
معتقدند، مال منصور رهبر  افغانستان  مقام های دولت 
خانه هایی  که  است  ثروتمندی  تاجر  طالبان  جدید 
استخبارات  نظارت  دارد و تحت  دبی  پاکستان و  در 

اسالم آباد فعالیت می کند.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مال منصور سرکرده 
افغانستان خانه یی در قسمت توریستی  جدید طالبان 
و  می کند  تردد  آنجا  به  معموالً  که  دارد  دبی  غرب 
بخشی از امپراتوری تجاری خود را از آنجا مدیریت 

می کند.
برخالف مال عمر، سرکرده پیشین طالبان، این چهره 
جنجالی که به دولت مورد حمایت افغانستان توسط 
به سابقه  دارد، فردی عمل گرا است که  انتقاد  امریکا 
تجاری خود شناخته شده است. نیویورک تایمز بر پایه 
مصاحبه با همکاران کنونی و سابق مال اختر منصور 
و مقام های دولتی افغانستان، فاش کرد که وی نه تنها 
فردی متمول است، بلکه بسیار سفر می کند و تحت 

حمایت است.
گفته می شود که خانه وی در کویته توسط استخبارات 
آنجا هم  از  پاکستان محافظت می شود و مال منصور 

شماری از فعالیت های تجاری خودش از جمله اداره 
گرچه  دارد.  عهده  بر  را  همراه  تلفن  شرکت  یک 
پاکستان متحد صوری ایاالت متحده است، اما روابط 
بنابراین افشای این  آن با طالبان بسیار مشهور است. 
موضوع که مال منصور خانه یی در امارات دارد، ممکن 
استقرار  محل  امارات  باشد.  شوک آورتر  بسیار  که 
برای  شناخته شده  محلی  و  غربی  نظامی  پایگاه های 
خوشگذرانی گاه به گاه خارجی ها و گردشگران غربی 

است.
دبی هم یک قطب مهم...                ادامه صفحه 6
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بی اهمیتی من نسبت به شما ممکن است از بی اهمیتی 
من نسبت به خودم نشأت بگیرد.
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از شهادت سپنتا تا شهادت رابرت گیتس

کرزی طالبان را در شمال جابجا ساخت

مبـهم گـویی هـای رهبـراِن دولت

مقام ها در والیت تخار می گویند که شماری از کودکان 
شدت  از  آورده،  پناه  والیت  این  به  که  کندزی  آوارۀ 

گرسنه گی جان داده اند.
می گوید  تخار  والیت  سرپرست  ابراهیمی،  عبدالطیف 
این والیت سرازیر  به  کندزی  آواره های  از  که موجی 
شده اند و اگر این آواره ها به زودترین فرصت کمک 
دریافت نکنند، فاجعه یی...                ادامه صفحه 6

برگرفته از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود
انتباه متعارِف دوران مقاومت  انتباه بسیاری از جنگ کندز، یک 
میان  به خصوص  ظاهراً  نیز  عکس العمل ها  این رو  از  می باشد؛ 
مقاومت گران دیروز به همان گونه اند. به منظور درک بهتر، قطعًا 
باید به شناخت دقیق از وضعیت جدید پرداخت تا نقشۀ راه در 

روشنی آن آماده گردد.
حکومت طی یک سال گذشته همۀ وقت، انرژی و امکانات خود 
را به گونۀ مخفی و مشکوک در مذاکره با پاکستان و طالبان ضایع 
نمود تا این که نه تنها نتیجه یی حاصل نشد، بلکه منجر به جنایات 
افسانه یی در کندز و بازشدن دهلیز شمال شرق به روی مهاجمان 
طالبانی، پاکستانی و آسیای میانه گردید و تخم فاجعه های بعدی 

نیز کاشته شد. 
را  »آی اس آی«  عنکبوتی  جال  حکومت،  سیاست  این  ادامۀ 
در  پاکستان  نهایت  در  و  ساخت  خواهد  محکم تر  و  گسترده تر 
مقام حافظ منافع استراتیژیکی بازیگران مختلف منطقه یی، جایگاه 
خود را باز خواهد نمود و در محور این بازی بزرگ، به منافع و 

منابع سرشاری دست خواهد یافت.
متاسفانه، درحالی که افغانستان مانند همیشه چه در سطح منطقه 
و جهان و چه در سطح داخلی، ظرفیت های میدان رقابت شدن 
را تاهنوز حفظ نموده است )رقابت های...         ادامه صفحه 6

ابوبکر مجاهد
ریاست های شهدا و معلوالن یک منبع درآمد بزرگ برای 
زورمندان و فاسدان بوده و به خاطر رسیدن به این پُست، 

چند هزار دالر رشوه داده می شود.
شماری از اعضای مجلس نماینده گان با بیان این مطلب 
می گویند: پروندۀ 50 هزار معلول خیالی، 1500 پولیس 
دالری  میلیون  ده ها  فاریاب و مصرف  در والیت  خیالی 

شورای عالی صلح را دولت باید بررسی کند.
آنان تأکید دارند که شورای عالی صلح 800 میلیون دالر 
را به مصرف رسانیده؛ امکان دارد این پول ها در اختیار 
گروه طالبان قرار گرفته باید و این گروه از آن در تجهیز و 
تمویل افراد خویش در برابر نیرو  های امنیتی استفاده کنند.
در  نماینده گان  مجلس  عضو  فایق  نقیب اهلل  داکتر 

شدن  افشا  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگویی 
نشان  خیالی  معلوالن  و  خیالی  پولیس  خیالی،  مکاتب 

می دهد که دولت)پیشین( در فساد غرق بوده است. 
شرکت های  خیالی،  دانشجویان  شاید  افزود:  فایق  آقای 
که  باشند  داشته  وجود  خیالی  کارمندان  و  خیالی 

امتیازات شان به جیب مقامات بلندپایۀ دولت برود.
به گفتۀ او، مسووالن نهادهای مختلف دولتی فساد را به 
هستند  امیدوار  مردم  و  اند  داده  انجام  گسترده  صورت 
که دولت وحدت ملی در محاکمه و شناسایی این افراد 

جدی عمل کند.
نوع  معلول،  افراد  بیشتر  می گوید:  فایق  نقیب اهلل 
معلولیت شان درج لیست ریاست شهدا و معلوالن نشده 

و شمار چشمگیر این افراد وجود نداشته اند.

 

و  شهدا  ریاست  به  رسیدن  به خاطر  کرد:  تصریح  او 
افراد  بین  معلوالن که یک منبع در آمد بود، در والیات 
زورمند جنگ وجود داشته...                ادامه صفحه 6

هشدار از وضعیت بِد 
بیجاشده گان کندزی در تخار

بازی بی پایان استخباراتی 
و سرنوشت جمعی مردم !

رهبر طالبان سرمایه داری تحت نظارت آی اس آی است

چرا القاعده، 
داعش و 
طالبان 
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اصاًل دلم 
نبود وارد 
کابل شویم!

پایگاه های 
نظامی امریکا به 
مراکز بازرگانی 
تبدیل می شوند

در برگ ها

اسطوره های 
جـهانی شدن

هزینه هایی که صرف افراد و مکان های خیالی شد
یک نمایندۀ فاریاب در مجلس: در والیت فاریاب از 4800 پولیس، 1500 پولیس خیالی است
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بسیاری  اجتماعی و سیاسی در  زمینه های  تمام 
اختناِق  و  استبداد  تحت  عربی  کشورهای  از 
زمام داران غیرمنتخب برای تشکیل دولت و نظام 
اسالمِی  توسعه آفرین  و  عدالت گستر  سیاسی 
القاعده  چون  اسالمی  گروه های  ادعای  مورد 
و  مستقیم  سلطۀ  و  نفوذ  بود.  مساعد  داعش  و 
غیرمستقیِم امریکا و غربی ها در میان بسیاری از 
این کشورهای عربی ـ اسالمی و حمایت آن ها 
را  زمینه  این  فلسطین،  موضوع  در  اسراییل  از 
برای پذیرش اجتماعی، مشروعیت و حاکمیت 
نفوذ  می کرد.  مضاعف  اسالمی  گروه های 
میان  ایران در  فقیه  فزایندۀ دولت شیعۀ والیت 
ایدیولوژیک  سیاست های  و  شیعۀ عرب  اقلیت 
فزاینده  به صورت  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
اکثریت جامعۀ سنی عرب  نگرانی و خصومت 
برای  مساعد  دیگِر  فرصت  برمی انگیخت،  را 
کشورهای  در  سنی  جهادگِر  اسالمی  گروه های 
و  القاعده  زمینه ها،  این  به  توجه  با  بود.  عربی 
و  عراق  در  وسیعی  سرزمین  به  داعش  سپس 
موصل  شهر  در  داعش  و  یافتند  دست  سوریه 

اعالن خالفت کرد. 
گروه طالبان افغانستان نیز وقتی در سال 1375 
)1996م( به حاکمیت دست یافتند، از زمینه های 
کابل  در  جنگ  بودند.  برخوردار  مشابه  مساعد 
و برخی مناطق دیگر میان تنظیم ها و گروه های 
فزاینده،  بی ثباتی  و  بدامنی  مجاهدین،  مختلف 
را  طالبان  مشروعیت  و  اجتماعی  پذیرش  راه 
گذشت  با  اما  بود.  کرده  هموار  افغانستان  در 
به عنوان  به خصوص داعش  این گروه ها  زمان، 
بزرگترین و نیرومندترین گروه اسالمی جهادگر، 
علی رغم دسترسی به سرزمین نتوانستند اداره و 
نظام سیاسی بهتر از نظام سیاسی سایر کشورها 
از حاکمان خودکامه  بهتر  نظام  و حتا دولت و 
و  حافظاالسد  حسین،  چون: صدام  مستبدی  و 
کنند.  ایجاد  دیگران  و  معمرالقذافی  اسد،  بشار 
هیچ زبان تفاهم و تعامل با دنیای بیرون از خود 
با دولت های کافر و مسلمان منطقه و جهان  و 
ایجاد کرده نتوانستند. با تمام دنیا درگیر شدند و 
چنان عملکرد وحشتبار و ددمنشانه یی در ُکشتار 
انسان ها به نمایش گذاشتند که مسلمان و کافر 

را علیه خود برانگیختند. 
و  طالبان  القاعده،  داعش،  چرا چنین شد؟ چرا 
نظام  و  دولت  ایجاد  در  مشابه  گروه های  سایر 
در  حتا  و  پذیرش،  قابل  و  مشروع  سیاسی 
شکل دهی نظام اسالمی مورد ادعای خود ناکام 
و سرکوبی  معرض ضربت  در  امروز  و  ماندند 

اکثریتی قریب به اتفاِق جهان قرار گرفته اند؟
از  بسیاری  اسالم:  دشمنان  دسیسۀ  و  توطیه 
برخی  حتا  و  گروه ها  این  هواداران  و  حامیان 
عدم  و  ناتوانی  اسالمی،  میانه رو  گروه های  از 

نظام  و  دولت  تشکیل  در  را  آن ها  موفقیت 
این  توسط  پذیرش  قابل  و  مشروع  سیاسِی 
دشمنان  و  نصارا  و  یهود  دسیسۀ  به  گروه ها، 
اسالم مرتبط می سازند. از این هم شگفت آورتر، 
حتا شماری از افراد و گروه های اسالمی، داعش 
امریکا و  را ساخته و پرداختۀ یهود و نصارا و 
اسراییل می دانند و عملکرد آن ها را غیر اسالمی 
و مخالف اسالم تلقی می کنند. آیا این تصویر و 
برداشت از داعش و القاعده و عملکردهای شان 

