  آقای 
مردم افغانستان نسبت داد و گفت که پیش از این نیز 
چندین بار خانۀ این رهبر جهادی از همین منطقه مورد 

حمالت موشکی قرار گرفته بود.
نام  به  تپه  یک  از  موشک ها  این  که  می شود  گفته 

»ُکوبه کی« شلیک شده است.
علیه  آتشین  سخنرانی هایی  ایراد  به  که  سیاف  استاد 
و  گفت وگو  نوع  هر  همواره  است،  مشهور  طالبان 
به ضرر  را  این گروه رد کرده و آن  با  را  مصالحه یی 

مردم افغانستان و منافع کشور دانسته است.

داکتر خلیل الرحمن حنانی
حدود 21 سال عمر داشتم که کلماِت مقدسی چون 
احزاب  اسالمی،  حکومت  شهادت،  هجرت،  جهاد، 
مانند  من  شد.  طنین انداز  گوشم  در  و...  جهادی 
میلیون ها انساِن دیگِر این سرزمین با این کلمات ناِب 
اسالمی انس گرفتم و در تالش شدم مصداِق واژه ها 
باشم. در عنفوان جوانی هجرت کردم و بی درنگ به 
صفوِف مجاهدین پیوستم. جهادم آغازِ خوبی داشت، 
همکار نزدیک احمدشاه مسعود )رح( شدم و ده سال 
این همکاری و هم سنگری ادامه یافت و از آشنایی و 
همکاری با ایشان، نهایت خرسندم و آن را بهترین ایام 

زنده گی خود می دانم و بدان می بالم. 
آن ها  و  داشتم  خاص  ارادِت  جهادی  رهبران  به 
کسی  هر  می دادم.  قرار  دین  بزرگاِن  ردیف  در  را 
انعطاف ناپذیر  موقِف  و  می گفت  درشت  سخِن 
معرکۀ  قهرمان  می نشست.  دلم  در  بیشتر  می داشت، 
موضع گیری های قاطع، همیشه حکمتیار و احیاناً استاد 
راضی  چندان  ربانی  استاد  مالیمِت  از  و  بود  سیاف 
ضیاء الحق  جنرال  شخص  و  پاکستانی ها  به  نبودم. 
حسن نظِر عجیبی داشتم، در سوگ او گریستم و او 
را شهید اسالم و جهاد افغانستان می دانستم. در انتظار 
پیروزی جهاد و تشکیل حکومِت اسالمی بودم که در 
8 ثور 1371 تحقق یافت. چه جهاد مقدسی که فرجامِ 

نامیمونی داشت! 
احمدشاه مسعود محصوِل تمام تالِش 14سالۀ جهادِ 
خود را که با تسلیمی کامل رژیم داکتر نجیب همراه 
بود، در طبِق اخالص گذاشت و تقدیم حضورِ رهبران 
آن زمان  که  پشاور  رهبران  کرد.  پشاور  در  جهادی 
قدرت رهبری و تصمیم گیری ملِی ایشان کمتر مورد 
آزمایش و شناسایی قرار گرفته بود، ظاهراً تحت فشارِ 
حکومت پاکستان، در تشکیِل نیم بند حکومِت موقت 

حکومت  تشکیل  و  جهاد  نتیجۀ  رسیدند.  توافق  به 
کشیده  نقشه  پاکستان  که  طوری  مجاهدین  موقِت 
بود، تحقق نیافت. بنا بر آن، از همان لحظاِت اول با 
به صحنه کشیدِن یک تعداد احزاب و رهبران تحت 
این حکومت و عقیم  براندازی  نفوذ خود، در صددِ 
ساختِن جهاد و بدنام کردِن مجاهدین برآمد که دقیقًا 
جنگ های کابل در بستِر همین نقشه راه اندازی شد و 

نتایِج مخربی به بار آورد. 
از پاکستان گله یی نیست؛ زیرا بعد از پیروزی جهاد 
جهاد  داعیۀ  از  پاکستان  حمایِت  که  گردید  واضح 
آن  دادِن  قرار  و  کشورمان  ویرانی  به خاطر  افغانستان 
می گرفته  صورت  خود  استراتژیِک  عمق  موضع  در 
که این استراتژی تاهنوز ادامه دارد و معلوم نیست تا 
چه مدت زماِن دیگر دوام خواهد یافت. نقطۀ مورد 
بحِث ما این جا رهبران جهادی است که امروز از آن 
دسته های هفت تایی و هشت تایی، نیِم آن از صحنه 
خارج شده اند و از دیرزمانی ست سر و کلۀ یک تعداد 
دفاع از حقوِق  چهره های آشنا، هرگاه و ناگاه به نامِ 
مجاهدین و وحدت ملی افغانستان و غیره شعارهای 
حرف هایی  آن ها  زباِن  از  و  می گردد  نمایان  فریبنده 

بیرون می شود که خود بدان ایمان ندارند. 
تشکیل شورای احزاب جهادی دقیقاً به دستور آقای 
کرزی است که این ها در طول 14 سال از خوان نعمِت 
ایشانـ  بعضی به نام پیر و رهبر مذهبی و برخی دیگر 
به نام رهبر و شخصیت جهادی ـ حظ وافر داشتند و 

