
از حمله به 
ریاست جمهوری،
 وزارت دفـاع 

و پایگـاه ناتـو 
جلـوگـیری 

کـردیم

مورد  در  اختالف  و  فراوان  بحث های  تاخیر،  از  بعد 
افغانستان،  در  چه گونه گی توزیع تذکره های برقی در 
جلسۀ دیروز شورای وزیران تصویب گردید تا مرحله 
آزمایشی توزیع تذکرۀ برقی به تاریخ ۲۸ اسد ۱۳۹۴ 

در والیت کابل آغاز گردد.
سخنگوی ریاست اجرایی گفته است که پیشنهادهای 
تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  و  داخله  امور  وزارت 
توزیع  برنامه  ساختن  عملیاتی  مورد  در  معلوماتی 
تصویب  وزیران  شورای  سوی  از  برقی  تذکره  های 

گردید.
گفت:  اجرایی  رییس  سخنگوی  رحیمی  مجیب 
برای  رایگان  صورت  به  تذکره  نخست،  مرحلۀ  در 

شهروندان کشور توزیع می گردد.
تذکره  در  معلومات شهروندان  و  هویت  او،  گفتۀ  به 
طبق قانون مصوب از سوی شورای ملی درج می گردد.
این درحالی است که روز یک شنبه رییس ادارۀ توزیع 
تذکره  های برقی در گفت  وگو با ماندگار هشدار داده 

بود که تا تاریخ سیزده روز دیگر ادارۀ آنان فلج خواهد 
شد. 

تذکره  توزیع  آمادۀ  آنها  که  بود  گفته  همایون محتاط 
هستند؛ اما به دالیل نا معلوم از توزیع تذکره جلوگیری 

صورت می گیرد. 
این  آغاز  از  تکرار  به  جمهوری  رییس  این  از  پیش 
پروسه سخن زده است؛ اما در عمل دیده می شود که 

کار توزیع تذکره آغاز نمی گردد. 
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زیبایی، عشق را به وجود نمی آورد، بلکه این عشق 
است که زیبایی به وجود می آورد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

همسانی سـرنوشِت
 مـالعمر و نـورمحـمد تـره کی

حالی  در  پاکستان  بلوچستان  ایالت  فرمانده  پولیس 
سازمان های اطالعاتی هند و افغانستان را به ناامنی های 
این  نظامی  و  دولتی  مقامات  که  متهم کرده  ایالت  این 
کشور نیز پیش از این...                    ادامه صفحه 6

باشنده گان والیت های مختلف کشور دیروز )دوشنبه( بر ضد 
پاکستان راه پیمایی کردند.

اخالل  به  متهم  را  پاکستان  لوگر  والیت  در  راه پیمایان 
با  آنان  کردند.  طالبان  با  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 
روند  در  تا  خواستند  پاکستان  حکومت  از  قطع نامه یی  نشر 
دست اندازی  طالبان  گروه  با  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

نکند.
از سوی دیگر پس از پایان این راه پیمایی، شماری از نماینده گان 
شورای والیتی،...                                   ادامه صفحه 6

طریق  از  دیروز  چاشت  از  پس  غنی  رییس جمهور 
ویدیو کنفرانس از کشور آلمان با شماری از مسوولین 
وضعیت  مورد  در  کشور،  های  رسانه  خبرنگاران  و 
صحی خویش و تحوالت اخیر در افغانستان و منطقه 

صحبت کرد.
رییس جمهور غنی در این کنفرانس ویدیویی در رابطه 
این  ما  همه  تاکید  گفت:  کشور  در  اخیر  تحوالت  به 
است که تحوالت اخیر منحیث یک فرصت تلقی گردد 
یک  به سوی  رفتن  و  تلخ  مرحله  یک  ختم  باعث  و 

آینده روشن باشد.
براساس خبرنامۀ ارگ، رییس جمهور به پاسخ سوالی 
در رابطه به تغییرات در اوضاع کنونی منطقه و کشور 
و تاثیرات آن باالی روند صلح گفت که با صدراعظم 
کرده  رابطه، صحبت  این  در  پاکستان  درستیز  لوی  و 

است.
و  همسایه  منحیث  پاکستان  وجیبه  که  افزود  وی 
که  است  این  دارد،  روابط  افغانستان  با  که  کشوری 
زمینه  در  افغانستان  در  خشونت  سطح  کاهش  برای 

های  گروه  سایر  و  طالبان  های  فعالیت  کردن  مهار 
تروریستی، همکاری نماید.  

رییس جمهور کشور در مورد مرگ مال عمر گفت که 
معلومات مرگ مال عمر از جانب حکومت افغانستان 
تایید شد و پس از پخش اعالمیه حکومت افغانستان، 

طالبان مجبور شدند که مرگ وی را بپذیرند.
رییس جمهور در رابطه به مذاکرات صلح گفت: تاکید 

من این است که...                          ادامه صفحه 6

فرمانده پولیس بلوچستاِن پاکستان:

استخبارات هند و افغانستان
 در ناامنی های بلوچستان 

دخالت دارند

راه پیمایی های گسترده 
بر ضد پاکستان

شورای وزیران: 

مرحلۀ آزمایشی توزیع شناسنامه های برقی آغاز گردد

خیری که از 
جانب مال

 به ما رسید!
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بررسی رمان 
چشم گربه 

اثر مارگارت 
اتوود

در برگ ها

 کـار
 نامـۀ

مسـعود

رییس جمهور غنی:

در جنگ با پاکستان قرار داریم

صفحه 6

"هدف اصلی ما صلح است، صلح میان دولت های افغانستان و پاکستان؛ زیرا کشور ما از چهارده 
و  یابد  پایان  جنگ  این  باید  و  دارد  قرار  پاکستان  با  ناشده  اعالم  جنگ  یک  در  بدین سو  سال 

دولت های دو کشور در این راستا همکاری نمایند"



در  نقطۀ عطفی  عمر،  مال  مرگ  اعالن خبر 
که  می رود  شمار  به  طالبان  گروه  حیات 
هیأت  در  را  متنوعی  و  متکثر  پیامدهای 
کشور  و  آن  جنگجویاِن  گروه،  این  رهبرِی 
افغانستان به همراه داشته است. این پیامدها 
را  عدیده یی  فرصت های  عموم  گونۀ  به 
فراراه حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی 
ما قرار داده که در صورت به دست گرفتن 
ابتکار عمل از سوی سران حکومت وحدت 
بر  موثری  ضربات  کردن  وارد  امکان  ملی، 
شرایطی  در  است.  شده  فراهم  طالبان  بدنۀ 
مرگ  خبر  شوک  در  طالب  جنگجویان  که 
جنجاِل  در  آن ها  سران  و  دارند  قرار  رهبر 
جایگزینی رهبر پنجه داده  اند، برای حکومِت 
تا  بود  خواهد  ممکن  فرصت  بهترین  کابل 
بتواند هم در میدان نبرد و هم در میز صلح، 
یافتن  به دست گیرد. دست  را  ابتکار عمل 
نیازمند عملکرد مسووالنه  به چنین موقفی، 
روندهای  در  حکومت  راهبرد  بر  مبتنی  و 
البته  که  است  دشمن  با  مصالحه  مبارزه/ 
این  که  ندانم کاری هایی  با  حاضر  حال  در 
نظر  به  بعید  کشیده اند،  پیش  مسووالن 
می رسد که از فرصت های بادآورده استفادۀ 

درست و موثری صورت گیرد.
یک  غنی  رییس جمهور  سخنگوی  معاون 
عمر،  مال  مرگ  خبر  اعالن  از  پس  هفته 
تحت  را  اوضاع  که  است  شده  مدعی  تازه 
خود  که  است  حالی  در  این  دارد.  نظر 
رییس جمهور در پیام عیدی خود با بی خبری 
کامل، از مال عمری که دو سال پیش ُمرده، 
می شود  دیده  ترتیب  این  به  کرد.  قدردانی 
که بر خالف این ادعای ارگ، آن ها چندان 
بسا  و چه  ندارند  نظر  تحت  را  اوضاع  هم 
در  نیز  حکومت  حاضر،  شرایط  در  این که 
شوک کامل و در برزخ اطالعاتی قرار دارد. 
واضح تر  گونۀ  به  را  اطالعاتی  خالی  این 
می توان در سخنان رییس اجرایی در شورای 
با  عبداهلل  داکتر  نشست؛  تماشا  به  وزیران 
پرسش از این که در نبود مالعمر چه کسی 
جانب جنگ و صلح کشور بوده است، نشان 
داد که چرخ دستگاه های استخباراتی کشور 

به خوبی نمی چرخد. 
این  است  آشکار  آن چه  اما  وجود،  این  با 
خوشبختانه  هم  مقابل  جبهۀ  در  که  است 

در  نیست.  خوب  چندان  دشمن  اوضاِع 
بسیاری  و  عمر  مال  خانوادۀ  رهبری،  سطح 
از سراِن این گروه رسمًا اعالن کرده اند که 
نکرده اند  بیعت  منصور  محمد  اختر  مال  با 
سطح  در  عمیقی  شکاف  ترتیب،  این  به  و 
است. شکی  نمایان شده  گروه  این  رهبری 
چندپاره گی  و  دودسته گی  چنین  که  نیست 
دستگاه رهبری این گروه سبب می شود که 
این  سران  مدت،  کوتاه  گونۀ  به  دست کم 
گروه با گرفتار شدن در جنجال های رهبری، 
افغانستان  ابتکار عمل در جبهات جنگ در 
را از دست دهند و در نتیجه فرصت خوبی 
امارت  نظامیاِن کشورمان فراهم شود.  برای 
علی رغم  هم  محمد  اختر  مال  خودخواندۀ 
یکپارچه سازی  برای  او  مثمِر  تالش های 
وحدت  چشم  به  خاری  گروه،  این  دوبارۀ 
که  حاال  به خصوص  است.  شده  طالبان 
یکی  و  فرزند جوان  یعقوب،  مال  قتل  خبر 
سوی  از  عمر  مال  جانشینی  نامزدان  از 
آی اس آی پاکستان در کویته هم به تازه گی 
در رسانه ها درز کرده است، گمان می رود که 
حل چنین اختالفاِت رو به تزاید و پُر کردن 
چنین شکاف مفرطی، نیازمند زمان و توجه 
گروه  این  چندپارچۀ  سران  سوی  از  کافی 
است و بدین ترتیب، تا اطالع ثانوی ابتکار 
عمل در میدان های جنگ از دسِت این گروه 

بیرون خواهد بود.
در سطح پایین تر هم، جنگجویان طالب یا در 
شوک از دست رفتن رهبر و چشم به راه امیر 
مورد اجماِع خود هستند و یا هم در فاتحه و 
غمخواری امیر پیشین شان مشغول اند. چنین 
اوضاعی بر توان و ارادۀ نظامی آن ها به گونۀ 
می شود  دیده  و  است  گذاشته  اثر  واضحی 
تنها  نه  خوشبختانه  اخیر  روزهای  در  که 
سازمان یافته  حمالت  و  انتحاری  از  خبری 
نیست، بلکه در بسیاری از جبهات از جمله 
جنگجویان  فاریاب،  در  جنگ  اول  خطوط 
عقب  چشم گیری  شکل  به  طالب  شورشی 
زده شده اند. شکی نیست که با تداوم فصل 
اختالِف نظر در میان سران این گروه، چنین 
در  جنگجویان  ندانم کاری های  و  ضعف ها 
میدان های نبرد هم تداوم خواهد یافت و به 
نیروهای  برای  مغتنمی  فرصت  ترتیب،  این 
نظامی ما فراهم می شود که پس از ماه ها بار 

دیگر ابتکار عمل را از دشمن بگیرند. 
خبرهای خوِش دیگری که می تواند به نحوی 
دل های  در  را  فرصت  و  امید  جوانه های 
گسترش  کند،  زنده  کشور  صلح پسند  مردمِ 
گروه های  میان  در  خودی  درگیری  امکان 
حاکی  گزارش ها  چنان که  است؛  طالبان 
گروه  دو  نخستین بار  برای  که  است  آن  از 
اختالف  آن چه  علت  به  طالبان  به  وابسته 
شده  خوانده  طالبان  رهبری  سر  بر  نظر 
هرات  والیت  شیندند  ولسوالی  در  است، 
علیه یکدیگر دست به ماشه شده  و تلفات 
این،  از  پیش  اگر  گذاشته اند.  به جا  بسیاری 
خبر رویارویی داعش و طالبان می توانست 
نویِد تضعیف این گروه ها توسط یکدیگر را 
بدهد، حاال خبر جنگ میان نیروهای طالبان، 
به  امکان سرایت  که  است  خبِر خوش تری 
چیزی  آن،  نتیجۀ  و  دارد  را  دیگر  جبهات 
جز کاهش توان جنگِی این گروه چندپارچه 
در برابر نیروهای امنیتی کشور نخواهد بود.

اعالن خبر مرگ مال عمر، »تحول« عظیمی 
مخالِف  مسلح  گروه  بزرگ ترین  میان  در 
پیامد  عمده ترین  است.  کرده  ایجاد  دولت 
این  اعضای  میان  چندپارچه گی  خبر،  این 
که  است  هرم  قاعدۀ  به  تا  رأس  از  گروه 
اما  باشد،  کوتاه مدت  است  ممکن  هرچند 
می تواند زمینۀ انتقال ابتکار عمل به حکومت 
وحدت ملی را فراهم کند. پس از چند روز 
سپری شدن از انتشار این خبر، حاال به گونۀ 
شکاف های  می توان  محسوس  و  ملموس 
کرد  نظاره  را  طالبان  گروه  بدنۀ  در  مخرب 
و حتا به دامن زدن به این شکاف ها همت 
در  عمل  ابتکار  گرفتن  دست  به  گمارد. 
و  نظامی  جنگ  استخباراتی،  جنگ  میدان 
در حال حاضر  طالبان  برابر  در  مذاکره  میز 
بیش از هر زماِن دیگری مهیا است. در واقع 
برای  متعال  خداوند  که  فرصتی ست  این 
مردم متدین و صلح دوسِت کشورمان ایجاد 
کرده، و استفاده از آن، فقط و فقط به کارایی 
مقامات حکومت وحدت ملی منوط است. 
امیدواریم که بارِ دیگر سراِن این حکومت با 
فرصت سوزی، سبب بازگشت دوبارۀ اوضاع 

به وضعیت وخیِم روزهای پیش نشوند.
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علی پارسا

خیری که از جانب مال
 به ما رسید!