از زاویۀ اسالم، دقیق و واقع گرایانه است؟ 
واقعیت  اسالمی:  قرائت  و  برداشت  از  نوعی 
به  یا  و...  القاعده  طالبان،  داعش،  که  است  این 
این  عبارت دقیق تر و ساده تر، تفکر و عملکرد 
و  اسالم  معرفت  و  قرائت  از  نوعی  گروه ها، 
متبلور می سازد.  را منعکس و  شریعت اسالمی 
داعش، القاعده، طالبان و... در تفکر و رفتارشان 
به عنوان جهاد و تطبیق شریعت اسالمی، هم به 
آیات قرآن و احادث پیامبر اسالم )ص( استناد 
می کنند و هم به واقعیت های نهفته و انجام شده 
گروه ها  این  عملکرد  و  رفتار  اسالم.  تاریخ  در 
ایدیولوژیک  و  اعتقادی  باورهای  و  تفکر  از 
این  آن ها  می گیرد.  سرچشمه  و  ریشه  آن ها 
اسالم،  از  دریافتی  را حقیقت  قرائت  و  دیدگاه 
آن هم از منابع اصلی اسالم یعنی قرآن و حدیث 
می پندارند. هرگونه دریافت دیگر در تعارض و 
باطل،  را،  دریافتی خود  این حقیقت  با  تناقض 
ضاللت، فتنه، ارتداد، الحاد، شرک، نفاق و کفر 
تلقی می کنند. آن ها با این تلقی، برخورد و مقابله 
با تمامی این اصناف و فرقه ها را در میان جوامع 
و سرزمین های اسالمی و مسلمان در مراجعه به 
واضح  بسیار  اسالم،  شریعت  و  اسالمی  احکام 
گروه های  اعتقاد  به  یعنی  می پندارند.  روشن  و 
بر  اسالمی  احکام  جهادگر،  و  اسالمی  متذکرۀ 
مبنای قرآن و حدیث در مورد برخورد با افراد 
و گروه های: باطل، ضاله، فتنه گر، مرتد، ملحد، 
مشرک، منافق و کافر بسیار روشن و مشخص 
است: سورۀ بقره آیه 193: »و بجنگید )با( آنان تا 
دیگر فتنه یی نباشد و دین مخصوص اهلل گردد«. 
سورۀ التوبه آیه 5: »مشرکان را هر کجا یافتید، 
محاصره  به  و  کنید  دستگیر  را  آنان  و  بکشید 
با  چون  »پس   :4 آیه  محمد  سورۀ  درآورید«. 
کردید،  برخورد  ورزیده اند  کفر  که  کسانی 
پای  از  را  آنان  که  هنگامی  تا  بزنید  را  گردن ها 
درآوردید«. سورۀ مائده آیه 33: »سزای کسانی 
که )با( اهلل و فرستاده اش محاربه می کنند و در 
که  نیست  این  جز  می کوشند،  فساد  به  زمین 
دست  یا  گردند  آویخته  دار  به  یا  شوند  کشته 
و پاي شان در خالف جهت یکدیگر بریده شود 
یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان 
در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند 

داشت«.
 داعش به عنوان بزرگترین و نیرومندترین گروه 
در  فتح سرزمین وسیعی  با  و جهادی،  اسالمی 
زعم  به  تا  کرد  خالفت  اعالِن  عراق  و  سوریه 
خود به دوران خالفت صدر اسالم و حکومت 
این  با  و  برگردد  )ص(  اسالم  پیامبر  مدینۀ 
برگشت، حقانیِت خود را در تمثیِل اسالم واقعی 

و راستین به نمایش بگذارد. 
توهِم بهترین و کامل ترین اداره و نظام سیاسی: 
افراطی  گروه  هر  و  طالب  القاعده،  داعش، 
و  طرح  شریعت،  و  جهاد  مدعی  و  تکفیرگرا 
و  دولت داری  مورد  در  این  از  غیر  تصویری 
نظام سیاسی در نام و عنوان امارت و یا خالفت 
اسالمی در جهت اداره و مدیریت ندارند. آن ها 
واقعی  مصداق  را  خود  عملکرد  و  باور  تفکر، 
راشدین  خلفای  و  رسواهلل)ص(  دوران  اسالم 
به  عملکرد  و  باور  این  در  آن ها  می کنند.  تلقی 
نصوص دینی استدالل می کنند و خود را مجری 
اسالمی  و شریعت  اسالم  دین  احکام  حامی  و 
مشابه  گروه های  و  القاعده  و  داعش  می دانند. 
حرام  بوکو  یا  و  افغانستان  طالبان  چون  آن ها 
نایجریا و سومالیا و هر جای دیگر، نمی توانند 
تا  که  آن چه  از  بهتر  اجتماعی  و  سیاسی  نظام 

اکنون ارایه کرده اند، ارایه کنند. 
و  داعش  شکست  اصلی  عوامل  و  ریشه ها 
گروه های اسالمی مشابه: مشکل اصلی داعش و 
تمام گروه های مشابه اسالمی از تحریک اسالمی 
طالبان افغانستان تا بوکوحرام نایجریا و الشباب 
و  عقالنیت  مشکل  دیگران،  و  القاعده  سومالیا، 
اندیشۀ عقالنی در فهم مدنیِت انسانی و تحوالت 
تاریخی و اجتماعی و حتا در فهم قرائت دینی 
من  وقتی  است  جالب  بسیار  است.  اسالمی  و 
طالبان  رهبران  و  قوماندانان  سخنرانی  چند  به 
زمان های  در  جنگجویانشان  برای  افغانستان 
که  شنیدم  داده ام،  اخیر گوش  دهۀ  دو  متفاوِت 
آن ها به پیروزی و شکست پیغمبر اسالم)ص( و 
اصحابش در غزوۀ بدر و اُُحد اشاره و استدالل 
می کنند تا برای جنگجویان یا مجاهدان خود در 
جنگ، باور و انگیزۀ دینی ایجاد کنند. اظهارات 
معنی است  این  به  طالبان  فرماندهان  رهبران و 
که آن ها خود را از لحاظ زمانی و مکانی و از 
زاویۀ ایمان و اعتقاد دینی در همان زمان و مکان 
پیامبر اسالم و در جای مسلمانان دوران حیات 
پیغمبر اسالم )ص( قرار می دهند و می پندارند 
که آن ها همچون مجاهدان و غازیان عصر پیامبر 
مخالفان شان،  و  هستند  اسالم  صدر  و  )ص( 
این  حتا  می شوند.  محسوب  مشرکان  و  کافران 
گروه های اسالمی جهادگر تالش می کنند که با 
افراد و مردمی که آن ها را به عنوان نامسلمان و 
مستوجب مجازات...              ادامه صفحه 3
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 محمداکرام اندیشمند

چرا القاعده، داعش و طالبان 
در تشکیل دولت و نظام سیاسی ناکام ماندند؟

 

به نظر می رسد که در جنگ های افغانستان، حضور جنراالن 
و سربازاِن پاکستانی در حمایت از طالبان، به یک امر طبیعی 

و آشکار تبدیل شده است. 
جنراالن  گفته اند،  ارتش  فرماندهان  از  برخی  که  آن گونه 
جنگ  و  دارند  حضور  کندز  مناطق  از  برخی  در  پاکستانی 
افسراِن  و  جنراالن  حضور  از  همچنین  می کنند.  رهبری  را 
پاکستانی زیر نامِ گروه داعش در شرق کشور هم سخن گفته 
می شود. اما دست کم حضورِ سربازان پاکستانی در جنگ های 

این کشور زیر نام طالب و داعش را نمی شود کتمان کرد.  
پس از مرگ مالعمر، دیده می شود که سازمان دهِی فعالیِت 
طالبان به نفِع خودشان بهتر شده و توانایی نظامِی آن ها ارتقاِی 
که  می کنند  تأیید  هم  گزارش ها  برخی  و  یافته  توجه  قابِل 
نهادهای استخباراتی پاکستان با طالبان همکاری های گسترده 
دارند؛ چنان که آی اس آی در ایجاد اتحاد میان طالبان، بعد از 
مرگ مالعمر نقش اساسی را ایفا کرد و از بروز اختالفاِت 

جدی و شدید میاِن این گروه جلوگیری نمود.
سازمان  که  می دهد  نشان  دیگر  دلیِل  ده ها  و  این همه 
استخبارات نظامی پاکستان در حفظ و انسجامِ گروه طالبان 
این نقش را  آینده هم  نقش اساسی را برعهده داشته و در 

بازی خواهد کرد. 
پاکستان  استخباراتِی  نهادهای  توسط  طالبان  هم اکنـون 
به حدی متحد شده اند که دیگر خطِر ازهم پاشِی این گروه به 
علِت مرگ مشکوِک مالعمر از میان رفته و مانورهای جدید 
طالبان در همکاری جدی با ستون پنجمی که در داخل نظام 
وجود دارد، سبب شده که این گروه یک بار دیگر به عنوان 

ابزار تعیین کنندۀ پاکستان در افغانستان سر بلنـد کند.  
پاکستان نه تنها طالبان را متحد ساخت، بلکه شبکۀ حقانی را 
نیز در کنارِ آن ها قرار داد؛ شبکه یی که به شکِل منسجم از 
سوی دستگاه امنیتی پاکستان حمایت می شود و برای برطرف 
کردِن اختالف ها بر سِر جانشینی مالعمر پادرمیانی کرده  بود. 
کشور  شماِل  والیت های  دیگر  و  کندز  در  حاال  که  آن چه 
را  تمرکزش  همۀ  پاکستان  که  می دهد  نشان  دارد،  جریان 
نیروهای  دارد  قصد  و  کرده  افغانستان  مناطِق شماِل  صرِف 
جنگی اش )تروریستان( را در مرز آسیای میانه مستقر سازد 

و پایگاه نوین و مستحکمی برای آن ها بنـا کند.
پیشیِن  مقام های  به خصوص  پاکستان  دولت مداراِن  هرچند 
آن، به طور رسمی ادعای همکاری با طالبان در افغانستان را 
داشته اند؛ اما تحرکات اخیِر آن ها در شمال، جای هیچ شک 
این  پرسش  بنابراین  است.  نمانده  مورد  این  در  شبهه یی  و 
است که »چرا هنوز هم دولت وحدت ملی، هیچ شکایِت 
ثبت  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  پاکستان  از  رسمی یی 
این  با  مقابله  در  هم  مدونی  و  به روز  برنامۀ  هیچ  و  نکرده 

تعرِض آشکار روی دست ندارد؟«
طالبان  واقعیِت  از  پرده  به خوبی  کندز  فجایِع  و  حوادث 
برداشته و تکلیِف همه را در برابِر این پدیدۀ بیرونی و ویرانگر 
آفتابی  یُمِن  مداخالت  به  اکنون  است.  ساخته  مشخص 
پاکستان، ماهیِت مالمنصور شناخته شده تر از ماهیت مالعمر 
رهبر پیشیِن طالبان است. وقتی که چنین است، منطق حکم 
می کنـد که دولت افغانستان به جای گفت وگوهای بی حاصل 
با طالباِن، مستقیم با جانب پاکستان به عنوان گردانندۀ قطعِی 
بنشیند  میز  یک  روی  کشور  آن  با  و  بگوید  سخن  طالبان 
نیز بخواهد که  از جهان  و مسایل را بررسی و حل کند و 

افغانستان را در این قضیه کمک و همکاری نماید. 
مسلمًا تا زمانی که مشکِل ما به شکِل مستقیم و ریشه یی با 
پاکستان حل نشود، جنگ یا صلح با طالبان هر دو بی معنا و 
بی دوام جلوه می کنـد؛ چنان که هر روز در شمال و جنوب و 
مرکز، شاهد شکننده گِی جنگ و صلِح با این نیروی گماشته 

هستیم. 
پاکستان تا رفع مشکالِت ریشه یی اش با ما، از جنِگ نیابتی و 
گاه مستقیم در افغانستان دست بردار نیست و طالب در این 

میان، حیثیتی بیشتر از عروسِک خیمه شب بازی ندارد!  

مشکل طالبان 
»حـل نشـدنی « است!
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در  امریکایی  سربازان  تعداد  موضوع  امریکایی  سناتورهای 
افغانستان را بررسی می کنند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جنرال جان اف. کمپبل، 
فرمانده نیروهای امریکا در افغانستان امروز در کمیته نیروهای 
آیا  پاسخ دهد که  این سوال  به  تا  مسلح سنا حاضر می شود 
باراک اوباما، رییس جمهور امریکا برنامه دیگری را به جای 
در  حاضر  امریکایی  سربازان  کاهش  بر  مبنی  خود  برنامه 
افغانستان جایگزین می کند یا نه؟ بر اساس برنامه فعلی، بعد 
از سال 2016 تعداد کنونی سربازان امریکایی که حدود 9800 
در  امنیتی  عملیات  برای  نفر   1000 تنها  میزان  به  است  نفر 

سفارت این کشور در افغانستان کاهش می یابد.
پنتاگون  گفت:  دوشنبه  روز  امریکا  دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون 
فراهم  سفید  کاخ  برای  را  باره  این  در  پیشنهادی  گزینه های 
می کند و اوباما تصمیماتی درباره آینده سربازان امریکایی در 

افغانستان در پایان پاییز امسال اتخاذ می کند.
کمپبل در حالی در سنا حاضر می شود که چهار روز از حمله 
افغانستان  شمالی  شهر  قندوز،  در  پزشکی  مرکز  به  هوایی 
این حادثه کشته و برخی  نفر در  می گذرد که دست کم 22 
اداره  مرز  بدون  پزشکان  توسط  مرکز  این  شدند.  مجروح 

می شد.
اساس  بر  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  کمپبل  دوشنبه  روز 
درخواست  به  بنا  هوایی  حمله  این  شده  انجام  تحقیقات 
انجام گرفته است که گزارش داده بودند  افغانستان  نیروهای 

مورد گلوله باران نیروهای طالبان قرار گرفته اند.
هنوز مشخص نیست که آیا این مرکز پزشکی به اشتباه مورد 
هدف قرار گرفته یا نیروهای نظامی امریکا از دستور داده شده 

پیروی کرده اند.
این  مدیرکل  استوکز،  کریستوفر  اظهارات،  این  به  پاسخ  در 
مرکز پزشکی گفت که امریکا اعتراف کرده است که حمله به 

این مرکز را انجام داده است.