امتیاز فوق العاده به دست می آوردند.
من به این آقایان می گویم: شما که تقریباً چهل سال 
به نام جهاد و اسالم تجارت کرده اید و این مقدسات 
همه  برای  و  جا  همه  در  تجارتی  متاع  حیث  به  را 
کس ـ کافر و مسلمان ـ در معرض خرید و فروش  
شما  که  گردیده  ثابت  ملت  به  اکنون  اید،  داده  قرار 

جز دست یابی به قدرت و جمع آوری ثروِت بی حد و 
حصر و استفادۀ ابزاری از اسالم و جهاد، کارِ دیگری 
روزی  که  شما  امروزی  حرف های  این  نکرده اید. 
به  و  جنگ  جبهه های  به  را  نفر  هزاران  می توانست 
چنگ  احدی  دِل  در  دیگری  بکشاند،  مرگ  خطوط 
نمی زند. شما کسانی بودید که تمام این ارزش ها را 
دیروز به خاطر دستیابی به قدرت و ثروِت رایگان در 
حمایت آقای اشرف غنی قرار دادید، اما امروز که او 
از پست ها  نیستید و  متوجه شده شما تاجرانی بیش 
و مناصب دولتی برای تان چیزی نرسیده، حاال به امر 
حکومت  کرزی،  آقای  یعنی  دیروزی تان،  ولی نعمِت 
افغانستان را تهدید می کنید که  وحدت ملی و مردم 
گویا اگر این حکومت شبری از منافع ملی افغانستان 

تجاوز کند، ما در مقابل آن خواهیم ایستاد! 
اگر فرض کنیم این تهدید شما عملی شد، آقای غنی 
باید از قبل بداند که چارۀ آن فقط صرِف چند لک دالر 
و  آقای کریم خلیلی  به حساب حضرِت مجددی و 
چند هزارِ دیگر به جیب قاضی امین و آقای سباوون و 
غیرهم است که مصرِف این مقدار پول و چند پسِت 
که  بگویند  جنابان  این  که  می کند  کفایت  غیرکلیدی 
یافته و  دیگر اهداف جهاد و منافِع مجاهدین تحقق 

مشکلی باقی نمانده است!
در میاِن این رهبراِن به اصطالح احزاب جهادی، کسانی 
دیروز نمایان گردیدند که اصاًل به جهاد باور ندارند 
و  کفر  برابر  در  افغانستان  مردم  مقاومِت  و  جهاد  و 
می توان  آیا  پس  می گیرند.  مسخره  به  را  کمونیسم 
امیدوار بود که این چهره های تکراری با عمامه ها و 
محاسن سفید، از روی دل سوزی به افغانستان و مردم 

آن، چنین موضع اتخاذ کرده اند؟... جواب: هرگز! 
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افغانستان تالش های...
برابری،  با کشورهای همسایه بر اساس  روابط دوستانه 
اصول اساسی و بنیادی سیاست خارجی پاکستان خواهد 

بود.
کابل  مقامات  اخیر  اظهارات  به  توجه  با  وی  ادامه  در 
در مورد ناامنی های افغانستان خاطرنشان کرد: اسالم آباد 
در  امنیت  و  صلح  برای  صادقانه  تالش های  باوجود 
افغانستان با واکنش منفی و نادرست مقامات این کشور 

روبرو شده است.
مردم  قربانی های  به  اشاره  با  خان  علی  نثار  چوهدری 
پاکستان در جنگ علیه تروریسم نیز اذعان داشت: مردم 
پاکستان امیدوارند که در مورد این موضوع حساس هیچ 

تبعیضی در سطح بین المللی ایجاد نشود.
وزیر داخلۀ پاکستان با »ترزا می« وزیر داخله انگلیس نیز 
دیدار کرد و در مورد جلوگیری از گسترش اسالم هراسی 

در اروپا به بحث و تبادل نظر پرداخت.
وی گفت: دولت و مردم پاکستان نیز خواستار آرامش در 
منطقه و این کشور هستند و همچنین هرگونه همکاری 

جامعه بین المللی در این زمینه را حمایت می کنند.
عبداهلل  جمهور،  رییس  غنی  اشرف  می شود  یادآور 
امنیت  اداره  رییس  همچنین  و  اجرایی  رییس  عبداهلل 
عملیات  سایر  و  کابل  حمالت  از  پس  افغانستان  ملی 
این  اصلی  عامل  را  پاکستان  کشور،  این  در  تروریستی 

حمالت می دانند.
این در حالی است که اسالم آباد این حمالت را محکوم 

کرده است.

حداقل امنیت روانی مردم را...
با رسیدن به چار راه دموکراسی، نیروهایی هم همواره 
تالش داشته اند، تا با رجعت به گذشته، کشور را از 

پیشتازی به آینده و مرحلۀ گذار باز دارند.
بر  گذار  تاریخی  مرحلۀ  حساس ترین  نیروهایی که 
قرار گرفتند و  انتخابات  حیاتی ترین مسند دمکراتیک 
کردند،  خیانت  ملی  امانت  و  ملت  یک  سرنوشت  به 
نیروهایی که تالش دارند، حتی آزادی بیان را که حق 
طبیعی و انسانی بشریت می باشد را مسکوت سازند. 
تا  دارند  سعی  بازهم  که  نیروهاست  همین  از  دقیقآ 
مرحلۀ گذار از رعیت بودن به شهروند بودن را که یکی 
قانونی  مصوبۀ  ساختن  عملیاتی  آن  های  مشخصه  از 