 

رسانه های  سرخِط  آن  خبرهای  دارد.  دیگری  هواِی  و  حال  افغانستان  روزها  این 
جهان است. همه از مرگ مالعمر و سرانجامِ گروه طالبان سخن می گویند. از مراسِم 
فاتحه خوانِی رهبر طالبان در کابل می نویسند و از تظاهراتی که علیه آن انجام شده 
است. بیانیۀ رادیکاِل رهبر جدیِد طالبان را نشر می کنند که گفت وگوهای صلح را 
رد کرده و بر طبِل جنگ کوفته است. از این می گویند که اختالفات میان طالبان بر 
سِر رهبری جدیِد این گروه به کجا خواهید انجامید. در این میان اما کمتر خبری از 
رییس جمهوری منتشر می شود که این روزها در آلمان تحِت مداوا قرار دارد. تنها 
خبِر قابل اعتنا در این مورد از سوی ریاست جمهوری منتشر شد، آن هم بسیار کوتاه 
این که جراحی پای رییس جمهوری با  و موجز. عکسی و جمالتی چند در موردِ 
موفقیت انجام شده است. در عکس نیز او را می بینیم که مشغول کتاب خوانی است. 
عکِس دیگر اما از کنفرانس ویدیویی رییس جمهوری با برخی اعضای بلندپایۀ دولت 
افغانستان است. همه برایش دست تکان می دهند و خواهان سالمتی او هستند و یا 

چنین وانمود می کنند. 
پس از سقوط طالبان، شاید این نخستین بار باشد که چنین مسایِل افغانستان داغ به 
نظر می رسد. سقوط رژیم طالبان حاال با مرِگ رهبر این گروه تکمیل شده است؛ 
را مشخص  گروه  این  می تواند سرنوشِت  طالبان  رژیم  از سقوط  بیشتر  که  مرگی 
کند. مرگ رهبر طالبان در زماِن حساسی برمال شد؛ هنگامی که هیأت مذاکره کنندۀ 
صلِح دولت افغانستان در اسالم آباد در انتظار هیأت طالبان به سر می برد. اما از هیأت 

طالبان خبری نشد. 
افشای مرگ مال عمر سبب شد که گفت وگوهای صلح با بن بستی تازه روبه رو شود. 
رهبری جدید طالبان ظاهراً نمی خواهد به این زودی و ساده گی وارد گفت وگوهای 
صلح شود. رهبر جدیِد طالبان حاال نگران وضعیِت خود است. او مشروعیِت الزم را 
برای احراز سمِت رهبری گروه طالبان به دست نیاورده است. مخالفت ها با گزینِش 
او به وسیلۀ استخبارات پاکستان، چنان گسترده است که نمی شود به آسانی راه حلی 
درِ  از  او  با  طالبان،  شدۀ  شناخته  چهره های  و  فرماندهان  اکثر  یافت.  آن ها  برای 
مخالفت پیش آمده اند. شاید مال اختر محمد منصور که حاال لقب امیرالمومنین را 
نیز یدک می کشد، این انتظار را نداشت که افراد زیادی با او سِر ناسازگاری داشته 
باشند. شاید او فکر می کرد که استخبارات پاکستان، راه را برای رهبری او هموار 

کرده است. 
مال منصور انتظارهای زیادی از استخباراِت پاکستان دارد. اکثر آگاهاِن مسایل باور 
دارند که او رابطه یی بسیار تنگاتنگ با استخباراِت پاکستان دارد و مرگ مال عمر نیز 
هماهنگ با او طراحی و اجرا شده است. در همین حال، از او به عنوان کسی یاد 
می شود که خواهان ادامۀ گفت وگوهای صلح بوده است. به باور آگاهان، در صورتی 
که مال عمر دو و یا سه ساِل پیش از صحنه برداشته شده باشد، پس کسی که تا به 
امروز وظیفۀ رهبری مخفیانۀ گروه طالبان را انجام می داده، کسی غیر از مال منصور 
نبوده است. او چهرۀ دیگِر مال عمر بوده؛ چهرۀ پنهانی که به جای او رهبری گروه 
طالبان را چنان پیش می برده که حتا اعضای رهبری آن هم از حقیقت بی خبر مانده اند. 
در این که مال منصور اعضای هیأت های گفت وگوکننده را انتخاب می کرده است، 
نمی توان  نوشته،  را  عمر  مال  عیدی  بیانیۀ  او  این که  در  نیست.  شک  جای  هیچ 
شد.  روبه رو  کشور  جمهوری  رییس  استقبال  با  که  بیانیه یی  همان  ورزید؛  تردید 
همۀ واژه گان تحسین برانگیِز رییس جمهوری در حقیقت از مال منصور بوده است. 
رییس جمهوری در حالی که نام مالعمر را بر زبان می آورده، از جانشین پنهاِن او 
سپاس گزاری نیز کرده است. این شواهد بیانگر آن اند که مال منصور بی میل به ادامۀ 

گفت وگوهای صلح نبوده است. اما چرا چرخش فعلی؟ 
بسیاری از تحلیل گران که مسایل را از نزدیک دنبال می کنند، عقیده دارند که بیانیۀ 
اخیِر مالمنصور بیشتر برای مجاب کردِن صفوف طالبان است؛ صفوفی که در عدم 
موجودیت رهبر اصلی آن، خطر چندپارچه گی آن را تهدید می کند. مال منصور به 
عقیدۀ این آگاهان تالش کرده که با اعالم جنِگ دوباره با دولت افغانستان، صفوف 
طالبان را به سمِت خود جلب کند. شاید هدف دیگِر مالمنصور این باشد که نشان 
دهد او قاتل رهبر خود نیست و به راهی می رود که پیش از این مالعمر می رفت. 

مال منصور به این شکل تالش می کند که خود را از مظاِن اتهام برهاند. او می خواهد 
بحث گفت وگوهای صلح را به افراد دیگری نسبت دهد. می خواهد بگوید که این 
او نبوده که برای مذاکره با دولت رغبت داشته است. می خواهد رد گم کند و خود 
را نجات دهد. شاید این هم نقشۀ استخبارات پاکستان باشد. اما دولت افغانستان در 
حال حاضر در برابر گفت وگوهای صلح موقفی مناسب اختیار کرده است. دولت در 
آخرین واکنش به گفت وگوهای صلح، از عدم شتاب زده گی در این مورد خبر داده 
است. به گفتۀ یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، دولت زمانی به گفت وگوهای 
صلح ادامه خواهد داد که مطمین شود رهبری طالبان از همۀ اعضای آن نماینده گی 

می کند. 
در حال حاضر، موقف در برابر طالبان باید چنین باشد. گروه طالبان دیگر آن گروه 
زماِن مالعمر نیست که رهبری و تشکیالت واحد داشته باشد. این گروه حتا در زمان 
حیات مالعمر نیز چندان گروهی منسجم نبود ولی مالعمر به دلیل نوع کاریزمایی 
که برایش آی اس آی خلق کرده بود، با مخالفت آشکارِ اعضای گروه طالبان روبه رو 
نمی شد. حاال اما وضع کاماًل دگرگون شده و گروه های جدیدی با رهبرانی جدید 
از طالبان در حال شکل گیری است. پس می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر، 
گفت وگوهای صلح هیچ نشان و آدرسی ندارد و نه می توان به چنین گفت وگوهایی 
خوش بین بود. شاید آن چه که تا به حال هم انجام شده، نوعی بازی بوده است تا 

سیاست مداراِن ما را سرگرم نگه دارند.  

گفت وگوهـای
بـی نشاِن صلح
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دو »شریف« دربارۀ صلح افغانستان گفت وگو کردند
نخست وزیر و رییس ستاد ارتش پاکستان در حالی 
دو  مرزی  امنیت  و  افغانستان  روند صلح  مورد  در 
کشور گفت وگو کرده اند که رهبر جدید طالبان پس 

از مرگ مال عمر اعالم جهاد کرده است.
عالی  سطح  مقامات  تریبون،  اکسپرس  گزارش  به 
نظامی و دولتی پاکستان پس از خبر مرگ مال عمر 
رهبر سابق طالبان در مورد تحوالت اخیر منطقه ای 
و روند مذاکرات صلح و امنیت مرزی با افغانستان 

گفت وگو کرده اند.
رییس  راحیل شریف  و  وزیر  نخست  نواز شریف 
این  امنیتی  اوضاع  مورد  در  پاکستان  ارتش  ستاد 
علیه  پاکستان  ارتش  جاری  عملیات  و  کشور 
تروریست ها در مناطق قبایلی این کشور نیز به بحث 

و تبادل نظر پرداخته است.
چوهدری نثار علی خان وزیر  داخله، »اسحاق دار« 
وزیر خزانه داری و »جنرال رضوان اختر« مدیر کل 
سازمان اطالعات ارتش )آی اس آی( پاکستان نیز 

در این دیدار حضور داشتند.
مقامات دولتی و نظامی پاکستان در این دیدار ضمن 
با  مرزی  امنیت  داخلی،  امنیت  وضعیت  بر  تاکید 

افغانستان را نیز مورد بررسی قرار دادند.
پاکستان در  نظامی  مقامات سطح عالی و دولتی و 
حالی برای بحث و گفت وگو در مورد روند صلح 
اختر منصور رهبر  دیدار می کنند که مال  افغانستان 
روند  این  مورد  در  مبهمی  اظهارات  طالبان  جدید 

مطرح کرده است.

صلح  مذاکرات  دوم  دور  که  است  حالی  در  این 
افغانستان با میانجی گری پاکستان به دلیل خبر مرگ 

مال عمر به تعویق افتاده است.
صوتی،  پیام  نخستین  در  طالبان  جدید  رهبر 
سیگنال های مختلفی در مورد روند صلح ارائه کرد 
کابل  دولت  با  افغانستان  صلح  روند  که  گفت  و 

تبلیغات دشمن است.
سرنوشت روند صلح افغانستان که دور اول آن در 

اسالم آباد برگزار شد، در دیداری در روز شنبه هفته 
جاری بین »دانیل فلدمن« نماینده ویژه امریکا برای 
رییس  شریف  راحیل  جنرال  پاکستان  و  افغانستان 

ستاد ارتش این کشور نیز مورد بحث قرار گرفت.
در  پاکستان  و  افغانستان  برای  امریکا  ویژه  نماینده 
مذاکرات  دوم  دور  در  شرکت  برای  حاضر  حال 
که  است  امیدوار  می برد،  بسر  این کشور  در  صلح 

دور دوم این مذاکرات بزودی برگزار خواهد شد.

از فاتحه خوانی مالعمر 
جلوگیری شد

هیأت شش نفرۀ
 مال منصور به قطر رفت

گفته  اعالمیه یی  نشر  با  افغانستان  ملی  امنیت 
است که روز دوشنبه از یک حمله تهاجمی بر 
پایگاه  و  دفاع  وزارت  ریاست جمهوری،  ارگ 
نیروهای خارجی در کابل جلوگیری کرده است. 
همچنین مقامها از شروع چندین عملیات علیه 

طالبان خبر می دهند.
امنیت ملی گفته است که یک شبکه چهار نفری 
را از ناحیه هشتم کابل بازداشت کرده که با انواع 
تجهیزات مواد انفجاری و انتحاری مجهز بودند 
و می خواستند ریاست جمهوری را هدف قرار 

دهند.
است  قرار  که  شده  خنثی  حالی  در  حمله  این 
دومین  در  شرکت  برای  افغانستان  حکومت 
مال  مرگ  با  بگیرد.  آماده گی  صلح  نشست 
مال  و  افتاده  تعویق  به  صلح  دوم  نشست  عمر 
اختر منصور رهبر جدید طالبان از زیردستانش 

خواسته تا به جهاد در افغانستان ادامه دهند.
تغییرات در جبهات جنگ

می گویند  افغانستان  داخله  و  دفاع  وزارت های 

طالبان،  رهبر  عمر  محمد  مال  نشر خبر  از  پس 
افغانستان  جنگ  جبهات  در  زیادی  تغییرات 
از  را  خود  قبلی  انسجام  طالبان  و  شده  رونما 

دست داده اند.
مرگ مال عمر در زمانی اعالم شد که افغانستان 
می گذارد.  پشت سر  را  جنگ  فصل  دشوارترین 
کندز،  تا  گرفته  بدخشان  از  جنگ  شعله های 
فاریاب و هلمند زبانه می کشد. طالبان بیشترین 
فشار را بر نیروهای امنیتی وارد می کنند تا بتوانند 

برای شان جغرافیا به دست آورند.
می گویند  افغانستان  دفاع  وزارت  در  مقام ها 
طالبان تصمیم داشتند تا در آستانه آغاز دومین 
آغاز  را  سنگینی  حمالت  صلح،  مذاکرات  دور 
دولتی  نیروهای  تصرف  از  را  مناطقی  و  کنند 
نیروهای  تهاجم  نتیجه  در  ولی  نمایند،  بیرون 

دولتی بر طالبان، این پالن ها خنثی شدند.
دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون  وزیری  دولت 
کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در  دوشنبه  روز 
گفت: »از چند روز پیش از عید تاکنون، وضع 

امنیتی افغانستان تغییر کرده و بهبود یافته است. 
پالن  ما  امنیتی  نیروهای  که  است  این  علت 
و مسدود  ولسوالی ها  برای تصرف  را  مخالفین 

کردن شاهراه ها ناکام کردند.«
عملیات های  نتیجه  در  که  افزود  وزیری  آقای 
خسارات  ملی،  امنیت  و  پولیس  اردو،  مشترک 
فراوانی به ماشین جنگی طالبان وارد شده است. 
پیشروی  حال  در  دولتی  نیروهای  او  گفته  به 
تصرف  تحت  مناطق  طالبان  حالی  در  هستند 

شان را از دست می دهند.
پروسه  از  دفاع  وزارت  که  کرد  تاکید  وزیری 
افغانستان  در  جنگ  تا  می کند  حمایت  صلح 
راحتی  نفس  این کشور  مردم  و  برسد  پایان  به 
بکشند، ولی در صورتی که مخالفین راه جنگ 
و  نبرد  آماده  امنیتی  نیروهای  گیرند،  پیش  در 

سرکوب طالبان خواهند بود.
عملیات ها علیه طالبان

از سوی دیگر، وزارت داخله می گوید هم اکنون 
دوازده عملیات علیه مواضع طالبان در والیات 
قیصار  در  عملیات ها  این  دارد.  مختلف جریان 
و المار فاریاب، درقد در تخار، کوهستانات در 
سرپل، ولسوالی ارزگان خاص و ولسوالی های 