پایگاه های نظامی امریکا به مراکز بازرگانی 
تبدیل می شوند

ایاالت متحده امریکا و افغانستان تصمیم گرفته اند 
در  خصوص  به  نظامی  پایگاه های  بزرگترین  تا 
بگرام، مزارشریف و قندهار را به مراکز تجارتی 
تبدیل کنند و زمینه داد و ستد تجارتی بین تاجران 

افغان و امریکایی در آن ها فراهم گردد.
این موضوع روز سه شنبه )14 میزان/ 6 اکتوبر( 
نشست  یازدهمین  برای  آماده گی  کنفرانس  در 
اتاق های تجارت امریکا و افغانستان در کابل مطرح 
شد. قرار است شماری از تاجران افغانسنتان در 
ماه دسمبر به امریکا بروند و در یازدهمین نشست 
شریکان  افغانستان،  و  امریکا  مشترک  اتاق های 
افغانستان  در  سرمایه گذاری  برای  را  امریکایی 

جلب کنند.
افغانستان و امریکا از نظر جغرافیایی فاصله بسیار 
افغانستان  دلیل عدم دسترسی  به  دارند و  زیادی 
اما  است.  بین دو کشور دشوار  تجارت  بحر،  به 
مقام های دو کشور می گویند میدان های هوایی و 
پایگاه هایی که امریکایی ها در آن در رفت و آمد 

هستند، بهترین مکان ها برای تجارت است.
صنایع  و  تجارت  اتاق  رییس  نصرت،  عتیق اهلل 
مشترک  اتاق های  کنفرانس  در  افغانستان 
بود  برگزار شده  امریکا که در کابل  افغانستان و 
کنفرانس  این  در  که  موضوعاتی  از  »یکی  گفت: 
هوایی  میدان های  شدن  مبدل  می شود،  صحبت 
و پایگاه های زیر کنترول امریکایی ها به ساحات 
تجارتی می باشد تا امریکایی ها عالقمند شوند و 

بیایند در افغانستان سرمایه گذاری کنند.«
تالش ها برای جلب و جذب سرمایه امریکایی ها 
که  است  شده  آغاز  حالی  در  افغانستان  در 
کمک های جهانی رو به کاهش است و با گذشت 
هر روز فقر و ناداری در افغانستان بیشتر می شود.
قرار است یازدهمین نشست تجارتی افغانستان - 
امریکا از 9 تا 11 دسمبر در واشنگتن برگزار شود. 
اتاق مشترک تجارت تالش دارد تا سرمایه داران 
این نشست  برای اشتراک در  افغان را  و تاجران 

آماده سازد.
در کنفرانس روز سه شنبه صدها تن از تاجران، 
شرکت های  و  صنعت کاران  سرمایه داران، 
مورد  در  تا  بودند  کرده  شرکت  ساختمان سازی 
مشترک  تجارت  اتاق  کنفرانس  برنامه  و  آجندا 

افغان - امریکا آگاهی حاصل کنند.
این  برگزاری  نتیجه  در  گفت  نصرت  آقای 
افغانستان  در  دالر  میلیون ها  کنفرانس ها 
کنفرانس  این  »در  است:  شده  سرمایه گذاری 
و  افغانستان  تاجران  بین  نظر  تبادل  فرصت های 
روی  کنفرانس  این  در  می آید.  وجود  به  امریکا 
صحبت  مشترک  تجارت  و  سرمایه گذاری ها 

می شود.«
در  است  قرار  می گوید  افغانستان  تجارت  اتاق 
با  زیربنا  و  ساختمان  زراعت،  معدن،  بخش های 
سرمایه گذاران امریکایی تبادل نظر شود و آن ها به 

سرمایه گذاری در افغانستان تشویق شوند.
تطبیق پروژه تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق 
فرصت  می رساند  هند  و  پاکستان  به  افغانستان 
نظر سرمایه داران  تا  است  افغانستان  برای  خوبی 
پروژه  این  در  سرمایه گذاری  برای  را  امریکایی 

امریکایی ها  می گوید  تجارت  اتاق  کند.  جلب 
افغانستان  در  ساختمان سازی  سکتور  در 

سرمایه گذاری های کالن کرده اند.
سرمایه گذاری به جای پروژه

گذشته  سال  سیزده  در  امریکا  متحده  ایاالت 
افغانستان  در  نظامی  عرصه  در  پررنگی  حضور 
داشته است. این کشور بیشترین نیروی نظامی را 
به  را  جنگ  سنگین  بار  و  داشت  کشور  این  در 

دوش می کشید.
اتاق مشترک  سلیمان لطفی، عضو هیات رهبری 
»امیدواری  می گوید:  امریکا   - افغان  تجارت 
و  قراردادها  جای  به  این  از  پس  تا  دارد  وجود 
پروژه های نظامی بیشتر در قسمت سرمایه گذاری 
کار شود. این مفاد زیادی دارد چون یک هزار دالر 

سرمایه گذاری ده هزار فایده با خود دارد.«
حکومت  که  صورتی  در  می گوید  لطفی  آقای 
همکاری  امریکایی ها  سرمایه گذاران  با  افغانستان 
کند، آن ها حاضرند در این کشور سرمایه گذاری 
کنند. او می گوید نبود قوانین و یا تغییر زودهنگام 
قوانین چالش اصلی برای تاجران امریکایی است 
زیرا آن ها برای درازمدت سرمایه گذاری می کنند.

سنای امریکا شمار سربازان امریکایی 
در افغانستان را بررسی می کند

فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان: 

حمله به شفاخانه 
به دستور نیروهای افغانستان انجام شد

چرا القاعده، داعش...
 شرعی به اسارت می گیرند، رفتاری هماننِد دوران صدراسالم با اسیران اراضی 
و  زنان  داعش،  که  است  باور  و  ذهنیت  چنین  مبنای  بر  باشند.  داشته  مفتوحه 
دختران ایزیدی یا یزیدی عراق و سوریه را با دست و پای در زنجیر بسته شده، 
به عنوان کنیزهای غنیمت گرفته شده برای فروش به بازار آوردند و در معرض 
تماشای مردم و مشتریان قرار دادند. این گروه های مدعی جهاد و احیای امارت و 
خالفت اسالمی حتا به شأن نزول برخی از آیات قرآن که در مورد جنگ و قتال 

در زمان و مکان مشخصی نازل یافته است، توجه ندارند. 
و  فاجعه بار  وقتی  غیره  و  طالبی  داعشی،  اسالمی  گروه های  باور  و  تفکر 
و  پیامبر  عصر  اسالم  به  بازگشت  جهت  در  آن ها  که  می شود  جنایت آفرین 
و  کشورها  به  را  امروز  مسلماناِن  و  اسالمی  جوامع  بازگرداندِن  اسالم،  صدر 
سرزمین های شان مطابق برداشت و تصورات خود از اسالم آن عصر، بخشی از 
جهاد خویش تلقی می کنند. به عبارت دیگر، گروه هایی چون داعش و طالب، 
اسالم و مسلمانِی صدها میلیون مسلمان را که نسل اندر نسل در سده های متوالی 
همین  در  را  جهاد  و  نمی پذیرند  داشته اند،  مرگ  و  زنده گی  اسالمی  هویت  با 
عصر  اسالم  به  آن ها  بازگرداندن  برای  مسلمانان  جوامع  و  اسالمی  کشورهای 
پیامبر و خلفای راشدین فریضه و وجیبۀ اسالمی خود می دانند. فاجعۀ جرایم 
و جنایت این گروه ها وقتی عمیق و هولناک می شود که ارایۀ تصویر اسالم آن 
عصر را در انحصار خود می پندارند و فقط فهم و قرائِت خود را به عنوان اسالم 
زمان پیغمبر و اصحابش ارایه می کنند. فاجعۀ رفتار و عملکرد گروه های مدعی 
جهاد و بازگشت به صدر اسالم و ایجاد خالفت و امارت اسالمی آن عصر، از 
آن هم زمانی بیشتر عمیق و ترسناک می شود که آن ها دریافت و قرائت خود را از 
اسالم، حقیقت مطلق از اسالم تلقی می کنند و مخالفت با آن را، باطل و گمراهی 

مطلق می دانند. 
کینه و خصومِت خونین و غیرقابل آشتِی گروه های مشابه اسالمی و جهادی میان 
خود به همین دریافت و فهم حقیقت مطلق و باطل مطلق برمی گردد. هر کدام، 
فهم و قرائت خود و رفتارِ خود ناشی از این برداشت و فهم اسالمی را، حقیقت 
مطلق و غیر قابل تغییر می دانند و برداشت و رفتار گروهی هر چند مشابه خود را 
باطل و ضاللت تلقی می کنند. این باور و تلقی بسا اوقات آن ها را در خصومت و 
جنگ خونیِن داخلی فرو می برد و هیچ گاه آن ها به وحدت و اخوت اسالمی که 
بار بار از آن سخن می گویند، نمی رسند. همین اکنون در میدان های جنگ سوریه 
و عراق عالوه بر دو گروه اصلی داعش و القاعده، چهل گروه اسالمی و جهادی 
مشغول جنگ و جهادند که هر کدام خود را مجاهد و مسلمان واقعی می گویند. 

راه ِ رهایی از شِر پدیدهایی چون داعش و طالب چیست؟ 

ناتوانی و ناکامی گروه های اسالمِی تکفیرگرا و جنایتکاری چون داعش، طالب 
به معنی شکست  قبول و مشروع  قابل  نظام سیاسِی  ایجاد دولت و  و غیره در 
عنوان  به  می توانند  به آسانی  گروه ها  این  نیست.  گروه ها  این  کامِل  نابودی  و 
گروه های دارای قدرت جنگی و بی ثبات سازی برخی از کشورهای اسالمی که 
اکنون میدان جنگ آن ها هستند، همچنان باقی بمانند. آن ها دولت و نظام سیاسی 
مدنی و پاسخگو ساخته نمی توانند، اما با انگیزه و استدالل دینی به جنگ و ُکشتار 
ادامه می دهند و آدم های بی شماری را هم به عنوان نیروی انسانی و سربازان این 
جنگ از میان جوامع مسلمانان گرد می آورند و بسیج می کنند. سه نکته را می توان 

به عنوان راه حِل این معضل خونین مدنظر قرار داد:
 1- از زاویۀ ایدیولوژیک و سیاسی، تا زمانی که دین و مذهب به عنوان ابزار 
و  مسلمانان  جوامع  میان  در  دیگر  مختلِف  منافع  و  سیاسی  قدرت  به  رسیدن 
کشورهای اسالمی مورد استفادۀ ابزاری قرار داشته باشد، پدیده هایی چون داعش، 
طالب، القاعده، بوکوحرام و... همچنان حضور و دوام خواهند یافت. دولت های 
عربستان سعودی و ایراِن شیعه به عنوان دولت های مدعی دولت اسالمی با دو 
هویت فرقه یی سنی و شیعه که از ثروت هنگفت نفت بهره می برند، نقِش بسیار 
را در این مورد بازی می کنند. برای حل این مشکل و رهایی از پدیدۀ داعش و 
طالب و تفکر طالبی و داعشی، باید به استفادۀ ابزاری از دین و مذهب پایان داده 
شود، هر کس در جایش قرار بگیرد و حوزۀ حضور و حیاِت هر پدیده بر مبنای 

دانش و تعقل معین و مشخص باشد. 
در کشورهای  مافیایی حاکم  انحصارگرایی خانواده ها و دسته های  استبداد،   -2
مقتدر  و  نظامی  نهادهای  استخباراتی سازمان های جاسوسی  بازی های  اسالمی، 
و  داخلی  منافع  و  اهداف  جهت  در   )ISI( پاکستان  نظامی  استخبارات  چون 
منطقه یی آن ها، بخِش دیگر از عواملی ست که حیات و حضور گروه های اسالمی 
تکفیرگرا و ستیزه جو را تضمین می کند. جای استبداد را باید مشارکت و عدالت 
بگیرد و بازی های استخبارات نظامی پاکستان در این خشونت گری و خون ریزی، 

مهار و متوقف شود.
معضل  و  اسالمی  کشورهای  با  رابطه  در  غرب  و  امریکا  سیاست  تغییر   -3  
تا گروه های  افراطی تکفیرگرا  از گروه های ستیزه جو و  گروه های اسالمی، اعم 
بنیادگرای مداراجوی میانه رو و گروه های نوگرای اسالمی کثرت پذیر و مخالف 
خشونت. غرب تا اکنون در مورد این گروه ها و حتا عوامل سیاسی و ایدیولوژیِک 
آن ها چون عربستان، ایران و پاکستان، سیاستی مبهم، چندگانه و عاری از شفافیت 
و صداقت داشته است. تا زمانی که غرب و به خصوص امریکایی ها و انگلیس ها 
تغییر  صداقت  و  شفافیت  به  را  چندجانبه  و  غیرصادقانه  دوپهلو،  سیاسِت  این 
و  صداقت  با  القاعده  و  طالب  داعش،  چون  گروه هایی  با  مبارزه  در  و  ندهند 

شفافیت عمل نکنند، این مشکل حل نمی شود! 