تذکره الکترونیکی می باشد را توقف دهند. 
به  احترام  آزمون سیاست  این جاست که حکومت در 
تنوع فرهنگی، اقناع مردم و قانون گرایی و در مقابل 
قرار  قانون گریزی  و  استبداد  زور،  سازی،  یکسان 
از استبداد و  گرفته است. پر واضح است که استفاده 
قانون گریزی، کشور را بیشتر غرق بحران های دامنه دار 
مداری،  قانون  و  مردم  اقناع  روش  و  ساخت  خواهد 
انسانی  محوری،  شهروند  به  را  موفقانه  گذار  مرحلۀ 
هموار  شهروندان  روانی  امنیت  و  سیاست  ساختن 

نموده و در راستای نجات کشور کمک خواهد نمود.
اشتراک  هم  تمدن   « معروف:  دورانت  ویل  قول  به 
هر  که  بهتر  چه  بنابرین  رقابت،  هم  است،  مساعی 
ملتی دارای فرهنگ، دولت، اقتصاد، لباس و آوازهای 

مخصوص خود باشد«.

عشق آباد و کابل در پی گسترش...
 که در بخش های دیگر انرژی در قسمت واردات تیل 
به موافقت  ابتدایی  به یک چارچوب  افغانستان  گاز  و 
فرصت  به زودترین  ترکمنستان  پایپ الین  و  رسیدیم 

به آقینه خواهد رسید.
تجار  برای  که  کرد  آرزومندی  اظهار  غنی  آقای 
فراهم  بیشتر  فعالیت  زمینۀ  ترکمنستان  و  افغانستان 
بخش های  در  کشور  دو  میان  نمایشگاه ها  و  شود 

مختلف بخصوص قالین، برگزار گردد.
رییس جمهور با بیان این که توافق سه جانبۀ  افغانستان، 
ترکمنستان و تاجکستان در زمینۀ تمدید پایپ الین از 
مرحلۀ پالنگذاری به مرحلۀ اجرایی می رود، افزود که 
مسیر اساسی این پایپ الین تغییر نخواهد کرد و طبق 
برای  را  نتایج خوبی  و  ابتدایی عملی می شود  طرح 
کشور  دو  مردمان  برای  صنعت  و  تجارت  زراعت، 

خواهد داشت.
محمد اشرف غنی افزود که اساس همکاری ترانزیت 
مهم  ترکیه  و  آذربایجان  ترکمنستان،  افغانستان،  بین 
است و هر قدمی را که در این راستا می گذاریم، در 

حقیقت احیای راه ابریشم می باشد.
او افزود که تعهد افغانستان و ترکمنستان این است که 
سرحد میان دو کشور، مرز صلح، همکاری، همزیستی 

و نمونۀ زنده گی خوب دو همسایه نیک می باشد.
رییس جمهور  محمداوف  بردی  قربان قلی  هم چنان، 
رییس  مهمان نوازی  از  تشکری  ضمن  ترکمنستان، 
با رییس  را  افغانستان، مذاکرات اش  جمهور و مردم 
گفت،  خوانده  سازنده  و  بخش  نتیجه  غنی  جمهور 
آمادۀ  و  است  پابند  خویش  تعهدات  بر  ترکمنستان 
گسترش و تعمیق روابط خویش با افغانستان می باشد.
و  افغانستان  که  گفت  ترکمنستان  جمهور  رییس 
ترکمنستان در زمینۀ مبارزه با مواد مخدر و تروریسم 
با همدیگر همکاری خواهند کرد و کشورش در زمینۀ 
اقتصادی  و  اجتماعی  مسایل  ثبات،  و  صلح  تأمین 

کمک های بشر دوستانۀ با افغانستان می کند.
ترکمنستان و صلح افغانستان

در  ترکمنستان  که  گفت  محمداوف  بردی  قربان قلی 

پروسه استانبول همکاری کرده، آمادۀ میزبانی نشست 
آیندۀ آن است.

رییس جمهور ترکمنستان هم چنان گفت که کشورش 
نقل،  و  و حمل  انرژی  بخش های  در  تا  است  آماده 

پروژه های بزرگی را به انجام برساند.
از  جلوگیری  جهت  کشورش  که  شد  یادآور  او 
برای  را  دیپلماسی  روش  اختالفات،  و  مخالفت ها 
صلح پیش نهاد می کند و به همین منظور، باید اسباب 
قوانین و مقررات  تا در چارچوب  مهیا شود  زیادی 
سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های جهانی از این 

روش استفاده شود.
آقای محمدوف گفت: ما اوضاع کنونی افغانستان را 
در طول مذاکرات مورد بررسی قرار دادیم؛ ترکمنستان 
آماده است تا جهت تامین هم بسته گی ملی و صلح و 

ثبات، افغانستان را کمک کند.
عملی  کار  ما  میالدی  جاری  سال  در  گفت:  او 
را  هند  و  پاکستان  افغانستان،  ترکمنستان،  پایپ الین 

آغاز می کنیم.
که  کرد  اشاره  هم چنان  ترکمنستان  جمهور  رییس 
سازمان  کلیدی  حضور  با  است  حاضر  کشورش 
با طالبان  افغانستان  از گفت گوهای صلح  ملل متحد 