دشت ارچی و قلعه زال در کندز اجرا شده اند.
در  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
 ۲۴ در  تنها  که  گفت  خبری  کنفرانس  همین 
کشته  طالبان  اعضای  از  تن   ۲0 گذشته  ساعت 
معاون  دوستم  جنرال  گفت حضور  او  شده اند. 
اول رئیس جمهور در فاریاب به نیروهای امنیتی 
جبهات  در  خوبی  پیشروی های  و  داده  روحیه 
در  اول  »معاون  است:  آمده  دست  به  فاریاب 
ساحه رسیده و حمایتش را از مردم و نیروهای 
با  امنیتی  نیروهای  است.  کرده  اعالم  امنیتی 
روحیه بلند دست به کار شده و فرماندهی جنگ 

به دست لوی درستیز قرار دارد.«

مراسم  امنیتی  نیروهای  که  می گوید  غزنی  والی  معاون 
را  والیت  این  در  طالبان  پیشین  رهبر  مالعمر،  فاتحه خوانی 

مورد حمله قرار دادند.
طالبان  بدین سو  روز  چند  از  که  گفت  احمدی،  محمدعلی 
مراسم  در  اشتراک  به  دعوت  را  مردم  گسترده  تبلیغاتی  با 

فاتحه خوانی مالمحمد عمر می کردند.
این مراسم روز دوشنبه در مربوطات  افزود که  آقای احمدی 

روستاهای  قره باغی و نوغی غزنی برگزار می شد.
به گفتۀ احمدی، دولت افغانستان مالعمر را فردی »ترویست 
و قاتل« می داند و به همین دلیل نیروهای امنیتی در عملیاتی 

نظامی مراسم فاتحه خوانی او را مورد حمله قرار دادند.
روستاهای  در  درگیری ها  درنتیجۀ  که  افزود  احمدی  آقای 
قندهار، 5 طالب   – نانی، نوغی و مسیر شاه راه کابل  اسنفده، 
مسلح کشته و ۱0 تن دیگر از اعضای این گروه زخم برداشته 

اند.
با  زور  به  را  مراسم  این  طالبان  که  گفت  غزنی  والی  معاون 
امکانات مردمی برگزار کردند و مردم را مجبور به اشتراک در 

این فاتحه خوانی کرده بودند.
احمدی می گوید که فرماندهان مشهور طالبان مدیریت برنامۀ 

فاتحه خوانی را به عهده داشتند و از محل فرار کرده اند.
طالبان تاحال دراین باره چیزی نگفته اند.

مراسمی  در  طالبان  هم فکر  گروه های  کابل  در  پیش  روز  دو 
مرگ مالعمر رهبر این گروه را گرامی داشتند.

نتیجۀ  در  پیش  ماه  سال وسه  دو  عمر  مال  گزارش ها،  بنیاد  بر 
از  گذشته  هفتۀ  او  وفات  خبر  ولی  است.  درگذشته  بیماری 

سوی دولت افغانستان تأیید شد.
رهبری  کرسی  اکنون  مالعمر  معاون  منصور،  مالاخترمحمد 

طالبان را به دست آورده است.

گروهی شش نفره به نماینده گی از رهبر جدید طالبان به قطر 
سفر کرده اند تا نظر رهبر دفتر سیاسی این گروه را در مورد 

حمایت  از رهبر جدید جویا شوند.
نیوزویک، هفته گذشته خبر مرگ مالعمر رهبر  به گزارش 
سابق طالبان منتشر شد که پس از مدتی مورد تأیید دولت و 

ریاست امنیت ملی افغانستان قرار گرفت.
همچنین مرگ مالعمر توسط خانواده وی و طالبان نیز تأیید 

شده است.
برای  طالبان، جلسه یی  رهبر سابق  انتشار خبر مرگ  پی  در 
تعیین و انتصاب رهبر جدید این گروه برگزار شد که در آن 

برخی از افراد بلند رتبه این گروه شرکت داشتند.
اول مال عمر  معاون  اختر محمد منصور  این جلسه مال  در 
این گروه  افراد شرکت کننده به عنوان رهبر جدید  از سوی 

انتخاب شد.
افراد  از  برخی  مخالفت  از  خبرهایی  که  است  درحالی  این 
ذاکر، مال محمد  از جمله مالعبدالقیوم  این گروه  رتبه  بلند 
چند  و  رسول  محمد  مال  عبدلرزاق،  مال  رحمانی،  حسن 
با اعالم جانشینی مال اختر محمد  تن دیگر منتشر شده که 
به جای وی مال محمد یعقوب  منصور مخالفت کرده اند و 

پسر مالعمر را مناسب این مقام می دانند.
از طرفی خبرگزاری »رویترز« گزارش کرد در جلسه یی که 
کرده  برگزار  رهبری  جانشینی  انتخاب  برای  طالبان  سران 
مورد  در  اعتراض  نشانه  به  مالعمر  برادر  و  پسر  بودند، 
انتخاب مال منصور به عنوان جانشین این جلسه را ترک کرد.

اما عبدالقیوم ذاکر با انتشار بیانیه یی گفت: این حقیقت ندارد 
که با اخترمحمدمنصور رهبر جدید منتخب طالبان اختالف 

دارد.
حقانی  جالل الدین  مرگ  خبر  مالعمر،  مرگ  خبر  از  پس 
سرکرده گروه حقانی منتشر شد اما پس از مدتی این خبر از 

سوی سایت طالبان رد شد.
بیانیه یی موافقت و  انتشار  با  همچنین سرکرده گروه حقانی 
حمایت خود را از رهبری مال اختر محمد منصور بر گروه 

طالبان افغانستان اعالم کرده است.
یکی از افراد نزدیک به رهبری طالبان گفت: شورای کویته 
تیم شش نفره یی را برای مالقات با »طیب آغا« به دوحه قطر 
فرستاده تا نظر آنها را در مورد حمایت از مال اختر منصور 

جویا شود.
در خبرها آمده بود که دفتر سیاسی طالبان در مورد خبر مرگ 
مالعمر اظهار بی اطالعی کرده و در جریان انتصاب مال اختر 

منصور نبوده است.
طالبان این دفتر را در قطر برای انجام فعالیت های سیاسی از 

جمله پیشبرد مذاکرات صلح بازگشایی کرد.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1592   سه      شنبه            13   ا    سد  /   مرد  ا  د        y 1394     18شو ا  ل  المکرم    y 1436   4آ     گیست       2015 گزارش
ریاست عمومی امنیت ملی:

از حمله به ریاست جمهوری،
 وزارت دفـاع و پایگـاه ناتـو جلـوگـیری کـردیم
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تاکتیک های جنگِی طرفین
تاکتیک های جدید جنگی طرفین به نظرِ من عبارت  بودند از:

ـ تاکتیک های شوروی: الف 
بمبارد از ارتفاع بلند  .1

برای اولین بار بود که روس ها بمب افگن های TU-۱6 خویش 
را که معادل B-5۲ امریکایی است، به کار گرفتند. این هواپیماها 
از ترمذ پرواز نموده و به قول شاهدان عینی، در دسته های سی 
فروندی از ارتفاعات بلند به بمباردمان می پرداختند. دلیل عمدۀ 
به کارگیرِی این گونه هواپیماها این بوده که روس ها گمان داشتند 
در زمان آتش بس، جبهۀ پنجشیر به سالح های مدرن ضد هوایی 

تجهیز شده است.
عملیات گسترده  .۲

حمالت قبلی قوای شوروی یک ساحۀ محدود را احتوا می کرد 
که مجاهدین می توانستند از جبهات ماحول شان مواد مورد نیاز 
خویش را تدارک ببینند و در صورت لزوم به همکاری یکدیگر 
بشتابند، طوری که در حملۀ پنجم روس به پنجشیر در سال ۱۳6۱، 
مجاهدین والیات شمال؛ لغمان، پروان و بامیان مستقیماً به پنجشیر 

آمده و در کنار برادران پنجشیری شان به جهاد پرداختند.
این بار شوروی ها برای این که مجاهدین را در یک ساحۀ وسیع 
مصروف سازند تا به یارِی همدیگر نرسند و زیر فشار جنگ 
مناطق  پنجشیر و  را که  تهاجم گسترده یی  ُخردوخمیر شوند، 
هم جوارِ آن را چون سالنگ، کوهستان، نجراب، اندراب، خوست و 
قسمتی از نورستان را در بر می گرفت، روی دست گرفتند تا جبهات 
اطراف پنجشیر را که در طول آتش بس یک سلسله موافقاتی در 
امر همکاری با همدیگر بین شان انجام یافته بود، مشغول خودشان 

بسازند و با تمام قوا جبهۀ پنجشیر را زیر حمله دهند.
جنگ متحرک کماندویی  .3

شوروی ها در حملۀ هفتم شان، از آخرین نیروی دست داشته با 
کمیت و کیفیِت باال کار گرفتند. یک قول اردوی شوروی در این 
جنگ سهم داشت که یک لشکر SPITSNAZ )نیروهای خاص 
شوروی( نیز شامِل آن بود. این نیروی ویژه که با ابتکار جنراالن 
شوروی ترتیب یافته بود، برای مقابله با پیمان ناتو تربیه شده  است، 
اعضاِی آن به یکی از زبان های اروپایی آشنا هستند و مطابِق رسم و 
عنعنات غربی تربیه شده اند و وظیفۀ عمدۀشان حمالت کماندویی، 
ترور و سبوتاژ از عقب جبهۀ دشمن است. اما این نیرو که با مصرفی 
گزاف آموزش دیده بود، در برابر مجاهدین و اراضی دشوارگذارِ 

افغانستان، گیر ماند و ناکام.
این  در  قوای شوروی   تاکتیک   پُرمصرف ترین  و  پیشرفته ترین 
تهاجم، به راه اندازی جنگ متحرک بود. نیروهای خاص شوروی 
از  به سرعت  هلیکوپتر  گروپ های  به وسیلۀ   )SPITSNAZ(
یک جا به جای دیگر حضور می یافتند که بدین صورت در یک 
روز، اجرای چند عملیات در چند نقطۀ مختلف برای شان میسر 

می گردید.
این تاکتیک که تقلیدی از کار نظامیان امریکایی برضد چریک های 
امریکای جنوبی بود، به تاکتیک »ذله کننده« شهرت دارد که طی آن، 
چریک ها را در مرحلۀ اول با اجرای حمالت کوچک و پی هم 
خسته نموده و در مرحلۀ بعد با یک حملۀ وسیع و همه جانبه 
به حیات شان خاتمه می دهند. اما این شیوه وقتی موثر است که 
چریک ها در مرحلۀ ابتدایی رشد خود بوده باشند؛ در حالی که 
مجاهدین پنجشیر چندین جنگ را موفقانه پشت سر گذرانیده 
بودند، با اراضی آشنایی داشتند و از نبردهای گذشته تجربه آموخته 

بودند. بنابراین، این تاکتیک نمی توانست آن ها را از پا درآورد.
در برابر جنگ متحرِک روس ها، مجاهدین »دفاع متحرک« را پیش 
گرفتند که بر اساس آن، مجبور نبودند از موضعی معین دفاع به عمل 
آرند؛ بلکه نقاط درگیری را خود انتخاب می کردند و برای این که از 

ضربات نیروهای دشمن مصون بمانند، در حرکت به سر می بردند.
با وجود به کارگیری گسترده از هلیکوپتر، اجرای این تاکتیک برای 
سربازان زبدۀ شوروی آسان نبود؛ بلکه بنا به گزارش های متعدد، از 
فرط فشار و تکلیف، گاه گاهی سربازان روسی در جریان ماموریت 

دست به خودکشی می زدند.
جنگ روانی و تبلیغاتی  .4

هم زمان با یورش نظامی قوای شوروی به درۀ پنجشیر، روس ها و 
رژیم کابل از طریق رسانه های گروهی شان به تبلیغات دامنه داری در 
برابر مجاهدیِن آن جا پرداختند؛ گاهی از قتل احمدشاه مسعود سخن 
گفتند و زمانی از اسارت صدها مجاهد، تا بدین وسیله در روحیۀ 

مجاهدین خلل وارد کنند.
به همین منظور، یک دسته از هواپیماهای رژیم به جای انداخِت 
که  داشتند  ماموریت  تبلیغاتی،  اوراق  پخش  به  آتش،  و  بمب 
نمونه های آن را مشاهده خواهید کرد. )رجوع کنید به اسناد شماره 

۴،5، 6و7(
عالوه بر آن، در هفته های اول درگیری، به راه اندازِی یک جنگ 
روحی از سوی سربازان شوروی مشهود بود که طی آن کماندوهای 
شوروی برای این که برتری روحی شان را به نمایش بگذارند، به 
حمالت بدون فیر باالی مجاهدین می پرداختند و مجاهدین دلیر در 

مقابل این تاکتیک قوای روس، دو گونه پاسخ داشتند:
ـ عده یی از گشودِن آتش به روی دشمنی که بدون فیر به سوی شان 
هجوم می برد، شرم داشتند و به واکنش مشابه می پرداختند که به 
همین علت، چندین مورد جنِگ تن به تن میان طرفین به وقوع 

پیوست.
ـ عده یی دیگر نیز به جای گلولۀ کالشینکوف، سینۀ تجاوزگران را 
هدف راکت ضد تانک قرار دادند و مهاجم را بند بند از هم جدا 

کردند.
به هر صورت، نتیجۀ این پالیسِی جنگی نیز به نفع شوروی نبود؛ 
با بازگشت مجاهدین به قرارگاه های شان و اوج گیری جنگ در 
پنجشیر و اعزام سیل کشته و زخمی از آن جا به کابل، تاشکند و 
ماسکو، زبان روس و مزدورانش از خجالت ُگنگ شد و در داخل 
دره، سربازان شوروی نه تنها از تعرض بازماندند، بلکه برای پنهان 

شدن، مواضع زیرزمینی حفر کردند.
کمین   .5

یکی دیگر از تاکتیک های تازۀ قوای روس، استفاده از کمین بود، 
به این ترتیب که صدها سرباز شوروی بدون عراده جات در مسیر 
مجاهدین برای چند روز مخفی می شدند و در صورت نزدیک 
شدن مجاهدین، ایشان را مورد حمله قرار می دادند. با استفاده از 
تاکتیک مذکور، روس ها قادر شدند که چندین بار مجاهدین را 