فرمانده نیروهای نظامی امریکا در افغانستان می گوید که حمله 
نیروهای  درخواست  به  کندز  شهر  در  بیمارستانی  به  هوایی 

نظامی افغانستان انجام گرفته  است.
جان کمپبل، فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان گفت که 
نیروهای نظامی افغانستان در کندز که مورد حمله شبه نظامیان 
طالبان قرار داشتند، خواستار حمله هوایی نیروهای امریکایی 

شدند.
یک  آن  هدف  که  گذشته  جمعه  شامگاه  هوایی  حمله  در 
بیمارستان متعلق به سازمان پزشکان بدون مرز بود، دست کم 

22 تن کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش امریکا پیش از این گفته 
بود که نیروهای نظامی این کشور زیر آتش قرار داشتند و این 
حمله توسط بالگردهای AC-130 برای نجات آن ها انجام شد.
با این حال، کمپبل گفت که این حمله برای دفع تهدید  طالبان 
انجام گرفت که در پی آن به صورت اتفاقی چند غیرنظامی نیز 

کشته شدند.
فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان متعهد شد که در مورد 
این حادثه تحقیقات کامل و شفاف به عمل آید و مسووالن این 
اقدام مورد پرسش قرار گیرند تا از عدم تکرار این اشتباهات 

اطمینان کامل کسب شود.
سازمان پزشکان بدون مرز خواهان انجام تحقیقات مستقل شده 
نظامی یک جنایت جنگی  این حمله  آیا  تا مشخص شود که 
محسوب می شود یا خیر. این سازمان اعالم کرد که با مقامات 
نظامی دولتی در واشنگتن و کابل برای متوقف کردن حمالت 
تماس گرفته اما حمله به بیمارستان به مدت یک ساعت ادامه 

داشته است.
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عمر می کنیـد؟

چنـد سال 

که  کردیم  مشاهده  »ما  می گوید:  شرقی  آنجلیای  دانشگاه  از  ریچاردسون  دیوید 
شمار  به  عمر  طول  تخمین  برای  تقویمی  سن  از  بهتری  شاخص  تلومر،  طول 
می رود. بدین ترتیب با اندازه گیری طول تلومر راه جدیدی برای اندازه گیری سن 
بیولوژیکی افراد پیدا کرده ایم که چه قدر از زمان خود را پشت سر گذاشته است.«
از  عددی   320 جمعیتی  روی  بر  را  پرنده گان  تلومر  متوسط  طول  پژوهشگران 
کشور  جزایر  از  یکی  کازین،  جزیرۀ  در  پرنده گان  این  دادند.  انجام  چکاوک ها 
ایسلند زنده گی می کردند و به مدت 20 سال تمام تحت نظر پرنده شناسان قرار 

داشتند و تاریخچۀ هر پرنده به طور دقیق ثبت شده و موجود بود.
در گزارش این پژوهش که در نشریۀ تخصصی »مولکوالر اکولوژی« منتشر شد، 
آمده است: »یافته های ما از نخستین سند روشن و غیرمبهم از رابطه میان طول 
تلومر و مرگ و میر در حیات وحش پرده برداشته و اثباتی است بر رابطه میان 
کوتاه شدن طول تلومر به عنوان شاخصی از سن بیولوژیکی در باربر سن تقویمی 

ارگانیسم های زنده.« 
انجام این تحقیق بر روی جمعیتی از پرنده گان وحشی در یک جزیره از آن جهت 
اهمیت دارد که هیچ شکارچی طبیعی و مهاجرتی برای این قبیل پرنده گان وجود 
ندارد. این حقیقت بدان معناست که دانشمندان می توانستند با فراغ بال به بررسی 

رابطۀ میان طول تلومر و طول عمر طبیعی این پرنده گان بپردازند.
داکتر ریچاردسون می گوید: »می خواستیم ببینیم که در طول عمر کامل یک پرنده 
چه اتفاقی رخ می دهد، به همین دلیل چکاوک های سیشلز را انتخاب کردیم که 
هیچ شکارچی ]طبیعی[ آن ها را تهدید نمی کند و به دلیل موقعیت جغرافیایی محل 
زیست آن ها هر پرنده را می توان در سراسر طول عمرش تا دوران کهولت حیوان 

دنبال کرد.« 
این استاد دانشگاه آنجلیای شرقی در ادامه توضیح می دهد: »ما بررسی کردیم که 
آیا در هر سن به خصوص می توان با استفاده از طول تلومر زمان مرگ را در حیوان 
تخمین زد. به این نتیجه رسیدیم که تلومرهای کوتاه یا به سرعت در حال کوتاه 

شدن شاخص درستی برای پرنده  گانی بودند که ظرف یک سال می ُمردند.« 
نتایج این پژوهش آن بود که »پرنده گانی که  به گفتۀ دکتر ریچاردسون از دیگر 
تلومرهای بلندتری داشتند، مدت زمان بیشتری زنده گی می کردند.« و آن گونه که 
این پژوهشگر می گوید: »پیش از این پژوهش، دانشمندان بر این باور بودند که 
به  انجام می گیرد و طول تلومر را  افراد  ثابت در  با سرعتی  کوتاه شدن تلومرها 
اندازه گیری سِن تقویمی ارگانیسم های حیات وحش  عنوان ساعت داخلی برای 

مورد بررسی قرار دادند.«
سن  افزایش  با  تلومرها  طول  آن که  وجود  با  می کند  تأکید  ریچاردسون  دیوید 
سال  و  هم سن  مختلِف  افراد  میان  در  روند  این  می شود، سرعت  کوتاه  تقویمی 
و  متفاوت  زیستِی  استرس های  از دالیل چنین حالتی، وجود  یکی  دارد.  تفاوت 

میزان چالش ها و فشاری است که افراد مختلف در زنده گی تجربه می کنند.
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ترجمه: کوروش برادری
ملی  بستۀ  بازارهای  »در  که  نیست  انکار  جای 
روی  می توانند  ملی  قهرمان های  آن ها  در  که 
تشکیل  خطر  کنند،  حساب  دولت  حمایت 
انحصار خیلی بیشتر از بازارهای جهانی است. 
جهانی  اقتصادی  بنگاه های  از  خیلی  هرچند 
به طور خودکار  اما  از سابق اند،  بزرگ تر  امروز 
از قدرت بیشتر برخوردار نیستند. کمبود رقابت 
را  نفوذ  و  قدرت  مقدمات  کاذب  بزرگی  و 
فراهم می کند. عالوه  اقتصادی  بنگاه های  برای 
در  بزرگ  شرکت های  از  برخی  نبض  این،  بر 
دست موفقیت در فروش کاالهای خود است و 
ناگزیرند نسبت به تحوالت بازار سریع واکنش 
تولیدکننده گان مارک های معروفی  نشان دهند. 
ضربه پذیری   Levise, Gap, Xerox مانند 
موقعیت خود را در بازار با توجه به مارک های 
سنگین  هزینه های  پرداخت  با  رقیب  و  جدید 
مشاهده می کنند. در هر حال الزم است در نظر 
بگیریم که سرمایه گذاری های خارجی برخی از 
بنگاه های بزرگ در کشورهای فقیر شغل ایجاد 
و  تکنولوژی  انتقال  زمینۀ  بدین وسیله  و  کرده، 
دانش را مهیا می کنند. برای این قبیل کشورها، 
این می تواند نمایانگر مزایای زیادی باشد و نه 
آن چنان ضایعۀ واقعی قدرت و نظارت. با وجود 
این، من به هیچ وجه مایل نیستم که انکار کنم 
بانفوذند  فوق العاده  چندملیتی  بزرِگ  بنگاه های 
و فقط به سختی ممکن است بر آنان از طریق 
اقتصادی  بنگاه های  کرد.  نظارت  ملی  قوانین 
مختلف  شاخه های  در  چندملیتی  قدرتمند 
برخوردارند  قوی  قدرت  از  بازار  در  صنعتی 
بین المللی   )Oligopole( گروهه فروشی  و 
کشورهای  در  باالخص،  آن ها،  کرده اند.  برپا 
درحال رشد، دایم برای کاهش مالیات و حذف 
به  اغلب  و  می آورند.  فشار  اجتماعی  خدمات 
محض تهدید به رفتن، امتیازات دولتی و قواعد 
نمی توان  این همه  با  می کنند.  کسب  فوق العاده 
ادعا کرد که بنگاه اقتصادی چندملیتی در حال 
از تشکیالت غول پیکری است  حاضر متشکل 
در  را  سیاسی  روزِ  مسایل  و  بازارهایش  که 
معنای فراگیر تحت سلطه دارد. شرایط بغرنج تر 

از این است. 
بازنده گان  رشد  حال  در  کشورهای  کلیۀ   )8

تجارت جهانی نیستند
در  کشورهای  صادرات  رشد  گذشته،  دهۀ  در 
کشورهای  صادرات  رشد  از  مدام  رشد  حال 
میانگینی  افزایش  است.�  بوده  بیشتر  صنعتی 
 5 صنعتی  کشورهای  مال  و  بوده   10 بر  بالغ 
در  کشورهای  تجارت  این،  بر  افزون  درصد. 

حال رشد با یکدیگر رشد سریعی داشته است 
یازدهم  از  با کشورهای صنعتی شمال. پس  تا 
در  صادرات  افزایش  نرخ   ،2001 سپتامبر 
افزایش  با  کشورهای در حال رشد )در قیاس 
داشته  برتری  صنعتی  ملل  بر  تجارت(  حجم 
سال های  در  جهانی  گرایش  برخالف  است. 
شرقی  آسیای  تجارت  رشد   ،2001  2002
مقابل،  در  است.  رفته  باال  شرقی  اروپای  و 
در  را  خود  سهِم  است  نتوانسته  خاورمیانه 
تجارت جهانی افزایش دهد، و سهم کشورهای 
با  است.  کرده  نزول  فاحشی  طرز  به  افریقایی 
این که درصد سهم در تجارت جهانی نمی تواند 
به عنوان شاخص رتبۀ کشورهای در حال رشد 
در تجارت جهان قلمداد شود،� به رغم افزایش 
صادرات سهم آن در تولید ناخالص داخلی در 
طی سی سال گذشته افت داشته است؛ اما وضع 
مراتب  به  دیگر  کشورهای  از  کشورها  برخی 
بهتر است. ویژه گی های محیطی و نابرابری های 
هنگام  و  صادرات  رشد  در  باید  را  منطقه یی 

پیشرفت اقتصادی در نظر گرفت. 
کنونی  ساختار  و  اقتصاد  شدن  جهانی   )9
ُحکمرانی بین المللی به هیچ وجه نافی »رای« و 

نفوذ کشورهای در حال رشد نیست
به  کمک  سیاسِت  مسالۀ  جهت  همین  به 
حاضر  حال  در  توسعه  حال  در  کشورهای 
جهانی  تجارت  سازمان  مسایل  صدرِ  در 
تصمیم گیری  فرآیندهای  است.  گرفته  قرار 
حل وفصِل  در  میانجی گری  سازوکارهای  و 
به کشورهای  این سازمان  اختالفات در درون 
کشورهای  مقابل  در  می دهد  امکان  کوچک 
را  امریکا  کاستاریکا  کنند.  اندام  عرض  بزرگ 
سازمان  مقابل  در  بین الملل  حقوق  واسطۀ  به 
تجارت جهانی شکست داد. البته توزیع قدرت 
و نفوذ در سطح جهانی به شدت نابرابر است، 
در  هم  بین المللی،  دولتی  سازمان های  در  هم 
رای گیری  ُمدالیته های  اقتصادی.  ذخایر  توزیع 
صندوق جهانی پول و بانک جهانی برای نمونه 
از هفت کشور صنعتی جهان به وضوح حمایت 
از هفت کشوری  یعنی گروه متشکل  می کنند، 
نتیجتًا  هستند؛  سرآمد  ملی  اقتصاد  در  که 
هیأت های  بر  بی سابقه یی  نفوذ  کشورها  این 
دارند  میان دولتی  سازمان های  تصمیم گیری 

با  می گذارند.  تأثیر  کارشان  همۀ جوانب  بر  و 
نمی تواند  جهانی  سطح  در  سیاست  همه،  این 
به راحتی گرایش های قدرتمندترین کشور تلقی 
شود. اگر این طور بود، غیرقابل فهم می ماند چرا 
مقاصد سازمان های تعیین کنندۀ جهانی این قدر 

عوض شده باشند. 
اقتصادی  و  سیاسی  منافع  علیه  مقاومت   )10
شکست  به  محکوم  دلیل  این  به  حکم فرما 
نیست، چون نمی تواند به ذخایر اکثر کشورها 