میزبانی کند.
را  اساسی  نقش  راستا  این  در  گفت:  محمداوف 
سازمان ملل اجرا می کند و ترکمنستان اگر نیاز باشد 
در  هم کاری  آمادۀ  متحد،  ملل  سازمان  حمایت  با 
که  می توانیم  ما  و  است  ملی  مذاکرات  انجام  زمینۀ 
از راه سیاسی خود را در اختیار برادران قرار دهیم تا 

گفت گوها انجام شود.
که  گفت  نیز  غنی  جمهور  رییس  حال،  همین  در 
ترکمنستان در قسمت صلح با عزت، پایدار و دوام دار 

در افغانستان مثل همیشه ممد واقع خواهد شد.
ترکمنستان و تجارت افغانستان

ترکمنستان از جمله کشورهایی است که روابطش با 
افغانستان بیشتر بر مبنای مبادالت اقتصادی، بازرگانی 
می شود  گفته  که  کشوری  است.  استوار  انرژی  و 
صادراتش به افغانستان ساالنه به بیش از یک میلیارد 

دالر می رسد. 
می گوید:  اقتصادی  آگاه  سیحون  الدین  سیف 

ترکمنستان کشوری است که بیشتر رویکرد اقتصادی 
در منطقه به ویژه با افغانستان دارد.

اقتصادی و  او می گوید که گسترس روابط سیاسی، 
فرهنگی میان این دو کشور بسیار مهم است.

استاد سیحون می افزاید: ترکمنستان بخشی از نیازمندی 
انرژی افغانستان را تأمین می کند و به افغانستان گاز و 

برق می فرستد.
تاپی عملی شود،  آقای سیحون می گوید: اگر پروژۀ 
افغانستان برای نخستین بار در همکاری های منطقه یی 

وصل می شود.
هنوز  تا  افغانستان  دولت  میان،  این  در  می گوید:  او 
برای  می شود،  مطرح  که  ادعاهایی  همه  وجود  با 
نگرفته  را  الزم  آماده گی های  پروژه  این  عملی کردن 
و نشان می دهد که منتظر دیگران اند تا در این زمینه 

کاری انجام دهند.
پروژه  این  اجرایی کردن  که  می گوید  سیحون  آقای 
سبب می شود تا شمار زیادی از افغانستانی ها شامل 
کار شوند و برای امنیت و ثبات در کشور نیز نقش 

داشته باشند.
ایران  آهن  به ایجاد خط  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
زمینه های  می گوید:  تاجیکستان  و  -ترکمنستان 
و  دارد  وجود  همکاری ها  تبادلۀ  گستردۀ  بسیار 
این ها می تواند برای همکاری، همگراهی، دوستی و 

پیشرفت اقتصادی در منطقه مفید باشد.
این  او خاطر نشان می کند: »گرچه زمان عملی شدن 
آمدها  و  رفت  این گونه  اما  است،  معلوم  نا  پروژه ها 
می تواند جوسازی برای اجرایی کردن پروژه ها باشد.« 
پروژۀ انتقال خط لوله گاز ترکمنستان یا تاپی که یک 
هزار و 680 کیلومتر طول داشته و قرار است روزانه 
به هند  ترکمنستان  از  را  گاز  مکعب  متر  میلیون   90
انتقال دهد، بر بنیاد برنامه ریزی ها این پروژه در سال 

2018 اجرایی می شود. 
این خط لوله از هرات و قندهار افغانستان به پاکستان 
انتقال  به هند  پنجاب  و  کویته  ملتان،  از  و  گذشته 
و  افغانستان  برای  تاپی  لوله  خط  پروژۀ  می یابد. 
پاکستان از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار است. 
بر بنیاد طرح نخست، با عملی شدن این پروژه ساالنه 

دو میلیارد تن گاز سهم افغانستان خواهد شد.

والدت شورای احزاب جهادی 
یا 

تهدیِد کرزی به زبان رهبراِن کلیشه یی

ACKU
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ورزش
جنگ کاسیاس و آقای 

خاص از سر گرفته می شود

بنیتس: 
هیچ خصومتی با خامس رودریگس ندارم

مجازات مدافع میانی تیم فوتبال بارسلونا به خاطر رفتار ناشایست  در سوپرجام اسپانیا 
کاهش پیدا نکرد.

اعتراض سران باشگاه بارسلونا به محرومیت چهار جلسه یی جرارد پیکه به خاطر اتفاقات 
بازی برگشت سوپرجام اسپانیا فایده ای نداشت و محرومیت این مدافع اسپانیایی پابرجا 

ماند.
در بازی برگشت سوپرجام اسپانیا در ورزشگاه نیوکمپ، پیکه بر سر کمک داور بازی به 
خاطر پرچم نزدن برای آفساید اعالم کردن گل آریتس آدوریس، مهاجم اتلتیک بیلبائو 
فریاد زد و طبق ادعای گروهی از رسانه ها او حتی توهین نیز کرده است. پیکه به خاطر 
آن حرکت مستقیمًا از بازی اخراج شد اما کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا سه 
جلسه دیگر هم به محرومیت او اضافه کرد تا این بازیکن ملی پوش چهار هفته نخست 

اللیگا را از دست دهد.
بارسایی ها امیدوار بودند حداقل از میزان جریمه پیکه کاسته شود اما این اتفاق رخ نداد و 
پیکه با وجود ابراز پشیمانی از رفتار خود و اعتراف به ناشایست بودن آن، باید همچنان 

از سکوها نظاره گر بازی هم تیمی هایش باشد.
طبق اعالم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا، اعتراض بارسلونا به حکم درنظر 
گرفته شده برای پیکه کاماًل بی  مورد بوده و دلیل آن هم این است که شکی وجود ندارد 
که او کمک داور را مخاطب خود قرار داده و حتی خودش نیز این موضوع را تکذیب 

نکرده است.