غافل گیر نمایند.
ـ تاکتیک های مجاهدین ب 
دفاع غیرفعال   .۱

اولین تاکتیک موفقانۀ مجاهدین، عقب نشینِی سریع ایشان به خارج 
از دره بود که قوای روس غافل گیر شده به بمباردمان و هجوم 
بیهودۀ منطقۀ خالی از سکنه پرداختند. با اجرای این تاکتیک، از 
یک سو کارآیی سازمان کا.جی.بی به دلیل بی خبرِی آن سازمان از 
عقب نشینِی مجاهدین، به باد استهزا گرفته شد و از سوی دیگر، 
توان نظامِی روس با حمله باالی پنجشیر به هدر رفت و هم چنان 
از آن عملیاتی که متصور بود، جلوگیری به عمل آمد. علت دست 
یازیدن مجاهدین به دفاع غیرفعال، آن بود که گزارش هایی مبنی بر 
استعمال گازهای شیمیایی از جانب قوای روس به مجاهدین رسیده 
بود. مجاهدین در برابر جنگ مشبوع کنندۀ روس ها، با تاکتیک دفاع 
غیرفعال، اراضی ماین زار را به دشمن تحویل دادند و خود از آن 

تلفات گرفتند.
سبوتاژ قوای هوایی   .2

موثرترین شیوه یی که منجر به تلفات و خسارات هنگفت قوای 
هوایی روس و رژیم کابل گردید، تزریق مواد منفجره در پایپ الینی 
بود که از سوی شوروی به فرودگاه بگرام کشیده شده بود و ذریعۀ 

آن، مواد سوخت هواپیماها انتقال می یافت. این ماده مایع توسط 
مجاهدین بسیار مخفیانه در پایپ الین مذکور تزریق می گردید و 
طبق اظهارات مسوولین این عملیات، یک گیلن از آن مواد برای 
آلوده کردِن ذخیرۀ فرودگاه بگرام کافی بود. تیل مخلوط به آن ماده 
وقتی در هواپیما استفاده می شد انفجار ایجاد می کرد که در اثر آن، 

طیاره و سرنشیناش هالک می شدند.
شاید این موثرترین طریقی بود که مجاهدین توانستند به وسیلۀ آن 
ده ها هواپیمای روس و رژیم کابل را نابود سازند؛ اما ضرری که این 
کار برای مجاهدین در بر داشت، آن بود که عده یی از پیلوت های 
همکار مجاهدین نیز به همین شکل به کام مرگ  رفتند که در زمرۀ 

آن ها پسرکاکای احمدشاه مسعود نیز قرار داشت.
جنگ استحکامی   .3

طی این جنگ چندساله، مجاهدین تجارِب خوبی در استفاده از 
ماین حاصل نمودند که زیان های ناشی از آن، برای دشمن بسیار 
سنگین بود. استفاده از ماین، کاربرد زیادی داشت که برخی از آن 

بدین شرح است:
مجاهدین از گلوله های D-۳0 به حیث ماین ضد عراده جات و ضد 
نفر کار گرفتند که تخریب ناشی از آن، بیشتر از ماین عادی بود و این 
تاکتیک در تضعیف مورال دشمن بسیار موثر افتاد. برای آن که »ماین 
پال« نتواند ماین فرش شده را کشف نماید، ماین عمیق تر کار گذاشته 
می شد، که با عبور قطار تانک های زنجیردار و سایر عراده جات، 
کم کم زمین ساییده می شد و در میان و یا عقب قطار، ماین مذکور 
انفجار می کرد. این شیوه از یک سو وحشت ایجاد می نمود و از 
جانب دیگر، مامورین کشف ماین زیر سوال و بازپرس می رفتند. 
البته برای آن که سگ های کشف ماین منحرف گردند، کافی بود که 
باالی ماین فرش شده قدری ُمرچ یا نصوار انداخته شود تا دماغ سگ 

را آزار دهد و از آن منصرفش سازد.
برای آن که محل فرش ماین مخفی شود، گروپ استحکام مجاهدین 
بخشی از تایر را با خود همراه می داشتند که بعد از ماین کاری، زمین 
باالیی به وسیلۀ آن تایر همرنِگ بقیه می گردید. شیوۀ دیگر آن است 

که راننده گان مغرور و ناالیق را شکار می کرد.
ماینی که برای تخریب »ماین پال« فرش می شود، طوری است که 
ترتیبات انفجارِی آن دو تا سه متر عقب تر از دینامیت کار گذاشته 
لنگر  ماین  انفجاری  ترتیبات  باالی  »ماین پال«  وقتی  می شود، 
می اندازد، اصل ماین در زیر ماین پال منفجر می شود، که باعث 

تخریب آن می گردد.

نفوذ در قلب دشمن:  .4
سنگیِن  یورش های  شاهد  جنگ،  اول  هفته های  در  پنجشیر 
کماندوهای شوروی باالی قرارگاه های مجاهدین بود. مجاهدین 
که در دسته های کوچک، تقسیم و به سالح های سبک مجهز بودند، 
از مقاومت رو در رو اجتناب نموده، با حرکت های شبانه در عمِق 
دشمن نفوذ می کردند و در آن جا به ماین کاری، ترور و یا حمله 

می پرداختند، که دردسر عجیبی برای قوای روس ایجاد شده بود.
تاکتیک مذکور باعث آن شد که قوای روس به حفظ مراکز و 
خطوط تدارکاتِی خویش اهتمام ورزند و به تدریج دست از تعرض 

بکشند و به جای آن، به دفِع حمالت مجاهدین بپردازند.
بهترین مدافعه، تعرض است  .5

حمالت قوای شوروی بیشتر در افغانستان با مدافعه پاسخ داده 
می شد؛ ولی در این جنگ، بنیاد این تعامل فرو ریخت. مجاهدین 
تعرِض کماندوهای شوروی را در بسا اوقات با تعرِض متقابل پاسخ 
دادند و ارتش سرخ را کوه به کوه مجبور به فرار ساختند که در 
این باب، درگیری های متهورانۀ قوماندان محمدعظیم )از منجهور(، 

نمونه است.
داستان غم انگیزِ مهاجرت مردم

چند روز قبل از آغاز تهاجم قوای شوروی به پنجشیر، مردم آن جا 
به دستور احمدشاه مسعود خانه و کاشانۀشان را ترک گفته، به کابل 

و یا مناطق اطراِف پنجشیر هجرت گزیدند. 
گرچه این مهاجرت دسته جمعی از تلفات مردم که از گازپاشی و 
بمباردمان شدید هوایی متصور بود، جلوگیری کرد؛ ولی برای مردم 
این مهاجرت خالی از رنج و درد طاقت فرسا نبود. زمان آغاز حمله 
که در اول ثور انجام یافت، وقتی بود که اغلِب کوه ها و کوتل ها مملو 

از برف بودند و برای عبورِ عابریْن دشوار. 
تخلیۀ پنجشیر از سکنه، موفقیتی برای مجاهدین بود که از یک سو 
پیوند مردم با مجاهدین را به نمایش گذاشت و از سوی دیگر، 
شوروی حجِم نفرت و انزجار مردمِ محل را نسبت به خود درک 
کردند. گذشته از آن، این اقداْم ابتکار جالبی از سوی مجاهدین در 

امر دفاع از حملۀ وسیع قوای شوروی به آن جا شمرده می شود. 
با وجود آن، مهاجرت دسته جمعی مردم از درۀ پنجشیر، برای 
مجاهدین خالی از نقص و زیان هم پنداشته نمی شد؛ زیرا ممکن بود 
رژیم کابل از این افراد بی خانه و بی معاش، علیه مجاهدین استفاده 
کند و رشتۀ ارتباط  مردم را دست کم با مجاهدین قطع نماید؛ مردمی 
که در طول جهاد با توانایی های مادی و معنوی شان مجاهدین را 

یاری رسانده بودند. 
سرعت و وحدت عمِل مردم در مهاجرت، به اهمیت این اقدام 
می افزاید؛ زیرا حادثه یی را شکل دادند که در تاریخ بشر نادر بوده 
است. در جایی سراغ نداریم که بیش از صدهزار انسان به شمول 
زنان، مردان و کودکان به یک فرمان در ظرف چند روز با خانه و 
زنده گی پدری شان وداع گفته باشند. حقا که چنین قوم فداکار و 

شجاع، می سزد که آزاد باشد. 
بود و  آبایی شان یک رنج  از وطِن  این مهاجرین، دوری  برای 
بی خانه گی و نابلدی در شهرهای دیگر، دردِ دیگرشان. و زمانی 
مشکالت شان چندبرابر شد که آن عده که به کابل رفته بودند، مورد 
عتاِب رژیم قرار گرفتند تا دوباره به پنجشیر برگردند و آن هایی 
هم که به مناطق هم جوارِ پنجشیر چون اندراب، خوست، گلبهار، 
کوهستان و نجراب کوچیده بودند، با حملۀ قوای شوروی به آن 
مناطق، مجبور شدند که از آن جا نیز از دهی به دهِ دیگر و از قریه یی 
به قریۀ دیگر نقل مکان کنند. روزها و هفته ها را بدین منوال سپری 
کردند و چه بسا کسانی که نتوانستند اطفال شان را در این گیر و دار 

با خود ببرند و آن ها تلف شدند. 
سربازان شوروی و رژیم کابل هرجا این مهاجرین را یافتند، به 
گلوله بستند و تعدادی را هم دستگیر نموده روانۀ زندان کردند، که 
جمعاً در این بحبوحه ۱۲00 تن از اهالی پنجشیر در اطراف آن دره 

به وسیلۀ قوای شوروی و رژیم کابل به شهادت رسیدند. 
بعد از مدتی، عدۀ کمی از مردم پس از این که قرارگاه های مجاهدین 
در پنجشیر فعال گردید، به پنجشیر بازگشتند و در قاله گک های 

کوهی در ارتفاعات به زنده گی خویش ادامه دادند. 
فشرده این که؛ مردم آن دیار، چه در شهر کابل و چه در داخل 

پنجشیر و چه هم در مناطق دیگر، بیش از چهار سال را در نهایت 
رنج و زحمت و تنگدستی و ناآرامی به سر بردند و چه تکالیفی نبود 
که متحمل شدند؛ کسانی چند شبانه روز لب به نان نزدند، کسانی در 
کوچه های کابل از شدت سرما به دلیل بی خانه گی جان باختند و چه 
کودکانی که بر اثر انفجار بمب و توپ چشم از جهان بستند. اما با 
وجود این همه، مردم قهرمان و مقاوم پنجشیر سر تسلیم به روس 
ننهادند و در خدمت کفر قرار نگرفتند و تا پایان، روس قادر نشد حتا 
یک پوسته هم از اهالی پنجشیر برضد مجاهدین بسازد. به جاست 
که در برابر مقاومت و پایداری چنین مردمی، هر انسان با دیانتی سِر 
تعظیم فرو آرد؛ زیرا ثبات و استقامت بی همتای همین ها بود که شاخ 

غرور و نخوت ارتش سرخ را شکستاند. 
داستان کامِل مهاجرِت مردم و رنج و مصیبتی که دامن گیرشان شد، 
شرحی ست که از حوصلۀ این مقال بیرون است و فقط به ذکر یک 
مصاحبه که نمایان گرِ وضع زنده گی مردم در آن شرایط می باشد، 

بسنده می کنم: 
سوال: نامت چیست؟ 

جواب: محمد امان. 
س: این منطقه چه نام دارد؟ 

ج: پارنده.
س: چند طفل داری؟ 

ج: شش تا. 
س: قریۀتان چه نام دارد؟ 

ج: نولیج.
س: خانوادۀ تان فعالً در کجا زنده گی می کند؟ 

ج: در پارنده.
س: در کجای پارنده؟ 

ج: آن جا، زیر آن قاله گگ. 
س: در این جا چند فامیل زنده گی می کنند؟ 

ج: ۲5-۲0 فامیل. 
س: این جا به نسبت برف زیاد، زنده گی در زمستان مشکل است. 

شما کجا می روید؟ 
ج: ما جایی رفته نمی توانیم؛ آن قاله گگ را می بینی؟ در همان جا 

می باشیم.
س: معلوم می شود که تا پنج یا شش ماهِ دیگر مواد غذایی به این جا 

انتقال داده نمی شود. شما چه طور می کنید؟ 
ج: ما قبالً آن را تهیه می کنیم.

س: از کجا؟ 
ج: از سالنگ و اندراب. 
س: چه طور می آورید؟ 

ج: دو خر دارم.
س: رفت وآمد تا آن جا چند روز طول می کشد؟ 

ج: دو یا دو و نیم روز.
س: همیشه به وسیلۀ خر مواد می آورید؟ 

ج: وقتی خر نداشتم، به پشت بار می آوردم. شکر خدا آمرصاحب 
به ما کمک کرد، پیسۀ دو خر را قرضه به ما داد، بعضی وقت مواد 

کرایی به جمعیت انتقال می دهیم. 
س: بلندترین کوتل در راه سالنگ کدام است؟ 

ج: نولجی کشته. 
س: شما که موی سفید هستید، چه طور دو مرکب را در این راه 

دشوار می آوری؟ 
ج: بچه گگ هایم همرایم می باشند. 

س: چند ساله هستند؟ 
ج: ۱0 و ۱۲ ساله. 

س: سیر چند، مواد از سالنگ به پارنده می آوری؟ 
ج: یک سیر ۴00 افغانی. 

س: چه قدر مرکب هایت را بار می کنی؟ 
ج: هشت، نُه سیر. 

س: از اندراب سیری چند می آورید؟ 
ج: ۲70 افغانی.

س: پول کرایه کشی برای تان کافی است؟ 
ج: نه، وقتی بی پیسه می شویم، جمعیت به ما کمک می کند. 