و بنگاه های اقتصادی چندملیتی اتکا کند 
این واقعیت که سازمان های بین المللی و فراملی 
نفوذشان  و  هستند  افزایش  حال  در  مرتب 
را  سیاست  دینامیِک  و  شکل  می شود،  بیشتر 
از  بزرگی  بخش  که  حالی  در  می دهد.  تغییر 
صدسالۀ گذشتۀ سیاست بین المللی عمدتًا میان 
دولت ها روی داد، اما با سازمان های فرادولتی 
جهانی  تجارت  سازمان  و  ملل  سازمان  مانند 
آن ها  در  که  می آیند  پدید  تازه یی  عرصه های 
گوش  خود  سخناِن  برای  می توانند  خلق ها 
بر  عالوه  آن ها  موضوع  کنند.  پیدا  شنوایی 
از آن سازمان ها،  این می تواند توسط شبکه یی 
گرفته  عهده  به  فراملی  جنبش های  و  گروه ها 
طلوع  حال  در  نوین  نیروهای  اغلب  که  شود 
و  نفوذ  می شوند.  نامیده  جهانی  مدنی  جامعۀ 
وزنۀ سیاسی این نیروها را نمی شود در مقوالت 
»قدرت سخت«، یعنی در توانایی مجبور کردن 

خود،  رفتار  تغییر  به  دیگران  برانگیختن  یا 
خالصه کرد، بلکه در »قدرت نرم« آنان، یعنی 
ایستارها،  منافع،  بر  نهادن  تأثیر  توانایی  در 
دیگران.  هویت های  و  موضوعات  اولویت 
فرا گرفته شده،  در جهانی که توسط رسانه ها 
قابل  ارتباطی  قدرت  از  جهانی  مدنی  جامعۀ 
امکان  این  از  یعنی  است،  برخوردار  توجهی 
کند و  پیدا  تماشاچیان جهانی دسترسی  به  که 
قرار  تأثیر  تحت  را  بین المللی  عمومی  عقیدۀ 
دهد. از زمرۀ کارزارهای جوان و موفق فعالیِن 
 )Jubilee2000( کارزار  جهانی  مدنی  جامعۀ 
بخشیدن بدهی های فقیرترین کشورهای جهان 
صنعتی  و  پیشرفته  کشورهای  توسط  سوم 
برای  بین المللی  ائتالف  که  می شود  شمرده 
برای  اوتاوا  معاهدۀ  و  بین المللی  دادگاه  ایجاد 
گروه بندی های  در  نفر.  ضد  مین های  تقبیح 
پیچیدۀ قدرت سخت و قدرت نرم، همان طور 
که آن امروز مهر و نشاِن خود را بر نظم جهانی 
می کوبد، به هیچ وجه همیشه آنانی دست باالتر 
ندارند که از اولی برخوردارند)دولت ها و منافع 

قدرتمند اقتصادی(. 
جهانی  عامه پسند  اسطوره های  نقد  این  فشردۀ 
شدن این بینش است که جهانی شدن به ساده گی 
یک فرآیند یک پارچه و واحد نیست؛ فرآیندی 
به وجود  منفی  یا  مثبت  نتایِج  فقط سراپا  یا  که 
تحوالت  از  شدن  جهانی  مقابل،  در  می آورد. 
تاثیرات  که  می گیرد  تأثیر  پیچیده یی  درهم 
بازشناخت و  از هم  با دقت  باید  را  آن  متنوِع 
روشن  حاال  همین  از  نکته  یک  اما  بررسید. 
»پایان سیاست«،  به معنای  است: جهانی شدن 
یعنی پایان امکان مداخله در جریانات اقتصادی 
شدن  جهانی  برخالف،  نیست.  اجتماعی  و 
و  سیاسی  کنش  قلمرو  گسترش  معنای  به 
سیاسی  فعالین  از  گسترده یی  طیف  همین طور 
نشانۀ مرحلۀ  ترتیب جهانی شدن  بدین  است. 
بسیار  سطوح  در  تازه  طرق  با  سیاست  جدید 
مسببش  که  نوینی  وظایف  است؛  مختلف 
جهانی شدن بوده، به احتمال قوی به هیچ وجه 
که  عواملی  آن  نیست.  زودگذر  سرشتش 
جهانی شدن را به حرکت درمی آورند، اهمیت 
جزییات  از  مستقل  نزدیک،  آیندۀ  در  را  خود 

صورت بندی سیاسی، از دست نمی دهند. 

در خالل دهه های گذشته، رشد چندجانبه گی 
حقوق  توسعۀ  و  بین المللی  روابط  حوزۀ  در 
بین الملل مقدمات تکیه گاه سوسیال دمکراتیک 
بنیاد  آن ها  دیده اند.  تدارک  جهان  برای  را 
سوسیال  اصول  و  نهادها  کردن  تقویت 
دموکراتیک را تشکیل می دهند. عالوه بر این، 
گروه هایی  سیاسی  ائتالف  به  می توانند  احیانًا 
دستاوردها  این  از  می خواهند  که  دهند  سوق 
دفاع کنند. البته تا کجا این نیروها خود را ملزم 
بدانند  جهانی  اجتماعی  دموکراسی  اهداف  به 
و بتوانند بر اضداد ریشه یی که ناشی از منافع 
غلبه  هستند،  ژئواقتصادی  و  ژئوپلتیک  عمیق 
سرنوشت سازی  بازی  نیست.  روشن  کنند، 
است، اما بُرد بالقوه برای امنیت و رشد انسان ها 
دموکراسی  وقتی  بود،  خواهد  فوق العاده  هم 
اجتماعی جهانی تحقق پیدا کرده باشد. اما این 
امنیت و رشد  نکته آشکار است: سیاست های 
انکار  جای  نمی رسند.  خود  اهداِف  به  کنونی 

نیست که ما به یک سیاسِت نوین نیاز داریم.
ترجمه: کوروش برادری
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گفت وگوکننده: هارون مجیدی

از نخستین روزهای رفتن تان به  جبهه بگویید؟
نخستین بار به  نماینده گی از »بنیاد آزادی فرهنگ« به  
جبهه سفر کردم. سفِر مخفیانه و سختی بود. در عنابه 
داشتم.  دیداری  جبهه  دستیار  عبدالرحمان  دکتور  با 
با  هماهنگی  در  فرهنگی  جدِی  کارِ  سخن،  محورِ 
جبهات آزاد، در شهر کابل بود. دکتور عبدالرحمان 
که مردِ بادرایت و فرهیخته یی بود، نسبت به پیشنهادِ 
چاِپ یک نشریۀ مخفی و دیگر حرکت های سازندۀ 
فرهنگی آماده گی کامل نشان داد. چیزی که در این 
بود؛  جبهه  انتظامِ  تازه گی داشت، نظم و  برایم  سفر 
جامه های  داشتِن  تا  گرفته  بازرسی  ایستگاه های  از 
همرنِگ نظامی و برخورد مرداِن مسلح که در هرجا 
سربازِ  دو  دیدِن  می شدند.  رد  کنارت  از  »سالم«  با 
جدیدش  نام  با  یکی اش  که   - مسلمان شده  روسی 
هم نامم هم بود و بی درنگ از من درخواست سگرت 
کرد  با چهره های شاد و متبسم، به  آدم نوعی اطمیناِن 
خاطر می داد. بعد، وقتی شنیدم که فروش و کشیدِن 
جدی  به   است،  منع  آزاد  قلمرو  همۀ  در  سگرت 
نبودِن درخواست مردِ خوش سیمای روسی پی بردم. 
که  را  مسعود  احمدشاه  سخناِن  نظم،  آن  یادآوری 
ناکام  حکومِت  از  حمایت  سال  چند  از  پس  شبی 
و ترِک کابل، در داالن سنگ رو به  مصطفی کاظمی 
گفت، به  یادم می آورد: »در همین اتاق، تصمیِم رفتن 
دلم  اصاًل  و  بودم  متردد  بسیار  گرفتیم.  را  به  کابل 
نبود که ما وارد کابل شویم. می دانستم که مجاهدین 
به  هیچ وجه آمادۀ حکومت داری نیستند...، فشارهای 
زیادی از سوی رهبران تنظیم ها و مجاهدین، ناچارم 
را  نتیجه اش  بپذیرم...،  ناخواسته  دِل  با  که  ساخت 

همه می بینیم...«

مسعود در بحرانی ترین لحظه ها چه کاری می کرد 
که امروز هم سنگرانش عاجز از آن اند؟  

در این رابطه دو مثال می آورم:
یک ـ زمانی  که پنجشیر پس از سقوط بلخ و تمامی 
و  پاکستانی  نیروهای  محاصرۀ  در  شمال  والیات 
پایگاه  آخرین  مقاومِت  تصورِ  گرفت،  قرار  طالبان 
برمی تافت.  را  امیدی  تحلیل گران  سنجِش  کمتر  در 
سحرگاهِ شبی که خواِب مردمِ دره را هجومِ وحشیانۀ 
سپیدجامه گاِن سیه دل ربود، پیش از همه خود را به 
 دفتِر هفته نامه یی که در جوارِ دفتِر آمریت جبهه بود، 
رساندم. دیدم احمدشاه مسعود تک و تنها کنار رودِ 
پارنده ایستاده  است و جامۀ خاک آلودش را می تکاند. 
از سالم  و علیک،  به  رویش زد و پس  آبی  سپس، 
داخِل دفتِر کارش شد. او تازه از جابه جایِی تانکی 
در بلندی مشرف به  شمالی – عقاب خانه - و دیدِن 
بعد،  ساعتی  برگشته  بود.  کوهی خاواک  سنگرهای 
نماینده گاِن مردم از ته و باالی دره به  پاسِخ فراخواِن 
مسعود،  احمدشاه  شدند.  حاضر  همه گانی  نشسِت 
طرحش را برای یک مقاومِت جدید پیشکِش مردم 
بیشتر و جلوگیری  برای مصونیِت  افزود که  کرد و 
از مرگ ومیر زنان و کودکان و هم قحطِی ممکن که 
دنبالۀ محاصرۀ اقتصادی دره خواهد بود، پیرمردان، 

زنان و کودکان باید از دره برون برده  شوند. 
در پایان وقتی نظر مردم را خواست، مردِ ریش سپیدی 
بلند شد و گفت: حاضر نیستم دره را ترک بگویم، نه 
من و نه زن و فرزندانم...، دشمن از سِر جسدهای ما 

باید بگذرد تا به  دره دست یابد. 
بعد دیگری و دیگری و در اخیر همه هم صدا گفتند: 
ما جایی نمی رویم، حتا با آخرین دست داشته ها که 
تفنگ های چقمقی باشد، می جنگیم، رنِج هر سختی 
هم  کنار  در  و  یک جا  هم،  مردیم  اگر  می کشیم،  را 

می میریم. 
احمدشاه مسعود همۀ حرف هایی را که گفته  بود، پس 
فیصله های  همۀ  من  است،  درست  گفت:  و  گرفت 
روزهای سختی  برای  را  کمرتان  می پذیرم؛  را  شما 

شخ ببندید. 
دو- احمدشاه مسعود پس از آزادی پروان و کاپیسا، 
نامه یی از یک خانم که زماِن دانشجویی در دانشگاه 
نامه  کرد.  دریافت  بود،  نیز  استادش  کابل  پلتخنیک 
را به  همه خواند و گفت: این خانم از من خواسته 
است که اگر دانشگاهی در جغرافیای مقاومت باشد، 
من و شماری از استاداِن دانشگاه کابل برای تدریس 
زِن  این  به  پدرِ  رحمت  بیاییم...  آن جا  می توانیم 

باهمت!
بیرونی  دانشگاه  که در عقب جبهه،  بود  آن  از  پس 
هیچ  بر  هم سنگرانش  عملکردِ  اما  یافت.  گشایش 

کسی پوشیده نیست.  

هفته نامۀ پیام مجاهد چه گونه آغاز به  کار کرد و 
چرا آن را »پیام مجاهد« نام گذاشتید؟ 

چند روزی از عقب نشینی به  دره نگذشته  بود که در 
از  شدم.  روبه رو  مسعود  احمدشاه  با  بازارک  جامع 
میان جمِع مردم یک جا و در کنارِ هم از مسجد بیرون 
شدیم و از آماده گی برای نشِر یک هفته نامه یادآور 
شدم. ایستاده پا و با صمیمیت استقبال کرد و گفت: 
»خوب است که با چند نفر در مورد نامش مشوره 
شود...« و افزود: »به  فکرم »استقالل« بد نیست، مگر 
فکر کنم به  این نام نشریه یی است...، خوب است که 

یک نامِ تاریخی باشد...«
داکتر  با  »می شود  گفت:  خداحافظی  از  پیش  بعد،   

صاحب مهدی هم در این رابطه گپ بزنی...« 
تهیۀ امکاناِت یک نشریه در زمانی که جبهه در مضیقۀ 
اقتصادی قرار داشت و گاه غذای مقاومت گران هم 
از پوِل قرِض چند بازرگان آماده می شد، ساده نبود.

من نامه هایی به  همکاراِن روزنامۀ »دریز« فرستادم و 
خانه یی را هم در شهر چاریکار با پرداخِت سه ماه 
پیشکی کرایه گرفتم. فردای شامی که از جبل السراج 
به  دره برگشتم، پروان به دست طالبان افتاد. منصور و 
انجنیر اسحاق هم از سفِر امریکا و بیرون بازگشتند. 