لیونل مسی به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال اروپا انتخاب شد و این 
جایزه را نیز به کلکسیون افتخاراتش اضافه کرد.

در مراسم انتخاب برترین بازیکنان سال فوتبال اروپا لیونل مسی باالتر از 
کریستیانو رونالدو رقیب همیشگی خود و لوئیس سوآرس هم تیمی اش 
در بارسلونا به عنوان بهترین بازیکن سال اروپا انتخاب شد و جایزه این 

دوره را از آن خود کرد.
مسی یک بار نیز پیش از این به عنوان برترین بازیکن سال اروپا انتخاب 
نام  فوتبالیست سال  پرافتخارترین  تا همچون جایزه توپ طال  بود  شده 

گیرد.
نیز  جهان  فوتبال  طالی  توپ  کسب  برای  مسی  شانس  انتخاب  این  با 

افزایش یافت.

باشگاه پیشین مهاجم سویدنی تیم فوتبال پاری سن ژرمن پس از مشخص شدن 
قرعه کشی لیگ قهرمانان به دردسر افتاد.

فوتبال  تیم  اروپا در فصل 2015-16  قهرمانان  لیگ  قرعه کشی مرحله گروهی 
پاری سن ژرمن، تیمی که زالتان ابراهیموویچ در خط حمله آن توپ می زند را با 

تیم پیشین این مهاجم سویدنی، مالمو همگروه کرد.
گسترد ه شان  هجوم   که  بود  هیجان  انگیز  آنقدر  مالمو  هواداران  برای  اتفاق  این 
به سایت اینترنتی باشگاه جهت اطالع از زمان بازگشت مهاجم پیشین شان این 
سایت را برای مدتی از کار بیندازد. به این ترتیب قبل از بازگشت ایبرا به خانه 

تیمی قدیمی اش دردسرهای او برای تیم دوران نوجوانی اش حس شد.
پیتر آالندر، مدیر روابط عمومی باشگاه مالمو درباره هجوم کاربران اینترنتی به 
سایت این باشگاه به خبرنگاران گفت: درست پس از برگزاری مراسم قرعه کشی، 
فشار فراوانی بر سایت باشگاه آمد. حتی تا 12 ساعت پس از مراسم قرعه کشی 

فرآیند بارگیری محتویات سایت مشکل داشت.
به دنبال همگروه شدن پاری سن ژرمن و مالمو در گروه A لیگ قهرمانان اروپا، 
شبکه های  از  یکی  در  خود  شخصی  صفحه  در  پیامی  انتشار  با  ابراهیموویچ 
اجتماعی از این موضوع ابراز خوشحالی و بازگشت به خانه مالمو را تحقق یک 

رؤیا دانست.
ایبرا که متولد شهر مالمو است، دوران حرفه ای بازیگری خود را به همراه تیم این 
شهر که فصل گذشته قهرمان سویدن شد آغاز کرد. او امیدوار است که امسال 
بتواند به طلسم طوالنی مدت خود برای چشیدن طعم قهرمانی در لیگ قهرمانان 

اروپا پایان دهد.

مهاجم رئال مادرید تاکید کرد مانند هر سال تالش می کنند قهرمان اروپا شوند.
به گزارش آس، قرعه کشی مرحله گرهی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد که در آن، رئال 

مادرید با تیم های شاختار دونتسک، پاری سن ژرمن و مالمو همگروه شد.
کریستیانو رونالدو که دو بار و در سال های 2008 و 2014 به همراه منچستریونایتد و 
رئال مادرید موفق شده بود قهرمانی در اروپا را کسب کند، تاکید کرد در سال جاری نیز 
برای کسب عنوان قهرمانی می جنگد. او در این زمینه گفت: هدف ما، کم  و بیش مانند 
فصل گذشته است. همیشه به دنبال کسب قهرمانی بوده ایم. می دانیم که مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا همواره پیچیده است ولی ما تالش می کنیم از این مرحله صعود کرده 
و در نهایت هم جام قهرمانی را به دست آوریم. باید صبر کنیم و ببینیم چه پیش می آید.

نام کریستیانو رونالدو یک بار دیگر در میان سه نامزد نهایی کسب عنوان بهترین بازیکن 
اروپا قرار داشت. او در کنار لیونل مسی و لوییس سوارس قرار گرفته بود که در نهایت 

هم مسی توانست برای دومین بار این عنوان را از آن خود کند.