س: جمعیت چه طور برای تان کمک می کند؟ 
ج: معموالً ما پیش قوماندان منطقه می رویم، درخواست پول و مواد 

غذایی می کنیم.
س: چه قدر جمعیت به شما کمک کرده؟ 

ج: ۲0 یا ۲۱ هزار در سه یا چهار دفعه به ما داده. 
س: لطفًا  خارج شدن تان را در اول جنگ قصه کنید؟ 

ج: این قصه دراز است. وقتی از پنجشیر برآمدیم، یک شب در 
سفیدچهر ماندیم و یک شب دیگر در کوتل خاواک و دیگر در 
خوست. بعد از یک هفته روس ها همین جا حمله کرد و ما به »یرم« 
رفتیم. در این منطقه بعضی وقت نان می یافتیم و بعضی وقت نه؛ 
پس کوه به کوه به خوست آمدیم که دیدیم خانه ها خراب است و 

هیچ کس نیست. 
س: نان از کجا به دست می آوردید؟ 

ج: بعضی وقت مردم به ما کمک می کردند و گاهی وقت هم 
مزدورکاری می کردم. از خوست به اندراب آمدیم که بی خبر »جمعه 
خان« و روس ها حمله کردند، مجبور شدیم از آن جا به پارنده بیاییم. 
در پارنده هیچ چیز یافت نمی شد، فقط چند گوساله در کوه ها بود. 
یکی شان را حالل کردیم و خوردیم و بعدها به صاحبش قیمتش را 
دادیم. در پارنده همراهِ مجاهدین در خانه ها پایین شدیم، در آن جا 
هم هیچ چیز نبود، همه را روس ها خراب کرده  بودند. از این بعد، 
از سالنگ کرایه کشی می کنم. چند روز پیش هیچ چیز نداشتیم، با 
آمرصاحب سر خوردم و برایش گفتم، جوانی کرد و هفت هزار 

افغانی به من داد و آن را رفته از سالنگ برنج، آرد و تیل گرفتم. 
س: بزهای تان در اندراب چه شدند؟ 

ج: بسیارش کشته شدند، یک مقدار هم گم شد و تنها دو تایش 
همراهِ ما ماند و خرِ ما را هم روس ها کشتند.)۱۱( 
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مفهوم مرگ در مرده خورها، همان تمایل هدایت را به 
به  داستان  این  در  مرگ  نمي دهد.  نشان  مرگ  اندیشۀ 
از رنِج هستي، به عنواِن تقدیِر محتوم  صورِت نجات 
انسان با جنبۀ »تراژیِک« آن تصویر نشده است. مرگ 
در مرده خورها، چنان که از عنواِن آن برمي آید، جنبه یي 
گمان  به  داستان  این  و  دارد،  »کمیک«  و  هزل آمیز 
مزاح  که   )Anecdotal( لطیفه وار  است  اثري  من، 
عنصِر  است.  درآمیخته  دردناک  موضوعي  با  آن  در 
اّما  است  مرده  ظاهراً  که  مردي  ـ  داستان  »لطیفه وارِ« 
از قبر، قبل از آن که رویش خاک بریزند، برمي خیزد ـ 
مرده خورها را از داستان هاي دیگِر هدایت، که مضموِن 
مرگ دارند، متمایز مي سازد. این داستان را، ماننِد هر 
عبارِت  چند  در  مي توان  دیگري،  داستاِن»لطیفه وار«ِ 
کوتاه خالصه و نقل کرد، به صورتي که مشخصات و 

امتیازهاي آن، به مقدارِ فراوان، حفظ شوند.
در واقع آن چه در مرده خورها اهمیت دارد، »نقشه« و 
»طرح« )plot( داستان ـ یعني ترتیِب وقایع و حوادث 
ـ است نه خودِ »داستان«؛ زیرا داستان مادۀ خامي است 
کار  به  »طرح«  از  منظور  مي یابد.  قوام  در»طرح«  که 
گرفتِن همۀ تمهیدات و شگردها و نشان ها و حتا سبِک 
داستان است. نحوۀ قطع و وصل ِ صحنه ها، کوتاه و بلند 
توصیف کردِن زمان ها جزِو »طرح« است. مرده خورها، 
در یک »مجلس«، در یک اتاِق نیمه تاریک و دودزده، 
جریان دارد، و زماِن کوتاهي را در برمي گیرد. در واقع 
ما با یک »صحنۀ نمایشي« )scene( روبه رو هستیم؛ 
به صورِت  و  نزدیک  از  را  منظره یي  که  معني  این  به 
تمرکزیافته پیِش چشم خود مي بینیم. این طور استنباط 
اتفاق  تیاتر  صحنۀ  در  آن چه  به  هدایت  که  مي شود 

مي افتد، نظر داشته است. 
گفت و گو در این داستان نقِش محوري دارد، و قدرِت 

است.  خیره کننده  آن  در  هدایت  گفت و گونویسِي 
نویسنده از صحنۀ داستان غایب است، و خواننده در 
که  زني  و  هوو  دو  ـ  آدم ها  با  را  خود  داستان  طوِل 
دو  یکي  و  است  آمده  آن ها  به خانۀ  براي غم گساري 
نفر دیگر ـ تنها احساس مي کند. همۀ آن مالحظات و 
نکاتي که خواننده مي تواند فرض بگیرد یا استنباط کند، 
آدم ها  نامِ  حتا  نویسنده  است.  شده  حذف  داستان  از 
در  آدم ها  خودِ  که  وقتي  مگر  نمي کند،  مشخص  را 
گفت وگوهاي شان نام یک دیگر را به زبان مي آورند. در 
نمایش نامه نویِس سبک دست  ماننِد یک  نویسنده  واقع 
عمل مي کند و مي گذارد که آدم هاي داستان خودشان 
آن ها  میاِن  که  پرحرارتي  و  زیرکانه  مکالمۀ  در  را، 

درمي گیرد، نشان بدهند.
 ما از گفت و گوي زن ها، که معرِف شخصیِت آن ها و 
عنصِر سازندۀ داستان است، عمِق بي چاره گي و بي پناهي 
براي  بیوه زن ها  را در مي یابیم. تالِش  آن ها  استیصال  و 
تصاحِب ماترِک مختصِر شوهرشان، چیزي نیست مگر 
ویران گِر  برابر عوارض  در  آدم ها  زبوِن  و  زار  واکنِش 
مرگ؛ آن چه موجب شده است تا نویسنده از آن ها به 
از  بیش  داستان  این  در  کند.  تعبیر  »مرده خور«  عنواِن 
مي شود،  شنیده  نفرین  و  ناله  و  گریه  چیز صداي  هر 

موقعیت هاي  مرگ،  فضاي  در  نویسنده  و 
راه و  »کمیک« مي آفریند؛ موقعیت هایي که 
جامعۀ  از  مشخصي  آحادِ  و  گروه ها  رسم 

ایراني در آن ها منعکس است.
آن چه در مرده خورها نظرگیر است، کاربردِ 
گونه هاي زباني و متغیرهایي چون موقعیِت 
در  تفاوت  ـ  آدم ها  جنسیِت  و  اجتماعي 
آدم هاي  زباِن  است.  ـ  مرد  و  زن  گفتارِ 
داستان پرمایه و سرشار از کنایه و اشاره و 
تمثیل است، و استفادۀ مناسب از مقدوراِت 
بیاني و حالت هاي »دراماتیِک« زباِن عامیانه، 
هوا«ي  و  »حال  و   )Atmosphere( فضا 
درآورده  کار  از  مؤثر  را  داستان   )mood(
است. در عین حال، بافِت کالم و لحِن زباِن 
آدم ها بیان کنندۀ جنبۀ روان شناختي آن ها نیز 
هست، و امتیازِ قابلیِت نویسنده گي هدایت 

را به خوبي نشان مي دهد. 

نقل از کتاب عشق ومرگ در آثارِ صادق 
هدایت ـ نشر قطره.
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مارگارت  شدۀ  منتشر  رمان  نُهمین  گربه«،  »چشم 
اتوود است که در سال ۱۹۸۸ برای نخستین بار روانۀ 
که  اجتماعی  درون مایه های  با  رمانی  شد.  کتاب  بازار 
مدت ها  از  بعد  که  می پردازد  زنی  زنده گی  بررسی  به 
و خاطرات  می گردد  باز  بدان جا  زادگاهش،  از  دوری 

گذشته اش را مرور می کند.   
در  که  می نویسد  زنی  زنده گی  از  اثر  این  در  اتوود 
که  می رود  گم شده یی  جست وجوی  در  میان سالی، 
در  اتوود  می رسد  نظر  به  نیست.  خودش  جز  کسی 
گوش  به  را  صدایی  دارد  سعی  گربه«،  »چشم  رمان 
خواننده گانش برساند که به بهترین شکل می تواند بیانگر 
که در جست وجوی  باشد  تمام کسانی  دردناک  فریاد 

شخصیت درونِی آزاد و پاِک خود هستند.
ماجراهای رمان »چشم گربه« از آن جایی آغاز می شود 
که زنی میانسال، در یک نمایشگاه نقاشی، آثار قدیمی 
و جدیدش را به نمایش می گذارد. این نقاش، که راوی 
افکار  در  داستان هم هست، غرق  اصلی  و شخصیت 
که  می اندیشد  دوری  گذشته های  به  و  می شود  خود 
حوادث اجتماعی و هنری خاصی در زنده گی اش روی 
داده و بر شخصیت وی نیز تاثیر گذاشته بود. »چشم 
گربه« تنها داستان زنده گی شخصیت هایی داستانی آن 
در طول سال های مختلف نیست؛ مخاطب این رمان، 
به خوبی با فضای اجتماعی و فرهنگی کانادا، در میانۀ 
نگاهی  گربه«  »چشم  با  و  می شود  آشنا  بیستم،  قرن 
جنبش های  و  دوره  این  فرهنگی  عناصر  به  می اندازد 
فمینیستی که در آن زمان به وقوع پیوسته بود. »چشم 
گربه« را می توان بازتابی از دوران کودکی و نوجوانِی 
به  نویسنده  که  اثری  دانست.  داستان  اول  شخصیت 
نگه  زنده  خواننده  در  را  نوستالژی  حس  آن،  وسیلۀ 
می دارد و احساسات مشترکی را با وی ایجاد می کند. 

کیف  در  را  مهره یی  همواره  کودکی  در  ریسلی  الین 
قرمز خود نگه می دارد که شبیه چشم یک گربه است، 

از  یکی  به  ناخودآگاه،  صورت  به  بعدها،  که  چشمی 
محورهای نقاشی های او تبدیل شد. در حقیقت، ورود 
به همین  به محل زنده گی دوران کودکی و نگریستن 
چشم گربه است که به او کمک می کند خاطرات خود 
را بازیابد. خاطراتی گم شده در پِس ذهن راوی، که در 
نیز  او  شخصیت  و  زنده گی   تمامی  پایه گذار  حقیقت 
آثارش،  نمایشگاه  در  داستان،  اول  شخصیت  هست. 
خیابان های  می یابد.  منتقدان  تحسین  از  بیش  چیزی 
آشنا، مناظر قدیمی و عناصر موجود در نقاشی های او، 
خاطراتی را برایش زنده می کند که در طول سفرهایش 

در سرزمین مادری  خود، کانادا، تجربه کرده بود.
اتوود،  مارگارت  معروف  آثار  از  یکی  گربه«  »چشم 
راوی  رمان،  این  در  است.  کانادایی،  مشهور  نویسندۀ 
یک نقاش مسن است که آثارش در قالب یک نمایشگاه 
مرور آثار در شهر تورنتو،   به نمایش درآمده است. این 
نقاش به موازات مواجهه با آثار قدیمی اش،  خاطرات 
و سرگذشت های هنری و سیاسی اش را در ذهن مرور 
می کند. کل این رمان، فضای تاریکی دارد و به نوعی از 

تفکرات فمینیستی مولف نشأت گرفته است.
اتوود با »چشم گربه«، نگاهی دارد به زنده گی نقاشی 
با  او  برای  تولدش  محل  به  بازگشت  که  کانادایی، 
وی  که  شهری  است.  همراه  تلخ  خاطراتی  یادآوری 
برای گریز از خاطراتش، سال ها پیش از آن خارج شده 
بود و اکنون برای نشان دادن بخشی از آثار هنری اش، 
که از افکار و خاطرات او سرچشمه  گرفته اند، به آن باز 
می گردد؛ بازگشتی که برای او با یادآوری های تلخی از 

گذشته همراه می شود. 
ریسلی، شخصیت اول داستان اتوود، به تغییرات شهر 
می اندیشد  این  به  و  می نگرد  خود،  غیاب  در  تورنتو، 
که زادگاهش تا چه اندازه برای او بامعنا و مهم است. 
سال های اولیۀ زنده گی ریسلی در سفر می گذرد و او 
همواره در آرزوی ماندن در یک منطقه و یافتن دوستی 
صمیمی است؛ تمامی آن چه وی در آن سال ها داشت، 
برادری بود که البته بعد از مدتی از خانواده جدا شد 

و ریسلی را تنها گذاشت. اما این جابه جایی ها باالخره 
به پایان رسید و ریسلی توانست وارد جمعی دخترانه 
تشکیل  را  زنده گی  خود  دوستانۀ  گروه  اولین  و  شود 
به  آن  در  کوردیال،  نام  به  شخصی  که  گروهی  دهد. 
گونه یی رفتار می کرد که گویی رهبر اعضای دیگر آن 
درمی یابد  مخاطب  که  نمی گذرد  چیزی  است.  جمع 
برخورد های  همین  از  ریسلی،  مشکالت  تمامی 
نادرست ناشی می شود. گرچه در داستان »چشم گربه«، 
ریسلی نقاشی مطرح و موفق است، اما او هیچ گاه به 
نمی رسد.  الزم  نفس  به  اعتماد  و  شخصیت  استقالل 
اتوود داستان را به گونه یی پیش می برد تا به خواننده 
دوران  در  ریسلی،  شخصیتی  مشکالت  دهد  نشان 

کودکی  وی ریشه دارد.
تبلیغ  با  ریسلی  گربه«،  »چشم  رمان  از  بخشی  در 
عکسی  که  پوستری  می شود؛  روبه رو  خود  نمایشگاه 
را  شهر  مردم  و  بود  شده  حک  آن  روی  هم  وی  از 
این که چهره یی  از  او  او دعوت می کرد.  آثار  به دیدن 
زیادی  زمان  مدت  اما  می بالد،  خود  به  است  شناخته 
می شود  متوجه  داستان  مخاطب  که  نمی کشد  طول 
و  زنده گی شخصی  داده،  دست  از  ریسلی  که  چیزی 
خاطراتی  زیر  گویی  که  گذشته یی  است؛  وی  گذشتۀ 
خاطرات  ریسلی،  برای  شده اند.  دفن  شده،  سرکوب 
تنها وسیله یی است که با آن می تواند دریابد کیست و 
حقیقت زنده گی اش چیست. اما خاطرات، همیشه برای 