نشستیم،  هم  با  تن  سه  ما  که  نشستی  نخستین  در 
برای  را  مجاهد«  »پیام  نام  اسحاق  انجنیر  و  منصور 
ما  من،  به  گمان  آن که  با  پسندیده  بودندـ  هفته نامه 
در دوراِن دیگری بودیم و با عبور از تجربۀ شکسِت 
بی کفایتی،  از  که  بدبختی هایی  و  مجاهدین  دولت 
بر  تنظیم ها  قدرِت  سِر  بر  جنِگ  و  بی قانونی  فساد، 
مردم تحمیل شد، برِگ جدیدی از یک فصِل نو باید 
واژۀ  سنگرها  در  هم  مسعود  احمدشاه  می شد.  باز 

»مقاومت« را بیشتر به کار می برد.  

از خاطرات تان هنگامِ کار با هفته نامۀ پیام مجاهد 
و دیِد احمدشاه مسعود نسبت به  کارهای رسانه یی 

و فرهنگی بگویید؟
پیام  که  بود  نشریه یی  یگانه  زمان  آن  در  هفته نامه 

مقاومت را همه جا پخش می کرد. 
همین  در  بودم.  تنها  کاماًل  آن،  شمارۀ  سه  نشر  در 
مدت برای تنوع، باِب برگی را به  نام ادب و فرهنگ 
باز کردم. باری در بازارک ایستاده  بودم که فرماندهان 
کاپیسا دورم حلقه زدند و شکایت داشتند که چرا از 
پای مردی و دلیرِی کاپیساییان که زن و مرد با سنگ 
و چوب  و تفنگ های شکاری، طالبان را رانده اند، 
را  تازه  شمارۀ  وقتی  نیاورده اید.  به  میان  سخنی 
برای شان نشان دادم و چشم شان به  شعر »ایا کاپیسه 

 ای مهِد دلیران« افتاد، با شادمانی تشکر کردند. 
شمارۀ  منتظِر  مردم  دهکده ها  در  آدینه  شامگاهاِن 
احواِل  اخبار و  بااعتماد  و  جدید هفته نامه می بودند 
مقاومت و مقاومت گران را در برگ های منتشرشده 

می جستند.
دیِد مسعود را در رابطه با  روزنامه نگاری و فرهنگ 
بیان  نمونه  به طور  زیر  روایت  در سه  آن  اهمیِت  و 

می کنم:
ـ بهار ساِل 1376 خوشیدی، گزارشی را زیر عنوان 
»بهار آمد، اما زنگ مکتب به  صدا نیامد« منتشر کردیم. 
ساعتی پس از نشر هفته نامه، احمدشاه مسعود از ما 

بازارک  جامع  در  چاشت  از  پس  فردا  که  خواست 
شدم،  بازارک  جامع  وارد  وقتی  فردا  ببینیم.  هم  با 
تاج الدین  از کاکا  امان اهلل گذر گپ می زند.  با  دیدم 
که تازه سر به  جامع زده  بود، خواست که »کله کوفی« 
بیاورد.  گفته  بود،  آن  مورد  در  برایش  پیشتر  که  را 
کاکا تاج الدین رفت و به زودی با کله کوف برگشت. 
آن  گذر،  امان اهلل  دلیری  و  رشادت  به خاطِر  مسعود 
اسلحۀ خاصی را که نزد خود داشت، به  فرمانده گذر 
بخشید. بعد، بی درنگ سخن از مطلِب منتشرشده در 
مورد باز نشدِن مکتب گفت و یادآور شد: »مهماناِن 
ناگزیری  روی  از  داریم،  مشرقی  والیات  از  زیادی 
کوشش  داده ایم.  جا  مکتب  صنف های  در  را  همه 
می کنم که جایی برای مهمانان بیابم تا درِ مکتب نیز 

باز شود...«
برای چند تن از مهمانان، اتاق های رستورانی را در 
بازارک کرایه گرفت و شماری هم در خانه هایی که 
امکاِن پذیرایی مهمانان را داشتند، جابه جا گردیدند. 
احمدشاه  معمول  به صورت  این که،  دوم  روایت  ـ 
از  یکی  عنوان  به   چهارشنبه  روزهای  مسعود 
مؤسساِن هفته نامه، گزارشی شفاهی از مطالِب جدید 
روزنامه می خواست. در یکی از شماره ها که قرار بود 
آید،  به  نگارش  اسالمی«  »نهضت  نام  زیر  نوشته یی 
روشن شدن  برای  داشت  قصد  خبرنگاران  از  یکی 

موضوع، مصاحبه یی با سیاف داشته  باشد. 
هنگام حرف زدن در این رابطه، احمدشاه مسعود 
هنگام  در  حتا  که  دیدم  خشمگین  آن گونه  را 
شکست های سخت این گونه ندیده  بودم. در حالی 
پُر از آدم های نشسته بود، گفت:   که اتاق کارش 
مقدم جبهه می جنگند،  »برای کسانی  که در خِط 
آیا اهمیت دارد که بفهمند استاد سیاف راجع به 

 نهضت اسالمی چه می گوید؟
به  زنان  می زنند،  آتش  را  مردم  باغ  و  زمین  طالبان 

تجاوز می کنند، جنگ قومی را دامن می زنند و...،
چه قدر درست خواهد بود که این همه واقعیت های 
گذشته  کهنۀ  به  مطالِب  و  بگذاریم  را  بر  و  َدور 

بچسپیم؟...« 
ـ سوم این که، فرهنگیان شهر کابل که استاد باختری 
احمدشاه  با  داشتند  نشستی  بود،  جمع  آن  در  نیز 
فرهنگی،  کارهای  با  بهبود  رابطه  در  مسعود. سپس 
فیصله شد که  یک شورای فرهنگی تشکیل گردد و 
کار پیشبردِ تمام امور فرهنگی را به عهده گیرد. وزیر 
فرهنگ هم به  عنوان یکی از اعضای شورای فرهنگی 
مأمورِ اجرای مشوره های شورا خواهد بود. اعضای 
در  را  باختری  استاد  بود  قرار  که  فرهنگی  شورای 
رأس شورا بپذیرند، به  رأی زنی با نهادهای رسمی و 

غیررسمی پرداختند. 
من با شبگیر پوالدیان و تنی چند به  دفتر وزیِر وقت 
شنیدن  از  پس  وزیر  رفتیم.  داشت،  نام  چکری  که 
سخناِن اعضای شورای فرهنگی، به صراحت مخالفت 

کرد و گفت:
بیکاره یی  آدمِ  وزیر  به  عنوان  من  صورت  این  در 

خواهم بود. 
سه  آغازگِر  مسعود  احمدشاه  این که  آخر  سخن  و 

پروژۀ ناتمام بود:

1- نهادینه سازی روش های انتخابی در جریان جنگ، 
نخست با شعار »مردم مسؤوالن امنیتی خود را خود 
برگزینند. این پروژه با وجود مخالفت سران تنظیمی 

در بخشی از کابل عملی گردید. 
2- بازگشت به  دهۀ دموکراسی. به  این مناسبت داکتر 
یوسف و شمار زیادی از روشن اندیشان غربت نشین، 
به  دعوت احمدشاه مسعود در هرات گردهم آمدند، 
تندروان  و  سران  مخاصمِت  و  مخالفت  با  ولی 

جمعیت، کنفرانس هرات بی نتیجه پایان یافت. 
3- تشکیل یک دولت میانه رِو ملی با گرایش اعتدالی 
تندروان  غفورزی،  عبدالرحیم  شهادت  با  که  دینی ـ 

تمامی روزنه های به  آن سو را بستند. 
احمدشاه مسعود از همان زمانی  که شماری از سران 
تندرِو جمعیت با نعره های تکبیر و چهره های شادمان 
به  استقبال برادرِ قاتل شان حکمتیار به  سروبی رفتند، 
همه امیدش را برای ادامۀ حیات سیاسی در کابل از 

دست داده  بود. 
امروز کسانی هم هستند که در سوگ مسعود بلندتر 
از همه می گریند، اما دیروز سنگ های بزرگی را بر 

سِر راهِ هر حرکِت او می گذاشتند! 

اصاًل دلم نبود وارد کابل شویم!
از چهره های فرهنگی جبهۀ مقاومت و  نویسنده  و  ایما، شاعر  با عزیزاهلل  ُپرس وشنودی 
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هشدار از وضعیت بِد... 
انسانی رخ خواهد داد.

سرپرست والیت تخار می گوید که حکومت محلی گروهی 
بررسی های  و  ساخته  مأمور  آواره ها  نام نویسی  برای  را 
نخستین نشان می دهند که تاکنون بیش از هفت هزار آوارۀ 
آواره ها  این  او،  گفتۀ  به  اند.  آورده  پناه  تخار  به  کندزی 
پوشاک، سرپناه و مواد خوراکی ندارند و شب ها را در کنار 

خیابان، زیر نور مهتاب، با شکم گرسنه صبح می کنند.
به  رسیده گی  برای  را  اردوگاهی  تخار  محلی  حکومت 
آواره ها تدارک دیده و در این اردوگاه، به آن ها غذا و دارو 
ابراهیمی می گوید که گروه های سیار  آقای  توزیع می کند. 
حکومت محلی شب  هنگام هم مصروف گردآوری آواره ها 

اند.
به  که  کندز  جنگ  آواره های  این  از  شماری  حال،  این  با 
تالقان، مرکز والیت تخار، پناه آورده اند، می گویند شب ها 
و  دولت  سوی  از  کمکی  تاکنون  و  می خوابند  گرسنه  
نهادهای خیریه به آن ها نشده است. آنان هم چنان می گویند 
که شماری از شهروندان تالقان زیر نام آوارۀ جنگ از سوی 

شماری از نهادها کمک دریافت کرده اند.
اما سرپرست والیت تخار می گوید حکومت محلی به این 
مسأله توجه دارد و برای آواره ها »کارت مهاجرت« داده اند.
صلیب  بنیاد  رییس  مخدوم زاده،  جاوید  حال  همین  در 
سرخ تخار می گوید که آن ها به بیش از 500 خانواده مواد 
او، حکومت  گفتۀ  به  اند.  کرده  توزیع  پوشاک  و  خوراکی 
محلی شهر تالقان را حوزه بندی کرده و بنیاد صلیب سرخ به 
آواره هایی که در »شهر کهنه« تا »گوالیی باغ« جابه جا شده 

اند، کمک می کند.
بنیاد  و  تخار  دولتی  نهادهای  درِ  آواره ها پشت  از  تعدادی 
صلیب سرخ صف کشیده و خواستار توجه و کمک فوری 
بنیاد صلیب  اند. اما سرپرست تخار می گوید که تنها  شده 
به  آن هم  که  داشت  انبارش  در  مواد کمکی  مقداری  سرخ 
آواره ها توزیع شده و نهادهای دیگر امکاناتی برای کمک به 

آن ها در اختیار ندارند.
کندز،  بر شهر  گسترده  از حمله یی  پس  پیش  هفتۀ  طالبان 
روز  امنیتی  نیروهای  گرفتند.  دست  به  را  شهر  این  ادارۀ 
گذشته )دوشنبه( اعالم کردند که شهر را به گونۀ کامل از 
اند؛ اما گفته می شود طالبان  وجود طالبان پاک سازی کرده 
شب گذشته دوباره به این شهر حمله کرده و اکنون کنترل 

چندین نقطۀ شهر را در دست دارند.
وزارت مهاجران و عودت کننده گان پیش از این گفته بود 
که جنگ کندز حدود پنج هزار خانواده را آواره کرده است.

خسرو زاهد
کتاب  در  امریکا  پشین  دفاع  وزیر  گیتس  رابرت 
خاطرات گفته که حامد کرزی )رییس جمهور پیشین 
افغانستان( از همان سال های دور دوم حکومتش، به 

جابجایی طالبان در شمال آغاز کرد. 
رییس پیشین پنتاگون همچنان در این کتاب نوشته که 
آقای کرزی در یک نشست محرمانه در ارگ کابل، از 
من خواست تا در از بین بردن سران جبهۀ شمال و 

تضعیف آنها، با او همکاری نمایم.
گفت:  من  به  کرزی  است:  آمده  کتاب  این  در 
بزرگ ترین تهدید در برابر حکومت من، جبهه شمال 

است نه طالبان.