را  پورتو  اسپانیایی  سنگربان  اروپا  قهرمانان  لیگ  قرعه کشی 
رودرروی کسی قرار می دهد که مسبب آغاز دوران افت او و 

خروجش از جمع کهکشانی ها شد.
ایکر کاسیاس یک بار دیگر با ژوزه مورینیو روبه رو خواهد شد 
اما این بار نه در رختکن بلکه در زمین بازی. قرعه کشی مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا، پورتو - تیمی که کاسیاس تابستان 
 G امسال بعد از ترک رئال مادرید به آن پیوست - را در گروه
با چلسی تحت هدایت ژوزه مورینیو روبه رو کرد، همان کسی 
که در آخرین فصل مربیگری اش در رئال مادرید »سن ایکر« را 
سانتیاگو  در  مربیگری اش  دوره  پایان  تا  و  کرد  نیمکت نشین 

برنابئو کاپیتان پیشین کهکشانی ها را به ترکیب برنگرداند.
این فصل مورینیو دوباره با کاسیاس مواجه می شود و هدفش 
و  اسپانیایی  بازیکن  این  به  زدن  برای ضربه  راهی  کردن  پیدا 
آن  با  که  تیمی  سابقش،  تیم  خانه  به  او  اوست.  هم تیمی های 
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و جام یوفا شد، برمی گردد اما این 
بار هواداران پورتو نه او بلکه دشمنش را تشویق خواهند کرد.

رابطه مورینیو و کاسیاس در سه فصل مربیگری آقای خاص 
در رئال  مادرید تیره وتار شد و اختالف آنها در شش ماه پایانی 
حضور مربی پرتغال در برنابئو به اوج رسید، زمانی که کاسیاس 
جایگاه خود را در ترکیب اصلی کهکشانی ها به دیه گو لوپس 
داد. نیمکت نشینی کاسیاس در اللیگا فصل بعد از رفتن مورینیو 
ادامه  نیز  شد  سپرده  آنچلوتی  کارلو  به  تیم  هدایت  که سکان 
تیم در فصل  به ترکیب اصلی  بازگشت  با وجود  او  داشت و 

گذشته در نهایت از کهکشانی ها جدا شد.

نیمکت نشین  دلیل  کرد  تأکید  رئال مادرید  فوتبال  تیم  سرمربی 
هافبک کلمبیایی تیمش در بازی  اخیر کهکشانی ها دلیلی برای 

وجود بی اعتمادی او به بازیکن پیشین موناکو نیست.
رودریگس  خامس  شدن  نیمکت نشین  می گوید  بنیتس  رافائل 
اول  هفته  در  خیخون  اسپورتینگ  برابر  رئال مادرید  بازی  در 
اللیگا یک تصمیم کاماًل فنی بوده و به هیچ عنوان نشانه ای از 

بی اعتمادی او به این بازیکن 24 نیست.
با  که  خیخون  برابر  رئال  خانه  از  خارج  بازی  در  رودریگس 
تساوی بدون گل خاتمه یافت، تنها 34 دقیقه در میدان حضور 
فصل  ملی پوش  بازیکن  این  که  است  حالی  در  این  و  داشت 
مهره های  جزو  آنچلوتی  کارلو  هدایت  تحت  تیم  در  گذشته 
که  است  شده  سبب  موضوع  این  بود.  کهکشانی ها  کلیدی 
هافبک  و  بنیتس  میان  اختالف  بروز  خصوص  در  شایعاتی 

کلمبیایی  تیمش مطرح شود.
بازیکن بزرگی  اظهار داشت: خامس  این خصوص  بنیتس در 
است. او برای تیم ما مهره ای کلیدی است درست مثل ایسکو 
تنها به دالیل  بازی نکرده  و دیگر هم تیمی هایش. اگر خامس 
فنی بوده است و هیچ مسئله شخصی در میان نیست. خامس 
مهره ای  ما  برای  فصل  ادامه  در  و  است  بسیار خوبی  بازیکن 
تصمیم  بتیس  برابر  بعدی  بازی  برای  من  بود.  کلیدی خواهد 

خواهم گرفت که کدام بازیکنان بازی به میدان خواهند رفت.
بنیتس در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا کریم بنزما، مهاجم 
خیر،  یا  رفت  خواهند  میدان  به  بتیس  برابر  تیمش  فرانسوی 
گفت: بنزما هنوز نمی تواند همپای هم تیمی هایش تمرینات را 
بنزما  کنم.  بازی  می تواند  دقیقه  چند  او  دید  باید  دهد.  انجام 
به  این فصل  ثبات در  برای داشتن  ما  بازیکن بزرگی است و 

او نیاز داریم. او برای خط حمله تیم ما مهره ای کلیدی است.
تیم فوتبال رئال مادرید بامداد یکشنبه در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو 

میزبان بتیس است.

محـرومیت پیـکه پابـرجـا مـانـد

ابراهیموویچ باشگاه سابقش را به دردسر انداخت

مسی برای دومین بار برترین
 بازیکن سال اروپا شد

رونالدو: 

مثل همیشه تالش می کنیم 
قهرمان اروپا شویم
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واشنگتن و برلین آمادگی خود را برای همکاری با روسیه جهت حل و فصل 
مسئله سوریه اعالم کردند.

مطبوعاتی  دفتر  رییس  کربی«،  »جان  الیوم،  روسیه  خبری  شبکه  گزارش  به 
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: ما به خوبی درک می کنیم که اقدامات زیادی 
باید برای حل بحران سوریه انجام داد. همچنین ما می توانیم برای ادامه اقدامات 
روسیه  با  این کشور  در  انتقال سیاسی  مساله  و  بحران سوریه  در جهت حل 

همکاری کنیم.
وی تاکید کرد: آمریکا با استفاده از دیدگاه های درست و همکاری با روسیه و 

عربستان برای تحقق این مساله تالش خواهد کرد.
که  کرد  امیدواری  ابراز  سخنانی  در  آلمان  اعظم  مرکل، صدر  آنگال  همچنین 
برلین نیز به همکاری با مسکو برای حل بحران های بین المللی از جمله بحران 

سوریه بپردازد.
بحران  در حل  را  مهمی  نقش  بتواند  روسیه  که  امیدواریم  ما  کرد:  تاکید  وی 
سوریه ایفا کند و ما همچنین خواهان برقراری روابط سازنده با مسکو هستیم.