او قابل اتکا و اطمینان بخش نیستند. 
حوادث داستان »چشم گربه« همزمان با جنگ جهانی 
دوم در کانادا اتفاق می افتد و خوانندۀ این اثر می تواند 
ردپای بسیاری از مسایل فرهنگی و اجتماعی این کشور 
را در رمان بیابد. از تشکل های اجتماعی و گروه های 
زنانه گرفته تا جنبش های هنر مدرن و طرز زنده گی و 
برخورد مردن آن منطقه. همان طور که شخصیت اول 
داستان از خاطرات و تجربیات خود می گوید، می بینیم 
که چه گونه دختری جوان و متکی به دیگران، به زنی 
انتخاب هایش در گذشته  به چرایی  تبدیل می شود که 

پی می برد و تبدیل می شود به نقاشی مطرح و مستقل. 
هرچند هنوز هم زخم هایی از گذشته، بر روح او باقی 

مانده است.
»چشم گربه« رمانی با درون مایه یی روان شناسانه است 
که از سطوح مختلف شخصیت ها و موضوعات مطرح 
شده در داستان، الیه برداری می کند؛ داستانی که ریسلی 
در آن با گره های درهم زنده گی  خود، دست وپنجه نرم 

می کند.
***

اتاوا  در   ۱۹۳۹ نوامبر   ۱۸ در  اتوود:  مارگارت  دربارۀ 
زاده شد. او کودکی خود را در جنگل های شمال کبک 
در کنار پدرش که یک گیاه شناس بود، گذارند. تجربۀ 
این نوع زنده گی در دوران کودکی، بعدها در آثار اتوود 
در به کارگیری تعبیرها از دنیای جانوران و طبیعت نمود 

یافت.
داستان های  رمان،  شامل  کتاب   ۳0 از  بیش  تاکنون  او 
تاریخ اجتماعی و کتاب های  ادبی،  نقد  کوتاه، شعر و 
در  ریشه  او  آثار  است.  رسانده  تالیف  به  را  کودکان 
ریالیسم سنتی دارند و در نوشته هایش از زن به عنوان 
شخصیت اصلی استفاده می کند. اتوود در داستان هایش 
با تخیل و اسطوره شناسی و  واقعیت های اجتماعی را 

طنز همراه می کند.
آثار مهم دیگر این نویسنده که به فارسی ترجمه شده 

است عبارت اند از:
رمان های »آدم کش کور«، »عروس فریبکار« و »اریکس 

و کریک«.
شناسنامۀ کتاب: »چشم گربه« / نوشتۀ مارگارت اتوود 
/ ترجمۀ سهیل سمی/ انتشارات مروارید/ 5۲0 صفحه.

فرآوری: مهسا رضایی
بخش ادبیات تبیان

بررسی رمان چشم گربه 
اثر مارگارت اتوود

مفهوم مرگ در مرده خورها
رده خورها اثِر صادق هدايت از حممد هبارلو( )يادداشيت بر داستان مُُُ

»چشم گربه« یکی از آثار معروف مارگارت اتوود، نویسندة مشهور کانادایی، است. در این رمان، 
راوی یک نقاش مسن است که آثارش در قالب یک نمایشگاه مرور آثار در شهر تورنتو،   به 

نمایش درآمده است. این نقاش به موازات مواجهه با آثار قدیمی اش،  خاطرات و سرگذشت های 
هنری و سیاسی اش را در ذهن مرور می کند. کل این رمان، فضای تاریکی دارد و به نوعی از 

تفکرات فمینیستی مولف نشأت گرفته است
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استخبارات هند و افغانستان...
 چنین اتهاماتی را مطرح کرده  بودند.

بلوچستان  ایالت  پولیس  فرمانده  آملیش  محمد 
که  گفت  تریبون  اکسپرس  با  گفت وگو  در  پاکستان 
سازمان اطالعات هند )راو( و افغانستان )ان.دی.اس( 

در ناامنی های این ایالت نقش مهمی دارند.
وی همچنین ضمن تأکید بر همکاری مقام های نظامی 
تروریسم  با  مبارزه  در  بلوچستان  ایالت  پولیس  و 
جدایی  شورشیان  و  تروریسم  بین  که  اظهارداشت 

طلب تمایز وجود دارد.

آملیش اظهار داشت: تروریسم به ویژه نوع تکفیری 
پاکستان  بی ثبات  برای  پشتیبانی خارجی  دلیل  به  آن 

است.
ایالت  در  بزرگی  چالش  تروریسم  کرد:  تاکید  وی 

بلوچستان پاکستان است.
فرمانده پولیس ایالت بلوچستان پاکستان افزود: شهر 
کویته و »مستونگ« در ایالت بلوچستان بیش از دیگر 

مناطق با تهدیدات امنیتی روبرو است.
آملیش ادامه داد که برخی مناطق عالوه بر مشکالت 
مربوط به تروریسم از درگیری های نژاد پرستانه رنج 

می برند که منطقه »مکران« جزء این مناطق است.

گروه های ممنوع »لشکر جهنگوی« و »جیش االسالم« 
و  اطفال  فلج  واکسیناسیون  کارمندان  به  حمله  در 
که  دارند  دست  بلوچستان  ایالت  در  هزاره  شیعیان 
با همکاری سازمان های خارجی در این ایالت فعال 

هستند.
 ۲006 سال  از  تروریست ها  کرد:  نشان  خاطر  وی 
تعقیب  در  که  پولیس  افسر   5۲۴ تاکنون  میالدی 
تروریست ها فعال بودند، را در ایالت بلوچستان ترور 
کردند پولیس این ایالت نیز بسیاری از آن ها را کشته 

و یا دستگیر کرده است.

نظری پریانی
می گویند تاریخ تکرار نمی شود، اما بارها در افغانستان 
تاریخ به گونه های مختلف تکرار شده است. تنها چیزی 
از تجربه های  ما  پندها و آموزه های  که تکرار نشده، 
تاریخی ست که هیچ گاه سرمشِق سیاست گران و افراد 

تشنۀ قدرت قرار نمی گیرد. 
و اما این بار، حکایِت مرگ مالعمر، توسِن ذهِن مرا 
به داستاِن مرِگ نورمحمد تره کی کشانده که در اوراِق 
تاریخ بارها آن را خوانده ام. نورمحمد تره کی، رییس 
شورای انقالبی و نخستین رییس جمهورِ کمونیست و 
مالعمر نخستین امیرالمومنین و نخستین رهبر طالبان، 
می توان  که  کرده اند  پیدا  هم  با  زیادی  مشابهت های 

آن ها را فهرست  وار خالصه کرد. 
و  دوستان  توسط   ۱۳5۸ سال  در  تره کی  نورمحمد 
شاگرداِن وفادارش خلع، و به گونۀ پنهانی کشته شد. 
تاریخ نشان می دهد که رابطۀ امین، جانشین تره کی و 
شاگرد وفادار او، رابطۀ مرید و مرادی بوده، به حدی 
در طول  تره کی  بدون  امین  و  امین  بدون  تره کی  که 

دوران مبارزات سیاسی شان، آب هم نمی خوردند. 
ریاست  به  خلق  حزب  رسیدِن  قدرت  به  از  بعد 
القاب ِ  تراشیدِن  در  امین  حفیظ اهلل  تره کی،  نورمحمد 
خیره کننده برای او، نقِش بارزی داشت و کوشید برای 
تره کی با لقب هایی چون »نابغۀ شرق« و »خالِق خلق«، 

کاریزما تولید کند.
هر دو شاگر و استاد و رییس و معاون و پیر و مرید، 
وابسته گِی عظیمی به سازمان های استخباراتی داشتند 
و هر یک بیشتر از دیگری به کی جی بی گره خورده 
بودند. همچنین در مورد تره کی و امین، شایبۀ ارتباط 
با سازمان استخباراتی امریکا هم وجود داشته است. 
اما سرانجام روس ها دیگر بقای حفیظ اهلل امین را در 
صحنۀ افغانستان به سود خویش نمی بینند و به تره کی 
در شوروی دستور می دهند که باید شاگرد وفادارش 
درز  خبر  این  که  است  این  بر  باور  بکشد.  را  امین 
با  از همین رو  آگاه می شود،  کابل  در  امین  و  می کند 
بازگشت تره کی از شوروی به کشور، او برنامه هایش 
او  و  می کند  را یک طرفه  استادش  کارِ  و  را سنجیده 
روزی  و  نام  جانداد  توسط  بعد  و  خلع  نخست،  را 
گارد  کارمندان  و  خلق  اعضای  از  که  ودودنام  و 
ریاست جمهوری بودند، با گذاشتن بالشت به دهانش، 
خفک می کنند و سپس در قول ابچکان در کنار قبر 

برادرش به خاک می سپارند.
خبر  رویداد،  آن  از  سال  سی وشش  گذشت  با  حاال 
مرگ مالعمر اعالم و گفته می شود که او دو و نیم سال 
قبل درگذشته است. ولی روایت ها و ادعاهایی وجود 

امیرالمومنیِن  مجاهد،  مالعمر  این که  بر  مبنی  دارند 
طالبان نیز توسط شاگردش از بین رفته است. خانوادۀ 
مالعمر هم چنین ادعایی را مطرح کرده و برخی از 
طالباِن دیگرـ  به خصوص شاخۀ جدا شده از این گروه 

ـ نیز چنین می گویند. 
محمد  اختر  مال  توسط  عمر  مال  گزارش ها،  بنیاد  بر 
منصور؛ کسی که که در بیست سال گذشته به عنوان 
شاگرد و نفر دسِت راسِت او کار کرده، زهر خورانده 
شده و از بین رفته است. در حالی که بیشترین القاب را 
به مالعمر او بخشیده و بیشترین استفاده را از مالعمر 

نیز به ساِن حفیظ اهلل امین از تره کی، او برده است.
مال  اختر محمد منصور، بر بنیاد این ادعاها، توانسته 
است مالعمر را بکشد و سپس جسِد او را در جایی 
که معلوم نیست، دفن کند. دیده می شود که مالمنصور 
نیز به ساِن حفیظ اهلل امین، نهایِت بی حرمتی را به پیر و 
مرادش روا داشته است. و نیز واضح است که هر دوـ  
هم حفیظ اهلل امین و هم مالمنصور ـ به دستور مستقیم 

سازمان های استخباراتی پیِر خود را کشته اند. 
روایت ها و ادعاها می رسانند که یک حلقه از اعضای 
کی جی بی، امین را به کشتن تره کی تشویق می کردند 
سازمان  امین.  کشتن  به  را  تره کی  دیگر  حلقۀ  و 
مزدور  تره کی  کشتن  به  را  امین  نیز  سیا  استخباراتی 
و  بوده  کرده  مأمور  کی جی بی،  استخباراتی  سازمان 
این  مانع  نتوانسته  مرادی  و  مریدی  رابطۀ  سرانجام، 
پیشوای  و  می کند  پیش دستی  امین   شود؛  وسوسه ها 

خود را از صحنه خارج می سازد.  
است.  شده  تکرار  حادثه  عیِن  نیز  مالعمر  مرگ  در 
اگر مالعمر از بین رفته باشد و ادعای کشته شدِن او 
توسط منصور صحت داشته باشد، به این معناست که 

مالعمر به امر استخباراِت پاکستان و یا یک استخباراِت 
یا  پاکستان و  استخباراِت  دیگر توسط منصور مأمور 
اما در قضیۀ  استخباراِت دیگر کشته شده است.  هم 
استخباراِت  که  قوی یی  نفوذ  به  توجه  با  مالعمر 
پاکستان بر گروه طالبان دارد، نقش استخباراِت کدام 

کشورِ دیگر بعید به نظر می رسد.
مسلماً مالعمر به عنوان یک ابزار در دسِت استخبارات 
پاکستان که دیگر تاریخ مصرفش به ساِن اسامه بن الدن 
پایان یافته بود، می بایست توسط یک مزدور و ابزار 
برده  بین  از  منصور  نام  به  استخبارات  همین  دیگِر 

می شد. 
نیم روز بعد، از طریق رادیو  نابغۀ شرق دو و  مرگ 
دلیل  »به  انقالب  پیشوای  که  شد  مخابره  این گونه 
مریضی« یی که داشت، داعی اجل را لبیک گفت. مرگ 
امیرالمومنین هم بعد از دو و نیم سال رسانه یی شد و 

دلیل آن نیز مریضی خوانده شده است. 
حال، تالقی این دو تجربۀ تاریخی و این دو رویداد 
که  می سازد  نکته  این  متوجه  را  ما  تاریخ،  در  مشابه 
و  ابزارها  کشوری،  هر  استخباراتی  سازمان های 
مهره های شان را تا زمانی زنده نگه می دارند که کاربرد 
داشته باشند و شیوۀ زنده گی و مرگ ِ آن ها را نیز خود 

انتخاب می کننـد. 
حاال تاریخ این مادرکالِن پیر می گوید که نه نورمحمد 
قدرت  شایستۀ  کدام  هیچ  مالعمر،  هم  نه  و  تره کی 
انساِن این  القابی که به بهای ریختِن خوِن هزاران  و 
دیگر  تِن  میلیون ها  شدِن  بی پا  و  بی جا  و  سرزمین 
نصیب شان شده بود، نبودند و چه گونه گِی مرِگ آن ها، 
درستِی این ادعا و نهایِت ذلت و زبونی شان را آشکار 

 می سازد.
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راه پیمایی های گسترده...
شورای علما و  شماری از اعضای شورای صلح لوگر در 
نشستی مال اخترمحمد منصور، رهبر جدید این گروه را 

»دشمن« صلح و امنیت افغانستان خواندند.
حسیب اهلل ستانکزی رییس شورای والیتی لوگر گفت که 
رهبر جدید طالبان به دستور پاکستان گفت وگوهای صلح 
را تخریب خواهد کرد. او می گوید که مال منصور دشمن 
خواست،  طالبان  از  و  است  افغانستان  امنیت  و  صلح 

دست از جنگ بکشند و به روند صلح بپیوندند.
با این حال اسداهلل حنیف، رییس شورای صلح و شورای 
میان  آتش بس  که  وقتی  تا  گفت  والیت  این  علمای 
حکومت و طالبان اعالم نشود؛ برقراری صلح غیرممکن 

است.
او افزود که طالبان به دست خود هم وطنان شان را از بین 

می برند.
با این حال یکی از مقام های پاکستانی که نخواسته نامش 
پاکستان  به رسانه ها گفته است که حکومت  فاش شود 
مذاکره  میز  به  را  طالبان  تا رهبر جدید  است  در تالش 