براساس نوشتۀ گیتس، کرزی افزود که حد اقل دست 
مرا در تقویه طالبان باز بگذارید تا بتوانم از آن طریق، 

تفنگ ساالران را از بین ببرم.
کرزی جابجایی افراد مسلح طالبان را با فامیل های شان 
مواد  سازمان  همکاری  و  انگلیس  کشور  کمک  به 
خوراکی ملل متحد از پاکستان به نام عودت کننده گان 

و بیجا شده گان آغاز کرد. 
دندغوری،  کیله گی،  منطقه  در  آن ها  جابجای  اولین 

چشمۀ شیر و خواجه الوان والیت بغالن بود.
مردم پلخمری به یاد دارند که درگیری های شدیدی در 
همان روزها بین افراد جدید الورود )عودت کننده گان 
حتی  بود.  گرفته  صورت  پلخمری  مردم  و  طالبان( 

کرزی هیأتی را از مرکز فرستاد و آنها را جابجا کرد. 
بعداً این پروژه را در ولسوالی های چهاردره و دشت 
اخیر دورۀ  الی  نیز عملی کرد و  ارچی والیت کندز 
حاکمیت خود آنها را تمویل و تجهیز نمود. این کار 

در زمان وزارت داخله اتمر و پتنگ صورت گرفت.
کشور  شمال  از  که  باشند  داشته  یاد  به  همه  شاید 
ناشناس  هلیکوترهای  شبانه  که  شد  بلند  صداهایی 
این  و  دارند  برخاست  و  نشست  طالبان  مناطق  در 
که  بود  انگلیس ها  ویژه  نیروهای  مربوط  هلیکوپترها 
سالح و تجهیزات آنها را اکمال می نمود و امریکایی ها 

هم نظاره می کردند.
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رهبر طالبان سرمایه داری... 
تایمز  نیویورک  است.  غربی  اطالعاتی  آژانس های  برای 
افغانستان  اطالعاتی  مقام  یک  از  نقل  به  خود  گزارش  در 
می نویسد: گرچه مال منصور در لیست پرواز ممنوع سازمان 
ملل متحد است اما مرتبًا به پاکستان و کشورهای خارجی 
است  امارات  در  دبی  او  سفر  مقصد  معموالً  می کند.  سفر 
نام های مختلف سرمایه گذاری  با  که در آنجا خانه دارد و 

کرده است.

بازی بی پایان استخباراتی...
تروریزم...(  علیه  جنگ  سرد-  جنگ  انگلسیس-  و  روس 
قدرت  سر  بر  قومی  رقابت های  نیز  داخلی  سطح  در  و 
ناحل شده همچنان باقیست. فلهذا امروز از یکطرف رشد 
هرچه بیشتر افراطی گرایی )قومی- مذهبی( و از طرفی هم 
مقابله با آن منحیث یک عامل دو سویه برای دستگاه های 
استخباراتی کشورهائیکه ظاهرآ با افراطی گرایی همخوانی 
ندارند، منافع سرشاری را در پی دارد. به هر اندازه ی که 
دامنۀ این بازی ها به درازا بکشد به همان مقیاس بحران در 
افغانستان تداوم می یابد و کشور ما در میدان رقابت، جنگ 
و آتش قربانی میدهد و رسیدن به صلح به یک رویای دست 

نیافتنی مبدل می گردد. 
برآنچه حکومت افغانستان قادر بود قبل از آغاز این بازی 
دولت  یک  تشکیل  دهد،  انجام  خطرناک  و  کالن  های 
به  باشد  بوده  پاسخی  هم  تا  بود  نیرومند  ملی  وحدت 
پیچیده گی های تاریخ سیاسی کشور وهم راه حلی برای 
با تدوین یک  میتوانست  این دولت  تا  پیشرو،  چلنج های 
استراتیژی بزرگ ملی و تفاهم نماینده گان ملت، در مواجهه 
با بازی های بزرگ، جایگاه افغانستان را تثبیت می کرد و از 
موقعیت و کاالی استراتیژیک خود به نفع کشور بهره می برد 
و مردم را از پایمال شدن برحذر می داشت. بجای اینکه با 
جورآمد چند شبکۀ استخباراتی به گونۀ جدا جدا و پنهانی 
در یک بازی بی پایان استخباراتی کشور غرق و سرنوشت 

جمعی مردم به طوفان رها می گردید.

هزینه هایی که صرف افراد...
و چندین هزار دالر رشوه داده می شد.

پرونده های  بررسی  در  »دولت  می افزاید:  فایق  آقای 
افراد متهم به فساد در کابل بانک و وزارت شهرسازی 
قاطعانه برخورد کرده که مردم از این کار دولت ستایش 

می کنند«.
در  خیالی  معلوالن  پرونده های  کرد:  نشان  خاطر  او 
وزارت  در  خیالی  پولیس  و  معلوالن  و  شهدا  وزارت 
امور داخله، هنوز از طرف دولت پی گیری نشده است.

آقای فایق تأکید کرد: »شش ماه می شود می گویم که در 
خیالی  پولیس   1500 پولیس   4800 از  فاریاب  والیت 
است، یعنی از سه تن پولیس یک تن آن وجود ندارد، و 

لی دولت به این گفته ها توجه نمی کند.«
اجتماعی،  امور  کار  وزارت  پیشین  وزیر  می گوید:  او 
شهدا و معلوالن به اساس یک معامله در این پُست آمده 
بود؛ و حال از ایشان باید پرسان شود که امتیاز معلوالن 

خیالی را به کی داده است.
در  می گوید:  همچنان  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
شورای عالی صلح 800 میلیون دالر به مصرف رسیده، 
امکان دارد این پول به جیب گروه طالبان رفته و از آن 
در تجهیز و تمویل  افراد خویش علیه نیروهای امنیتی 

استفاده کنند.
می گوید:  دانشگاه  استاد  محقق   کاظمیه  حال،  این  در 
به  جدید  و  پیشین  دولت  نهادهای  در  اداری  فساد 
دولت  منظور  به همین  دارد،  جریان  گسترده  صورت 

معرفی  جهان  دولت های  فاسدترین  از  یکی  افغانستان 
شده است.

به  برای  تمایلی  پیشین  دولت  افزود:  کاظمیه  استاد 
محاکمه کشانیدن فاسدان نداشت، این کار باعث خیال 
این  از  پایۀدولتی  بلند  مقامات  و  ادارات شده  در  بافی 

امتیازها به نفع شخصی استفاده کردند.
در  ملی  دولت وحدت  که  گفت  همچنان  کاظمیه  بانو 
پی گیری پروندهای افراد فاسد جدی عمل نمی کند. او 
گفت: افرادی که از امکانات مکاتب چوب خطی، افراد 
معلول خیالی و پولیس خیالی استفاده کرده اند، باید به 

محکمه کشانیده شوند.
پیشین  نهادهای دولت  استاد دانشگاه می گوید: در  این 
امتیاز  بی سرنوشت،  افراد  و  بیوه  معلم،  معلول،   به نام 
گرفته می شد؛ ولی معلوم نبود که کجا و به جیب چه  

کسی  می رود.
به گفتۀ او، دولت جدید در طول یک سال  عمر خود 
هیچ دست آوردی نداشته و مردم در حال بی سرنوشتی 

و فرار از کشور قرار دارند.
این آگاه مسایل سیاسی تأکید کرد: کسانی که در وزارت 
به  باید  و  اند  مشهور  افراد  اند،  کرده  اختالس  خانه ها 

محاکمه کشانیده شوند.
این  جدید  وزرای  واقعًا  اگر  می افزاید:  کاظمیه  بانو 
افشاگری ها را دقیق و بدون کدام فرافکنی از کم کاری 
خویش ارایه کرده اند، باید در پی گیری این افراد نیز با 

نهادهای مسوول همکاری جدی کنند.

همچنان، تیمورشاه حکیمیار فعال مدنی می گوید: افراد 
شود؛  افشا  رازشان  نمی خواستند  که  دولتی  پایۀ  بلند 
زمینه های فساد را در ادارات مختلف دولت پیشین آماده 

کرده بودند.
بلند  به مقامات  افراد وابسته  اگر  افزود:  آقای حکیمیار 
محکمه  به  دارند،  دست  اختالس   در  که  دولتی  پایۀ 
ناکام  اداری  فساد  با  مبارزه  در  دولت  نشوند،  کشانیده 

است.
این فعال مدنی تصریح کرد: کمیسیون  حقیقت یابی که 
از طرف دولت جدید به خاطر بررسی قضایای اختالس 
تعیین می شود؛ باید صادقانه عمل کند و افراد که در در 
اختالس دست داشته اند و دارند به ارگان های عدلی و 

قضایی معرفی شوند.
همچنان، نادرخان کتوازی رییس کمیسیون حقیقت یاب 
رییس  طرف  از  که  معارف  وزارت  در  خیالی  مکاتب 
جمهور تعیین شده بود، در تماس تلیفونی به روزنامۀ 
ماندگار گفت: تمام دوسیه های وزارت معارف بررسی 
میان  در  با رسانه ها  را  نتیجه  هفته  از یک  شده و پس 

خواهد گذاشت. 
این در حال است که وزیر جدید شهدا و معلوالن از 
وجود 50 هزار کارت برای معلول خیالی، در این وزارت 
خبر داد و پیشتر از این، وجود مکاتب چوب خطی در 
وزارت آموزش و پرورش و پولیس خیالی در وزارت 

داخله گزارش هایی پخش شده بود.

از شهادت سپنتا تا شهادت رابرت گیتس

کرزی طالبان را در شمال جابجا ساخت

مبـهم گـویی هـای رهبـراِن دولت
احمـد عمران

داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدِت ملی که 
تازه از سفر نیویارک و شرکت در هفتادمین نشست مجمع 
نخستین  در  است،  برگشته  کابل  به  ملل  سازمان  عمومی 
واکنش به سقوط کندز به دست طالبان، آن را سوال برانگیز 
بگذاریم  نباید  که  گفت  همچنین  عبداهلل  آقای  خواند. 
طالبان  کارنامۀ  توجیه  به  دولت،  تریبون های  از  عده یی 
سخنان  این  در  عبداهلل  آقای  مخاطب  بپردازند.  کندز  در 
به صورت واضح مشخص نشده، اما می توان حدس زد که 
مخاطب ایشان کسانی اند که در رده های باالی قدرت قرار 

دارند و همچنین برای طالبان خدمت می کنند. 
شک  بدون  می گوید،  سخن  چنین  وقتی  عبداهلل  آقای 
کسانی را می شناسد و یا حدس می زند که چنین کسانی 
است؛  مسأله  دو  این جا  دارند.  حضور  دولت  دستگاه  در 
نخست این که اگر آقای عبداهلل این گونه افراد را شناسایی 
معرفی  برایش  افرادی  چنین  معتبر  منابع  از  یا  و  کرده 
شده اند، نوع به کارگیری گزاره یی که در این مورد استفاده 
می کند، بدون مخاطب می ماند. زیرا آقای عبداهلل یکی از 
سران دولت وحدت ملی است و اوست که باید در برابر 

چنین مسایلی پاسخ گو باشد. 
دوم این که اگر بر اساس حدس و گمان چنین موضوعی 
را مطرح می کند، پس فرق آقای عبداهلل به عنوان یکی از 
و  کارشناس  صدها  با  ملی  وحدِت  دولت  اصلی  رهبران 
آگاه مسایل چیست که آن ها هم پشت سر هم اتهام وارد 

می کنند اما آدرس نمی دهند و یا ندارند که بدهند. 
من می گویم "اتهام"، چون بر اساس قوانین افغانستان تا 
زمانی که جرم کسی از سوی دادگاه مشخص نشده باشد، 
حرف هایی که در مورد آن شخص گفته می شود، به عنوان 
اتهام باید شناخته شود. این جا بحث من، دفاع از کسانی 
نیست که ستون پنجم خوانده می شوند و یا این که من باور 

نداشته باشم که چنین افرادی در بدنه و رأس امور دولتی 
قرار دارند. برای من هم کاماًل روشن است که عده یی در 
لباس دولتی، در خدمت اهداف طالبان و حتا استخباراِت 
خارجی قرار دارند و حتا شاید من نام برخی افراد را هم که 
از این و آن شنیده ام و یا خودم بنا به شِم روزنامه نگاری ام 
آن ها را شناخته ام، ذکر کنم؛ اما به هیچ صورت این سخنان 
من به دلیل نبود اسناد معتبر، محکمه پسند بوده نمی تواند. 
اتهام در رسانه های ما، از کشمش  این روزها وارد کردن 
و نخود هم فراوان تر شده و این موضوع به نوعی به جِو 
بی باوری در جامعه کمک کرده است. بحِث من این نیست 
که چنین پدیده یا پدیده هایی در جامعه وجود ندارند، ولی 
باید توجه داشت که این گونه سخنان از دهِن چه کسانی 
کل  که  بگوید  عادی جامعه  فرد  اگر یک  می شود.  بیرون 
افراد نظام وابسته به استخبارات خارجی اند، چنین حرفی 
چندان  نیز  فردی  چنین  به  و  نمی گیرد  جدی  کسی  را  
دهاِن  از  چنین سخنی  اگر  اما  نمی شود.  راجع  مسوولیتی 
یکی از مسووالن رده باالی کشور بیرون شود، آن گاه وضع 

فرق می کند و نهادهای مسوول باید آن را پی گیری کنند.
همه به یاد داریم که چندی پیش استاد عبد رب الرسول 
سیاف یکی از رهبران جهادی کشور در مراسم بزرگداشت 
از قهرمان ملی کشور به صورِت واضح گفت که طراحان 
کنار  در  و  دارند  حضور  شهر  همین  در  کابل  حمالت 
مقام های کشور رفت وآمد می کنند. آقای سیاف حتا گفت 
که حاضر است نام و آدرِس این افراد را به نهادهای امنیتی 
ارایه کند. اما سوال این جاست که آقای سیاف چه قدر در 
از طرف  و  دارد  اطالع  افراد  این گونه  آدرس  و  نام  مورد 
دیگر، آیا نهادهای امنیتی و استخباراتی در این خصوص با 

او تماس گرفتند و یا خیر؟ 
حرف استاد سیاف نسبت به آن کسی که در کوچه و بازار 
این گونه اتهام ها را وارد می کند، کاماًل متفاوت است و به 

باید حرف  آقای سیاف،  دلیل موقعیِت سیاسی و جهادِی 
او جدی تلقی شود. 