در همین راستا لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه در خصوص بحران سوریه 
تاکید کرد: الزم است با افرادی از نظام سوریه که بشار اسد، رییس جمهوری 
این کشور جزو آنها نباشد در خصوص حل بحران این کشور به توافق برسیم.

وی افزود: افراد نظام سوریه می توانند به راهکاری با مخالفان میانه رو برای حل 
بحران این کشور برسند چرا که مذاکرات سیاسی تنها راه برای حفظ سوریه در 

برابر تروریست ها است.

عربی،  مقامات  با  را  مذاکراتی  حاضر  حال  در  فرانسه  که  کرد  اعالم  فابیوس 
آمریکایی، روسی، ترکی و همچنین استفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل به 

سوریه برگزار کرده است.

سازمان ملل دیروز جمعه اعالم کرد که تعداد مهاجران و آوارگانی که جان خود 
را برای عبور از دریای مدیترانه به خطر انداخته اند از ابتدای سال 2015 تا کنون 

به بیش از 300 هزار نفر رسیده است.
به گزارش رویترز، سازمان ملل در گزارشی اعالم کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
تعداد مهاجرانی که سعی کرده اند با عبور از دریای مدیترانه خود را به اروپا 
برسانند به بیش از 300 هزار نفر رسیده و حدود 2500 نفر از نیز در این راه 

جان خود را از دست داده اند.
ملیسا فلمینگ سخنگوی آژانس آوارگان سازمان ملل تاکید کرد: حدود 200 
هزار نفر از جنوری تاکنون وارد یونان شده اند و 110 هزار نفر دیگر نیز به 

سواحل ایتالیا رسیده اند.
تعداد آوارگانی که سال گذشته با عبور از دریای مدیترانه به اروپا رسیده اند به 

219 هزار نفر رسیده بود.

هیات فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ای 
را برای برافراشتن پرچم کشورهای ناظر غیرعضو در مقر سازمان 

ملل و دفاتر آن ارائه داد.
به  قطعنامه  پیش نویس  این  النشره،  اینترنتی  سایت  گزارش  به 
کشوری  هیچ  دو  آن  جز  که  چرا  دارد  اشاره  فلسطین  و  واتیکان 

عنوان ناظر غیر عضو در سازمان ملل را ندارند.
این طرح فلسطین یک ماه قبل از سفر رهبر کاتولیک های جهان به 
آمریکا مطرح شد و قرار است که رهبرکاتولیک های جهان در 25 

سپتمبر در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.
کشور  که  است  داده  گزارش  رویترز  خبرگزاری  حال  همین  در 
واتیکان از فلسطینی ها خواسته است تا هرآنچه که به واتیکان در 

این پیش نویس قطعنامه اشاره دارد، حذف کنند.
هیات وایتکان در یادداشتی که میان برخی از اعضای سازمان ملل 
توزیع کرده است اعالم کرد که مخالف پیشنهاد فلسطینی ها نیست 

اما تصمیم ندارد که به این طرح بپیوندد.
کشور واتیکان در سال جاری رسما کشور فلسطین را به رسمیت 
شناخت. در حال حاضر تنها پرچم های کشورهای عضو سازمان 
ملل در مقر این سازمان برافراشته می شود که تعداد این کشورها 

به 193 می رسد.
دیپلمات ها در سازمان ملل می گویند که این اقدام جهت برافراشتن 
پرچم فلسطین در مقر سازمان ملل در نیویورک می تواند آمریکا و 
رژیم صهیونیستی را که کشور فلسطین را به رسمیت نمی شناسند 

خشمگین کند.
امنیت  موافقت شورای  نتوانستند  فلسطینی ها  قبل  ماه  ظرف چند 
را برای پیش نویس قطعنامه ای به دست آورند که امکان تشکیل 

کشور فلسطین را ظرف سه ماه به وجود می آورد.
این پیش نویس قطعنامه جدید که توسط 21 کشور از جمله اردن، 
مصر، الجزایر و عربستان ارائه شده است از کشورهای عضو مجمع 
عمومی سازمان ملل می خواهد تا با برافراشتن پرچم فلسطین در 

کنار پرچم های کشورهای دارای عضویت کامل برافراشته شود.
گیری  رای  برای  قطعنامه  نویس  پیش  این  که  می شود  بینی  پیش 

پیش از 15 سپتمبر طرح شود.