بکشاند.
گفت وگوهای  بیانیه اش  نخستین  در  طالبان  جدید  رهبر 
این  »دشمنان«  از سوی  »تبلیغاتی«  را  با حکومت  صلح 
مبارزه  ادامۀ  برای  را  گروه عنوان کرد و جنگجویان اش 

تشویق کرده است.
پی  در  نیز  را  واکنش هایی  طالبان  رهبر جدید  گفته های 
دین،  عالم  ده ها  کندهار  والیت  در  دیروز  است.  داشته 
در  والیت  این  والیتی  شورای  اعضای  و  مدنی  فعاالن 
گرد همایی این گفته های رهبر جدید طالبان را نکوهش 

کردند.
روز  بود  قرار  که  می شوند  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
مذاکرات  رسمی  نشست  دومین  اسد/مرداد(   ۹( جمعه 
اما این  با طالبان برگزار شود،  افغانستان  صلح حکومت 
گروه  این  رهبر  مالعمر،  مرگ  اعالم  دلیل  به  نشست 
به  نامعلومی  مدت  تا  پاکستان  خارجۀ  وزارت  از سوی 

تعویق افتاد.
این  که  بودند  گفته  پاکستان  خارجۀ  وزارت  مقام های 
نشست به خواست مقام های ارشد طالبان به تعویق افتاده 

است.
تعداد معترضان در هرات به بیش از هزار تن می رسید

واکنش ها به »تجاوز آشکار« پاکستان
باشنده گان والیت هرات نیز امروز با محکوم کردن رهبران 
راکت پراکنی های  به  نسبت  نگرانی  ابراز  و  حکومت 
پاکستان، از ایجاد پایگاه ها در ۲5 کیلومتری داخل خاک 
افغانستان از مرز پاکستان در والیت های کنر و پکتیا خبر 

دادند. 
این معترضان تعدادشان به حدود هزار تن می رسید و در 

مقابل ساختمان والیت هرات جمع شده بودند.
رهبران  هرات،  والیتی  شورای  عضو  رامش،  سمیه 
حکومت را به فریب مردم متهم کرد و گفت که حکومت 
در برابر »تجاوز آشکار« پاکستان و حمالت انتحاری و 

انفجاری این کشور خاموش است.
این راه پیمایان هم چنان تأکید کردند که پاکستان با استفاده 
در  صلح  برقراری  مانع  کشور،  سیاسی  بد  وضعیت  از 

افغانستان می شود.
آنان هشدار می دهند که اگر پاکستان به موشک پراکنی هایش 
پایان ندهد، کنسول گری این کشور را در هرات مسدود 

کرده و تمام اتباع پاکستانی را از هرات بیرون می کنند.
پاکستان  ضد  بر  گردهمایی  شاهد  دیروز  نیز  هلمند 
واکنش  خواستار  والیت  این  مدنی  جامعۀ  اعضای  بود. 
بر  پاکستان  موشکی  اخیر  حمالت  مقابل  در  حکومت 

والیات مرزی شدند.
این بار نخست نیست که نظامیان پاکستانی بر بخش هایی 
این  از  پیش  می کنند.  موشک پراکنی  مرزی  والیات  از 
در دوران حامد کرزی، رییس جمهور پیشین نیز چنین 

رویدادهایی رخ داده بود.
این درحالی است که معین سیاسی وزارت امور خارجه، 
نظامیان  موشکی  حمالت  به  اعتراض  در  گذشته  ماه 
پاکستان بر بخش های مرزی افغانستان سفیر این کشور را 

در کابل فراخوانده بود.
با این که سفیر پاکستان برای رسیده گی به این نگرانی ها 
تعهد سپرد، اما هنوز هم نظامیان پاکستان از آن سوی مرز 

موشک پرتاب می کنند.

در جنگ با پاکستان
 گروه های مخالف مسلح باید مشکالت سیاسی شان 
را از طریق مذاکره حل کنند، زیرا اکنون روزنه تازه یی 
برای تامین صلح پایدار و ختم جنگ و خشونت در 

افغانستان و منطقه باز شده است.
که  گفت  ویدیویی  کنفرانس  این  در  جمهور  رییس 
روز  چند  تحوالت  زیرا  کنیم،  نگاه  آینده  به  باید 

گذشته پایان یک مرحله تلخ می باشد.
رییس جمهور افزود که هدف اصلی ما صلح است، 

زیرا  پاکستان؛  و  افغانستان  دولت های  میان  صلح 
کشور ما از چهارده سال بدین سو در یک جنگ اعالم 
ناشده با پاکستان قرار دارد و باید این جنگ پایان یابد 
و دولت های دو کشور در این راستا همکاری نمایند.
رییس جمهور غنی، تروریزم منطقوی و بین المللی را 
برای افغانستان و پاکستان خطر بزرگی دانسته گفت 
که در نشست های شانگهای و بریکس در شهر اوفای 
روسیه بر همکاری میان کشورهای منطقه در راستای 

مبارزه با تروریزم تاکید نموده است.
حکومت  اینکه  بر  اشاره  با  غنی  اشرف  محمد 

گفت:  نمی باشد،  ملکی  تلفات  مسوول  افغانستان 
از  بنیادی  شکل  به  خشونت ها  کاهش  برای  باید  ما 
طریق راه حل سیاسی در چوکات پروسه صلح اقدام 
نمائیم و در این زمینه اجماع منطقوی و بین المللی 

نیز وجود دارد.
مورد  در  رییس جمهور  ویدیویی،  کنفرانس  این  در 
نتیجه عملیات پایش ابراز رضایت کرده، گفت که این 
عملیات موفقانه سپری گردیده و اکنون در وضعیت 

صحی بهتری قرار دارد.

همسانی سـرنوشِت
 مـالعمر و نـورمحـمد تـره کی
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ورزش
هدیه خاص رونالدو به مدیربرنامه های 

خود برای مراسم ازدواجش

ونگر، بنزما را نمی خواهد

مصدومیت هافبک دفاعی آلمانی بانوی پیر، این تیم را به فکر جذب مهره ای برای 
جانشینی او انداخته است.

گروهی از رسانه های ایتالیایی از برنامه باشگاه یوونتوس برای جذب یک هافبک 
این تیم یاد  دفاعی جدید خبر داده  و از خاویر ماسچرانو، به عنوان گزینه اول 

کرده اند.
سامی خدیرا، هافبک دفاعی که بانوی پیر ماه گذشته از رئال مادرید به خدمت 
گرفت در جریان دیدار دوستانه اخیر این تیم برابر مارسی در فرانسه از ناحیه 
همسترینگ آسیب دیده است و گفته می شود که احتمال دارد او تا دو ماه نتواند 

راه راه پوشان تورین را همراهی کند.
این مسئله سبب شده تا گمانه زنی هایی در خصوص تالش یوونتوس برای خرید 
یک هافبک دفاعی جدید شکل بگیرد. نشریه توتواسپورت که از نشریات هوادار 
فوتبال  تیم  دفاعی  هافبک  که  است  نوشته  دوشنبه  دیروز  نیز هست،  بانوی پیر 
دوران  می خواهد  است،  کرده   بازی  لیورپول  با  هم  برتر  لیگ  در  که  بارسلونا 

بازیگری اش را در سری A به پایان برساند.
این نشریه مدعی شده است که یوونتوس برای خرید ماسچرانوی ۳۱ ساله به 
ابتدایی فصل  هفته  در چند  اینکه  به خصوص  است،  درآمده  آماده باش  حالت 

جدید نیز امکان استفاده از خدیرا را نخواهد داشت.
اما  یوروست،  میلیون   ۱5 تا   ۱0 بین  رقمی  ماسچرانو  ارزش  که  می شود  گفته 
مشکل بزرگ تر در مسیر انتقال او به تورین، محرومیت باشگاه بارسلونا از اضافه 
کردن بازیکن جدید به ترکیبش تا ماه ژانویه است که پر کردن خالء ماسچرانو 

را برای این تیم بسیار سخت می کند.

در  فوتبال  رقابت های  دیگر  چندی  که  حالی  در 
را  خودش  سوآرس  لوییس  می شود،  آغاز  اروپا 

برای کسب کفش طال آماده می کند.
سوآرس  لوئیس  و  نیمار  مسی،  لیونل  که  این  با 
در  بارسلونا  ترکیب  در  رسمی  شکل  به  هنوز 
بازی های دوستانه پیش فصل در کنار هم به میدان 
نرفته اند، به نظر می رسد سوآرس بیش از سایرین 
عالقمند است تا عنوان آقای گلی و جایزه کفش 

طال را از آن خود کند.
توانایی  آن که  دلیل  به  درست است که سوآرس 
گلزنی باالیی دارد به بارسلونا آمده است اما وقتی 
مسی در ترکیب بارسلونا به میدان می رود سوآرس 
شود.  ظاهر  او  برای  بازیساز  نقش  در  بیشتر  باید 

برای نخستین بار در طول 6 سال گذشته بود که 
را  کاملی  فصل  پیش  تور  اروگوئه ای  مهاجم  این 
ترکیب  در  آماده حضور  هم  اکنون  و  کرد  سپری 
می تواند  او  حداقل  حاضر  حال   در  است.  تیمش 
در  است. سوآرس  تیمش  گلزن  بهترین  کند  ادعا 
چهار دیداری که در طول پیش فصل برای آبی - 
اناری ها به میدان رفت، موفق به زدن سه گل شد.
لس آنجلس  مقابل  را  گلش  نخستین  سوآرس 
گلکسی به ثمر رساند، پس از آن یک گل به تیم 
روی  نیز  فیورنتینا  با  رویارویی  در  و  زد  چلسی 
برای  دیگر  بار  راکیتیچ  ایوان  فوق العاده   پاس 

کاتاالن ها گل زد.

غافلگیر کردن  برای  رئال مادرید  فوتبال  تیم  پرتغالی  ستاره 
هدیه  است،  کرده  ازدواج  تازگی  به  که  مدیربرنامه هایش 

بسیار گران قیمتی به او داد.
پرتغالی  مدیربرنامه های  مندز،  خورخه  ازدواج  مراسم 
در  گذشته  روز  که  دومش  همسر  با  رونالدو  کریستیانو 
حوالی شهر پورتو برگزار شد، یک میهمان خاص داشت. 
فوتبال  تیم  حمله  خط  پرتغالی  ستاره  رونالدو،  کریستیانو 
بازیکن  برترین  مادرید که در دو سال گذشته جایزه  رئال 
گل  آقای  عنوان  نیز  گذشته  فصل  و  کرد  کسب  را  جهان 
اللیگا را به خود اختصاص داد، نه تنها میهمان این مراسم، 

بلکه ساقدوش مندز بود.
رونالدو اما عالوه بر حضورش در این مراسم، مدیربرنامه های 

خود را با یک هدیه ویژه خوشحال تر کرد.
به گزارش پایگاه خبری »موو نوتیسیاس« پرتغال، رونالدو 
به مدیربرنامه ها و همسرش در یونان یک جزیره هدیه داده 
است. این جزیره یکی از ۱0 جزیره ای است که به تازگی 
با قیمت هایی نجومی از سه تا 50 میلیون یورو به فروش 
گذاشته شده بودند، ارقامی که البته پرداخت آنها برای ستاره 
دنیای  پردرآمد  بازیکن  دو  از  یکی  عنوان  به  مادرید  رئال 

فوتبال، بسیار آسان است.

یوونتوس ماسچرانو را برای جانشینی خدیرا می خواهد

خیز بلند سوآرس برای کفش طال

معضل جدید مورینیو در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر

گلزنی ژاوی در نخستین 
حضورش در السد

با  خود  بازی  نخستین  در  آبی-اناری ها  سابق  کاپیتان 
پیراهن السد موفق به گلزنی شد هر چند که در نهایت 

تیمش بازی را با نتیجه دو بر یک واگذار کرد.
تیم السد قطر که در تابستان سال جاری ژاوی هرناندس 
دیداری  در  کرد  جذب  را  آبی-اناری ها  سابق  کاپیتان 
النصر عربستان  با نتیجه دو بر یک بازی را به  دوستانه 

واگذار کرد.
در  و  داشت  درخشانی  عملکرد  ژاوی  دیدار  این  در 
نخستین بازی خود با پیراهن السد موفق شد روی یک 
ضربه آزاد برای تیمش گلزنی کند تا از همین ابتدا ثابت 
کند که می تواند بازیکن بسیار تاثیرگذاری برای این تیم 

قطری باشد.

مهاجم اسپانیایی تیم فوتبال چلسی به دلیل مصدومیت 
ممکن است از رسیدن به هفته اول لیگ برتر انگلیس در 

فصل ۱6-۲0۱5 باز بماند.
ژوزه مورینیو برای فصل جدید لیگ برتر انگلیس یک 
دغدغه بزرگ دارد؛ نرسیدن دیه گو کاستا به اولین هفته 

رقابت ها و بازی برابر سوانزی.
برای  اسپانیایی اش  مهاجم  آیا  که  نمی داند  خاص  آقای 
این بازی به موقع آماده می شود یا هفته آینده باید از روی 
هم تیمی هایش  تالش  شاهد  خانه  هم  شاید  و  نیمکت 

باشد.
کاستا به سبب درد همسترینگ نتوانست آبی پوشان لندن 
را در مصاف با آرسنال در جام خیریه انگلیس همراهی 
آقای  هدایت  تحت  تیم  حمله  خط  در  نبودش  و  کند 
است  ممکن  اما  اتفاق  این  بود.  کاماًل محسوس  خاص 

هفته آینده در استمفوردبریج هم رخ دهد.
 ۱۴ در  بار  اولین  برای  یکشنبه  شب  که  مورینیو 
رویارویی اش با آرسن ونگر تن به شکست داد، امیدوار 
برای  موقع  به  اتلتیکومادرید  پیشین  مهاجم  که  است 
حضور در اولین بازی چلسی در فصل جدید لیگ برتر 

آماده شود.
برابر  بازی  به  کاستا  نمی دانم  گفت:  خبرنگاران  به  او 
می کنید  فکر  خبرنگاران  شما  نه.  یا  می رسد  سوانزی 
که  نمی دانم  واقعًا  من  اما  می گویم،  دروغ  دارم  من  که 
وضعیت او چگونه است. دو روز پیش او آماده حضور 
در بازی جام خیریه بود و حتی روز قبل از بازی هم مثل 
همه تمرین کرد. او هفته پیش بعد از بازی دوستانه برابر 
بارسلونا در واشنگتن، مشکلی جزئی داشت. پس از آن 
اما او تمریناتش را از به صورت عادی از سر گرفت و ما 

هم فکر می کردیم که به جام خیریه می رسد، اما بعد از 
آن احساس کرد که آماده نیست.