انتخابات  در  دموکرات ها  پیشتاز  نامزد 
از  به شدت  میالدی   2016 ریاست جمهوری 
قبال  در  جمهوری خواه  نامزدهای  دیدگاه های 

مسائل مربوط به زنان انتقاد کرد.
هیالری  پست،  واشنگتن  روزنامه  گزارش  به 
کلینتون وزیر خارجه سابق امریکا و نامزد پیشتاز 
در  پنج شنبه  آتی، روز  انتخابات  در  دموکرات ها 
انتخابات  جمهوری خواه  نامزدهای  سخنانی 
وحشیانه  دیدگاه های  داشتن  به خاطر  را  امریکا 
بنیادگرا  تروریست های  با  زنان،  علیه  ظالمانه  و 

مقایسه کرده است.
این اظهارات کلینتون نشانگر تشدید لفاظی های 
در  جمهوری خواهان  مواضع  خصوص  در  وی 

زمینه مسئله سقط جنین است.
دیدگاه های  کرد:  تأکید  باره  این  در  کلینتون 
افراطی در خصوص زنان؟ ما این نوع دیدگاه ها 
ما  داریم،  انتظار  تروریستی  گروه های  از  را 
که  داریم  انتظار  کسانی  از  را  دیدگاه ها  این 
ولی  کنند،  زندگی  مدرن  جهان  در  نمی خواهند 
دیدگاه ها  این  که  است  کمی سخت  مسئله  این 
می خواهند  که  بشنویم  جمهوری خواهانی  از  را 

رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا شوند.
است  نکرده  اشاره  مسئله  این  به  کلینتون  البته 
یا  شبه نظامی  گروه  کدام  دقیقًا  منظورش  که 

در  داعش  تروریست های  است.  تروریستی 
عراق و سوریه زنان را به عنوان برده های جنسی 
اسیر می کنند. طالبان افغانستان نیز به زنان اجازه 

حضور در مدارس را نمی دهد.
شدید  واکنش  با  کلینتون  اظهارات 
جمهوری خواهان روبه رو شده است. آلیسون مور 
سخنگوی کمیته ملی جمهوری خواهان به شدت 
این مقایسه کلینتون را محکوم کرده است. وی 
قرار  معادل  کلینتون،  برای  گفت:  باره  این  در 
نکته  یک  تروریست ها  با  سیاسی  مخالفان  دادن 
او  می رود.  شمار  به  انتخاباتی  کمپین  در  منفی 
التهاب آور  لفاظی های  این  به خاطر  سریعًا  باید 

عذرخواهی کند.
نامزدهای جمهوری خواهان  از  یکی  بوش  جب 
نیز اظهارات کلینتون را محکوم کرده است. جان 
کاسیچ فرماندار اوهایو و یکی دیگر از نامزدهای 
انتقاد  کلینتون  اظهارات  از  نیز  جمهوری خواهان 

کرده است.
برای  جمهوری خواهان  تالش  از  بارها  کلینتون 
قطع منابع مالی دولت در زمینه خدمات بهداشتی 
زنان انتقاد کرده است. دموکرات ها بر این باورند 
و  برابر  دستمزد  داشتن  شامل  سیاست هایی  که 
زنان  برای  زیادی  اهمیت  از  جنین  سقط  حق 

برخوردار است.

آماده گی امریکا و آلمان برای همکاری با روسیه جهت حل مسأله سوریه

سازمان ملل:

بیش از 3۰۰ هزار مهاجر در سال 2۰۱5 از دریای مدیترانه عبور کرده اند

درخواست برای برافراشته شدن پرچم فلسطین 
در سازمان ملل

کلینتون:
جمهوری خواهان امریکا در خصوص مسایل زنان 

مانند گروه های تروریستی هستند

سالح های سنگین امریکا تا اواسط 

2۰۱6 در لهستان مستقرمی شود

وزارت دفاع لهستان اعالم کرد که سالح های سنگین امریکا تا اواسط 
سال 2016 در دو پایگاه نظامی در لهستان مستقر خواهد شد.

به گزارش روزنامه اتریشی »دی پرسه«، دولت لهستان اعالم کرد که 
پایگاه  دو  روی  امریکا  سنگین  های  سالح   2016 سال  اواسط  برای 

نظامی در این کشور مستقر خواهد شد.
به گفته وزیردفاع لهستان این زرادخانه امریکایی متشکل از تانک ها و 
خمپاره اندازها روی یک پایگاه نظامی در غرب و پایگاه نظامی دیگری 

در شمال شرق این کشور مستقر خواهد شد.
این سالح های سنگین  استقرار  لهستان، جزئیات  به گفته وزیر دفاع 
در  اکتبر  اوایل  در  ناتو  دفاع  وزرای  دیدار  در  است  قرار  امریکایی 

بروکسل مشخص شود.
کشورهای  در  باید  که  کرد  اعالم  ژوئن  ماه  در  امریکا  دفاع  وزارت 
لهستان، بلغارستان، رومانی و کشورهای حوزه بالتیک موقتا حدود 90 
تانک آبرامز، 140 نفر بر زرهی برادلی و 20 خمپاره انداز مستقر شود.

استقرار تجهیزات نظامی سنگین امریکا در لهستان اولین نصب و راه 
اندازی این گونه تجهیزات در یک کشور عضو ناتو محسوب می شود 
اتحاد جماهیر شوروی  نفوذ  به حوزه  برلین  دیوار  از سقوط  قبل  که 

تعلق داشته است.
این تصمیم امریکا نارضایتی والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
را به دنبال داشته است. پوتین در اواسط ماه جون اعالم کرد که روسیه 
میزان تسلیحات هسته ای خود را گسترش داده و تا پایان سال بیش 
از 40 موشک جدید قاره پیما برای نیروهای هسته ای کشورش تهیه 

خواهد کرد.
بحران اوکراین اختالفات بین روسیه و ناتو را روز به روز تشدید کرده 

ACKUو ابعاد تازه ای به آن می دهد.