که  داد  اجازه  بازیکنانش  به  امسال  تابستان  در  مورینیو 
باشند  داشته  تیم ها  سایر  به  نسبت  طوالنی تر  تعطیالت 
تا با شرایط روانی بهتری برای شروع فصل جدید آماده 
آبی های  اضافه  تعطیالت  که  می رسد  نظر  به  اما  شوند، 
قهرمان  اساسی  مشکالت  از  یکی  باشد  توانسته  لندن 
فصل گذشته لیگ  برتر را حل کند. کاستا فصل گذشته 
در ۲۴ بازی برای چلسی به میدان رفت و ۲0 گل به ثمر 
رساند اما او درست در مقطعی از فصل که آبی های لندن 
به بازی های کلیدی خود در رقابت های داخلی و ارپایی 
احتمال  این  و  شد  مصدومیت  و  اُفت  دچار  رسیدند، 
وجود دارد که این سناریو در فصل آینده نیز تکرار شود.

خرید  دنبال  به  وجه  هیچ  به  کرد  اعالم  آرسنال  سرمربی 
مهاجم ر ئال  ماد رید نیست.

فو تبا ل  سوپرکاپ  دیدار  در  آرسنال  تیم  مارکا،  گزارش  به  
به  چلسی  مقابل  بر صفر  یک  نتیجه   با  شد  موفق  انگلیس 

برتری رسیده و جام قهرمانی را به خانه ببرد.
نام کریم بنزما در طول فصل نقل و انتقاالت تابستانی بارها 
در ارتباط با آرسنال منتشر شده است. وقتی از آرسن ونگر 
در مورد این موضوع سوال شد، او در پاسخ عنوان کرد: نه. 

راستش را بخواهید باید بگویم او را نمی خواهیم.
گمانه زنی ها  به  توپچی ها خودش  سرمربی  پیش  روز  چند 
باره گفته بود  این  بنزما دامن زده بود. او در  درباره خرید 
نمی دانم این حرف ها از کجا می آید اما در ادامه فصل نقل 
و انتقاالت ممکن است هر اتفاقی رخ دهد. ونگر البته چند 
روز بعد از آن و در پی پیروزی 6 بر صفر تیمش مقابل لیون 

اعالم کرد تیمش به هیچ وجه به بازیکن جدید نیاز دارد.
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دولت های عضو سازمان ملل متحد از آجندای توسعه پایدار این سازمان تا سال 
۲0۳0 حمایت کردند. این برنامه بلندپروازانه و گسترده قرار است در جلسه 

سران حکومت ها در ماه آینده تصویب گردد.
دولت های عضو سازمان ملل متحد یک شنبه شب برنامه »دگرگونی جهان ما: 
این سند ۲۹ صفحه ای  کردند.  تایید  را  پایدار«  انکشاف  برای  آجندای ۲0۳0 

برای تایید به جلسه رهبران جهان در روزهای ۲5 تا ۲7 سپتمبر ارائه می شود.
این آجندای ملل متحد یک برنامه عمل را به راه می اندازد و تایید می کند که 
»محو فقر در همه اشکال و ابعاد آن به شمول فقر مفرط، بزرگ ترین چالش 

جهانی بوده و ضرورت حتمی برای توسعه پایدار است.«
توسعه  و  انکشاف  برای  طرحی  خود  هدف   ۱7 با  ملل  سازمان  آجندای  این 
در ۱5 سال آینده است. در این سند آمده است که این متن »براساس اهداف 
انکشافی هزاره تهیه شده و چیزهایی را که در آن به دست نیامده بود تکمیل 

می کند.«
تهیه این برنامه دو سال طول کشید و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد 
از آن به حیث »آجندای مردم، برنامه عمل برای محو فقر« استقبال کرده است.

بان کی مون افزوده است که این برنامه همراه با توافقی که ماه گذشته در ادیس 
ابابا پایتخت اتوپیا در مورد پشتوانه مالی از اهداف انکشافی به دست آمده بود، 

شروع »یک عصر جدید« است.
حکومت ها  و  دولت ها  سران  از  خود  اعالمیه  در  متحد  ملل  جدید  آجندای 

می خواهد که »برای محو فقر و گرسنگی از همین حاال تا ۲0۳0 در همه جا 
اقدام کنند.«

دولتش  که  داد  قول  ترکیه  نخست وزیر 
در  آزادی  و  امنیت  توازن  از  حفاظت  به 
ادامه  جدایی طلب  تروریسم  با  درگیری 

می دهد.
به نوشته روزنامه تودی زمان، » احمد داوود 
سخنرانی  طی  ترکیه  نخست وزیر  اوغلو«، 
در جمع یک سازمان جامعه مدنی از مناطق 
همه  گفت:  ترکیه  شرقی  جنوب  و  شرقی 
آگاهی  کشور  در  ما  ساله   ۱۳ عملکرد  از 
امنیت  آزادی،  بدون  که  می دانیم  ما  دارند. 
برقرار نمی شود و بدون حفاظت از شرافت 
من  نمی شود.  برقرار  عمومی  نظم  انسانی، 
این اتهامات را رد می کنم که ترکیه به دهه 
دولت  که  بازگشته  دورانی  و  میالدی   ۹0
تشدید  طریق  از  تا  می کرد  تالش  انقره 
اقدامات نظامی، مساله تروریسم را حل و 

فصل کند.
که  همانطور  داد:  ادامه  ترکیه  نخست وزیر 
برعکس  ندارد،  آزادی وجود  بدون  امنیت 
آن هم صدق می کند. سوری ها و عراقی ها 
حق  نظیر  بنیادین  آزادی های  که  شاهدند 
زیستن بدون امنیت نمی تواند وجود داشته 
این  از  ما  که  است  دلیل  همین  به  باشد. 
توازن از همان نخستین روز تشکیل دولت 
می دانیم  ما  کرده ایم.  حفاظت  خودمان 
مشکل، تنها مساله امنیت نیست و به همین 
دلیل اصالحاتی را برای حل مساله کردها 

در ۱۳ ساله گذشته انجام داده ایم.
با  اوغلو  داوود  دیدارهای  و  صحبت ها 
بحبوحه  در  مدنی  جامعه  سازمان های 
صورت  مساله  این  درباره  نگرانی هایی 
ضدتروریستی  اقدامات  هدف  که  گرفته 
دولت ترکیه هدف قرار حزب دموکراتیک 

مردم و رهبران آن است.
داوود اوغلو همچنین گفت: کامال مشهود 
است که سازمان تروریستی حزب کارگران 
در  داعش  )پ.ک.ک(،  ترکیه  کردستان 
انقالبی  آزادی بخش  جبهه  و  شام  و  عراق 
راه  به  ترکیه  علیه  تروریستی  کمپین  خلق 
دموکراتیک  حزب  ناکامی  من  انداخته اند. 
مردمی را برای خروج از زیر سایه پ.ک.ک 

محکوم می کنم.
نخست وزیر ترکیه با رد این ادعا که دولت 
به روند صلح با کردها پایان داده، گفت: این 
جانب  از  آتش بس  پایان  برای  درخواست 
در  پ.ک.ک  اعضای  از  باییک،  جمیل 
دمیرتاش،  صالح الدین  با  دیدارش  جریان 

رهبر حزب دموکراتیک مردم مطرح شد.
این مقام ارشد دولت انقره با مطرح کردن 
این مساله که داعش تهدیدی علیه بشریت 
این  داد:  ادامه  است،  منطقه  کشورهای  و 
مسلمانان  برای  مسیحیان  از  بیش  سازمان 
تهدیدی  سازمان  این  است.  تهدیدکننده 

علیه بشریت است.

فلسطینی  نوزاد  پی کشته شدن یک  در  فلسطین  رییس تشکیالت خودگردان 
به دست صهیونیست ها در خصوص وضعیت کنونی کرانه باختری به اسرائیل 

هشدار داد.
خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس،  محمود  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
فلسطین در جریان دیدارش با هیأتی از نمایندگان اسرائیلی حزب چپ گرای 
این  یابد  ادامه  منوال  همین  به  اسرائیل  اقدامات  که  صورتی  در  گفت:  مرتز 

احتمال وجود دارد که فلسطین مواضع خود را تغییر دهد.
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین از اشاره به جزئیات بیشتر درباره این تغییر 

مواضع و چگونگی انجام آن خودداری کرد.
عباس از اسرائیلی ها خواست بین صلح و تروریسم یکی را انتخاب کنند.

او ادامه داد: ما نمی توانیم صبر کنیم و ساکت بنشینیم و هر بار بگوییم که اجازه 
نمی دهیم کسی دست به خشونت بزند.

وی تاکید کرد: فلسطینی ها هرگز دست به خشونت و تروریسم نمی زنند. سیاست 
ما برای تحقق صلح همچنان ادامه دارد اما چنان چه اسرائیل سیاست های خود 

را تغییر ندهد به طور قطع مواضع ما نیز تغییر خواهد کرد.
و  تعهداتش  و  آمریکا  دولت  موضع  از  فلسطین  تشکیالت خودگردان  رییس 
اکتفا کردن آن تنها به صدور بیانیه انتقاد کرد و گفت: دولت آمریکا نیز مسئول 
است و عبارت هایی نظیر »متاسفیم و محکوم می کنیم و تسلیت می گوییم« باید 

متوقف شود و تدابیر جدی علیه تمامی تروریست های افراطی اتخاذ شود.
با  تلفنی  گفت وگوی  در  این  از  پیش  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس 
همچنین  و  تاکید  تروریسم  با  مقابله  لزوم  بر  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر 
اعالم کرد که فلسطین پرونده سوزاندن کودک شیرخواره فلسطینی را به دیوان 

کیفری بین المللی می برد.
عباس در گفت وگو با رسانه ها نیز اعالم کرد که ریاض مالکی، وزیر خارجه 
کیفری  دیوان  به  را  فلسطینی  شیرخواره  کودک  سوزاندن  پرونده  فلسطین 

بین المللی می برد.
وی تاکید کرد: دلیل چنین جنایت هایی ادامه شهرک سازی های اسرائیل است. 
ما بار دیگر به سازمان ملل می رویم تا به حمایت بین المللی از مردم فلسطین 

دست یابیم.

مـلل متحد مـی خواهـد 
تـا 2030 بـه هـمه اشکـال فقـر پـایـان دهـد

داوود اوغلو: 
بدون آزادی، امنیت برقرار نمی شود

عباس: 
تاسف آمریکا به درد ما نمی خورد

هشدار سازمان ملل درخصوص 
محروم ماندن 500 هزار 

دانش آموز فلسطینی از مکتب
ملل  سازمان  در  فلسطینی  آوارگان  به  کمک  مسوول  آژانس 
هشدار داد، کمبود اعتبار ۱0۱ میلیون دالری این آژانس ممکن 
از  فلسطینی  دانش آموز  هزار   500 شدن  محروم  سبب  است 

مکتب در پاییز امسال شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ساندرا میچل، معاون رییس 
آژانس کار و امداد سازمان ملل که مسئول کمک به پنج میلیون 
آواره فلسطینی و فرزندانشان در نوار غزه، کرانه باختری، اردن،  
سوریه و لبنان است، گفت: اگر ماه جاری میالدی اعتبارات الزم 
به این آژانس نرسد ممکن است این آژانس آغاز مدارس در سال 

جاری را به تاخیر بیاندازد.
این در حالی است که این آژانس مدیریت 700 مکتب را برای 
حالی  در  بودجه  کمبود  این  دارد.  عهده  به  فلسطینی  کودکان 
مطرح شده که پس از حمله سال گذشته رژیم صهیونیستی به 

نوار غزه، نیازهای فلسطینی ها بیش از هر زمان شده است.
نمی تواند  کشورش  گفت:  اردن  آموزش  وزیر  یکشنبه  روز 
زیرا  کند  جذب  را  ملل  سازمان  نظام  به  متعلق  دانش آموزان 
مدارس این کشور به دلیل پذیرش ۱۳0 هزار سوری پر هستند.

افشاگری های  به  رسمی  واکنش  اولین  در  توکیو  دولت 
ویکی لیکس اعالم کرد، جاسوسی واشنگتن از سیاستمداران و 

شرکت های مهم جاپانی شدیداً تاسف آور است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یوشیهید سوگا، سخنگوی ارشد 
افشاگری ها  این  درباره  من  گفت:  باره  این  در  جاپان  دولت 
اظهارنظر نمی کنم اما اگر این مسائل درست باشد، به عنوان یک 

متحد، به شدت تاسف آور است.
بررسی  حال  در  امریکا  همکاری  با  توکیو  داد،  ادامه  سوگا 

گزارش ویکی لیکس است؛ گزارشی که ۳۱ ژوئیه منتشر شد.
ویکی لیکس در تازه ترین افشاگری های خود اعالم کرده امریکا 
جاسوسی  فرانسه  و  آلمان  جمله  از  خود  متحدان  برخی  از 
امریکا و متحدانش را  بین  افشاگری که روابط  می کرده است، 

به چالش کشاند.
 - آسیا  منطقه  در  واشنگتن  کلیدی  متحدان  از  یکی  جاپان 
اقیانوسیه است و روابط دفاعی، اقتصادی و مبادالتی گسترده ای 

با آن دارد.
اداره  مدیر  به جیمز کالپر،  اشاره  با  اظهاراتش  ادامه  در  سوگا 
تا این  امنیت ملی امریکا خاطرنشان کرد: از کالپر می خواهیم 

افشاگری ها را تکذیب یا تایید کند.
این ادعا که واشنگتن از مقامات تجاری جاپان نیز در بین سایرین 
جاسوسی می کرده در حالی مطرح شده که مذاکرات هیات های 
نهایی  توافقی  به  رسیدن  در  پاسفیک«  ترانس  »همکاری  عضو 

پس از روزها مذاکره در هاوایی ناکام ماندند.
امریکا و جاپان دو اقتصاد بزرگ جهان بین ۱۲ عضو این سازمان 

همکاری هستند.

جاپان جاسوسی واشنگتن از مقامات 
این کشور را »تاسف آور« خواند