اجرایی کشور  رییس  عنوان  به  را  عبداهلل  داکتر  اما سخن 
می گوید  عبداهلل  آقای  وقتی  کرد؟  تعبیر  می شود  چه گونه 
که افرادی با استفاده از موقعیت های دولتی، اعمال طالبان 
معناست؟  چه  به  سخن  این  می کنند،  توجیه  کندز  در  را 
از  از روی حدس و گمان، مثل بسیاری  آقای عبداهلل  آیا 
تاریکی رها  تیر در  آگاهان مسایل سیاسی،  کارشناسان و 
کرده و یا این که واقعًا از چنین پدیده یی با جزییات اطالع 

دارد؟
 از طرف دیگر، وقتی آقای عبداهلل به عنوان یکی از رهبران 
کار  به  دست  چرا  دارد،  اطالع  پدیده یی  چنین  از  دولت 
نمی شود و این افراد را به دادستانی معرفی نمی کند؟ اگر 
زند  فریاد  نیز  داروغه  و  دزد  وای  دزد  وای  بگویند  همه 
و  تعقیب  در  باید  کسانی  و  دزد، پس چه کسی  وای  که 

دستگیری دزد باشند؟ 
نیست و می تواند کِل  بدون شک فضای خوبی  این فضا 
جامعه را دچار بی باوری و شک نسبت به همه سازد. سران 
دولت اگر از مسایلی اطالع دارند، نباید به مبهم گویی در 
جامعه دامن بزنند. از آقای عبداهلل به عنوان رییس اجرایی 
کنار  را  مصلحت ها  مسایلی  چنین  در  که  می رود  انتظار 
بگذارد و به گونۀ شفاف با مردمش سخن بگوید. اگر کل 
فضای جامعه را مبهم گویی مشبوع کند، آن گاه جایی برای 

شفافیت و سخنان غیرمصلحتی باقی نمی ماند. 
باید از سیاسِت مصلحت گویی بیرون شد و اجازه نداد که 
مردم بر اساس شایعات و حرف های غیررسمی، به داوری 
می گوید  عبداهلل  آقای  وقتی  دیگر  سوی  از  بزنند.  دست 
که نباید اجازه داد عده یی با استفاده از تریبون های دولتی 
اعمال طالبان در کندز را توجیه کنند، چه کسانی باید به 
این گونه افراد اجازه ندهند؛ من و یا شخص رییس اجرایی؟
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ورزش
دکو:

 رونالدو مریض است!

اللیگای امسال، جذاب تر و نزدیک تر از تمام 8 سال اخیر آغاز شده و در اسپانیا 
این امیدواری وجود دارد که تا به پایان نیز هیمنگونه دنبال شود.

به گزارش ورزش سه، از فصل 2006-2007، سابقه نداشته است که صدرنشین 
اللیگا تا پایان هفته هفتم، کمتر از 16 امتیاز کسب کرده باشد. در آن فصل، تا 
قرار  در صدر جدول  امتیاز  تعداد  این  با  بارسلونا  و  والنسیا  هفتم،  هفته  پایان 
داشتند؛ فصلی که در نهایت رئال مادرید به لطف برتری در بازی های رودررو 
نسبت به بارسلونا، موفق به کسب عنوان قهرمانی با 76 امتیاز شد.همچنین این 

آخرین فصلی بود که قهرمان اللیگا، کمتر از 80 امتیاز کسب می کرد. 
در تمام سال های بعد، قهرمان اسپانیا حداقل 80 امتیاز را در کیسه داشته و حتی 
شاهد قهرمانی رئال و بارسا با 100 امتیاز نیز بودیم. امسال نیز البته بعید است که 
تیم قهرمان، کمتر از 80 امتیاز کسب کند اما تصور اینکه بتواند خود را به امتیاز 

100 برساند، بسیار خوشبینانه است. 
پس از گذشت 7 هفته از فصل جاری، رئال و بارسا هر کدام 6 امتیاز از دست 
داده اند. رئال سه تساوی و بارسا دو شکست را تجربه کرده است. نگاهی به 

سویا، والنسیا و اتلتیکو، تیم های اسپانیایی حاضر در لیگ قهرمانان نیز نشان می 
دهد که آنها نیز عملکردی ضعیف در شروع فصل داشته اند. اتلتیکو تا بدینجا 
8 امتیاز، سویا 13 امتیاز و والنسیا نیز 12 امتیاز از دست داده اند. جالب اینکه 
صدرنشین فعلی اللیگا، تیم شگفتی افرین ویارئال است که با 16 امتیاز در رتبه 
اول جاخوش کرده؛ سلتا نیز خود را بین رئال و بارسا در رده سوم جای داده 

است.
در جدول گلزنان نیز شاهد اتفاق ویژه ای هستیم. در صدر جدول، دیگر نشانی 
از رونالدو و مسی نیست. بنزما با 6 گل زده اول است و پس از او رونالدو، 
نولیتو و آگیریتسه 5 گله قرار دارند. رونالدو هر 5 گل خود را در بازی برابر 
اسپانیول به ثمر رسانده و مسی 3 گله نیز به دلیل مصدومیت، تا 45 روز دیگر 

به دور از میادین است. 
رقابت در صدر  نزدیک شدن  افت محسوس مسی و رونالدو، در  بدون شک 
پیش دیگو  ماه  نبوده است. دو  تاثیر  بی  ابتدایی  جدول، هرچند در هفته های 
سیمئونه گفته بود که بدون مسی و رونالدو، رقابت در اللیگا نزدیک تر خواهد 
شد و اینکه دو بازیکن فوق، قرار نیست برای هیمشه در بارسا و رئال حضور 
داشته باشند و روزی با خروج آنها، قدرت تیم ها به هم نزدیک تر خواهد شد. 
از  رونالدو  که  در رده چهارم، در روزهایی  بارسا  و  در رده دوم  رئال  حضور 

روزهای اوجش به دور است و مسی هم مصدوم، تایید کننده این ادعاست.
سال گذشته در چنین روزهایی، بارسلونا 19 گل زده و گلی دریافت نکرده بود 
بود. در عوض  نیز 25 گل زده  مادرید  قرار داشت. رئال  اقتدار در صدر  با  و 
امسال بارسلونا 12 زده و 9 گل خورده دارد و رئال مادرید نیز 10 گل کمتر از 
سال گذشته به ثمر رسانده است. در فصل 2011-2012، بارسلونا در پایان هفته 

هفتم، 26 گل زده بود و رئال 24 گل.
تا بدینجا، اتلتیکو دشوارترین تقویم ممکن را تجربه کرده است. این تیم با رئال، 
بارسا، سویا و ویارئال روبرو شده، در شرایطی که رئال مادرید هنوز به غیر از 
اتلتیکو، سویا و  با  اتلتیکو، با هیچ تیم قدرتمندی دیدار نکرده است. بارسلونا 
سلتا مصاف داده و در ماه آتی نیز با ویارئال روبرو خواهد شد. پس از این نیز 

در ماه نوامبر، بارسا با رئال و والنسیا روبرو خواهد شد.
شرایط والنسیا و سویا هم به همینگونه است و آنها نیز هنوز بازی های سخت 
خود را آنچنان که باید تجربه نکرده اند. همه این آمار و اطالعات، نوید این را 
می دهند که امسال، اللیگایی پرهیجان تر و نزدیک تر را شاهد باشیم. اللیگایی 

بدون قهرمان مطلق 100 امتیازی.

سرمربی سابق لیورپول در نخستین اظهار نظرش بعد 
از اخراج از این تیم گفت احساس ناامیدی بزرگی 

دارد.
به گزارش رویترز، سران باشگاه لیورپول بعد از نتایج 
تصمیم  کرد،   کسب  فصل  این  در  راجرز  که  بدی 

گرفتند سرمربی ایرلندی تیمشان را برکنار کنند.
در  دالگلیش  کنی  جانشین   2012 سال  در  راجرز 
روی  خود  حضور  سال  چهارمین  او  شد.  لیورپول 
در  که  می گذاشت  پشت سر  را  قرمزپوشان  نیمکت 
نهایت پس از هشت هفته از کار برکنار شد. بهترین 
به دو فصل پیش  این مربی 42 ساله  فصل حضور 
برمی گردد که با لیورپول تا آستانه کسب جام پیش 
رفت اما در نهایت، شکست برابر چلسی باعث شد 

تا منچسترسیتی جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
اخراج  از  بعد  خود  نظر  اظهار  نخستین  در  راجرز 
دارم.  بدی  بسیار  احساس  که  است  طبیعی  گفت: 
برایم افتخار بسیار بزرگی بود که سه سال در تیمی 
اینکه  برای  کردم.  مربیگری  لیورپول  مانند  بزرگ 
هواداران لیورپول به تیم خود افتخار کنند، هر کاری 

که الزم بود انجام دادم و شبانه روز تالش کردم.

لیورپول،  در  حضورم  سال  چند  طی  داد:  ادامه  او 
لحظاتی خاص و فراموش نشدنی داشتم. می خواهم 
دل  ته  از  که  کنم  تشکر  لیورپول  بازیکنان  همه  از 
برایم بازی کردند. برای هواداران لیورپول، بازیکنان 
و سرمربی جدید آرزوی موفقیت می کنم و روزهای 
فصل  در  لیورپول  آرزومندم.  آنها  برای  را  خوشی 
تابستانی سال جاری تغییرات زیادی داشته است و 
به زمان نیاز دارد. اطمینان دارم که این تیم می تواند 
در آینده بهتر ظاهر شود و انتظارات هواداران خود 

را برآورده کند.
این مربی نتوانست در سه سال حضورش در قرمز 
دست  به  را  جامی  هیچ  در  قهرمانی  آنفیلد  پوشان 
بازی  هشت  از  لیورپول  هم  حاضر  حال  در  آورد. 
تنها  جزیره  لیگ  رقابت های  جاری  فصل  در  خود 
9 امتیاز به دست آورده است و با صدر جدول رده 

بندی 9 امتیاز اختالف دارد.
عنوان  به  آنچلوتی  کارلو  و  کلوپ  یورگن  از 
نیمکت  در  راجرز  جانشینی  گزینه های  جدی ترین 
لیورپول سخن به میان می آید که در این میان به نظر 

می رسد شانس کلوپ بیشتر از آنچلوتی است.

ستاره سابق بارسلونا معتقد است به هیچ وجه تشابهی بین لیونل 
سابق  همبازی  از  او  ندارد.  وجود  رونالدو  کریستیانو  و  مسی 

خود در تیم ملی فوتبال پرتغال با لفظ مریض یاد کرد.
با  بودن  همبازی  پیشینه  که  دکو  اسپورت،  یورو  گزارش  به 
کریستیانو رونالدو و لیونل مسی، دو ستاره بزرگ فوتبال جهان 
این  کرد  تاکید  و  پرداخت  آنها  از  ستایش  به  دارد  را  اروپا  و 
آنها  مقایسه  به  نباید  و  ندارند  مشابهی  وجه  هیچ  بازیکن  دو 

پرداخت.
که  چرا  است،  مریضی  آدم  رونالدو  گفت:  زمینه  این  در  دکو 
کاری  هر  در  او  باشد.  بهتر  و  سرتر  چیز  هر  در  می خواهد 
کند.  اثبات  را  توانایی هایش  می خواهد  و  دارد  رقابت  قصد 
هیچ گاه بازیکنی ندیدم که مانند او تمرین کند. همواره تالش 
می کند سطح کیفی خود را باال ببرد و لحظه یی دست از تالش 
با  بازیکنی  است  سخت  بسیار  که  باورم  این  بر  برنمی دارد. 

کیفیت رونالدو پیدا کرد.
مسی  و  رونالدو  بین  مقایسه  درباره  اناری ها  آبی  سابق  ستاره 
هم گفت: این دو بازیکن بسیار متفاوت هستند. هر چند مسی 
بازیکنی بسیار بزرگ است اما رونالدو هم باورنکردنی است. 
این دو بازیکن به فوتبال جهان جذابیت داده اند. بسیار خوب 
است که شاهد دیدن درخشش این دو بازیکن هستیم. وقتی به 
سبک بازی و حرکت مسی و رونالدو در زمین نگاه می کنم، به 
این نتیجه می رسم آنها هیچ وجه تشابهی ندارند و اصال درست 

نیست که به مقایسه آنها بپردازیم.
لیونل مسی روزهای سختی را با بارسلونا پشت سر می گذارد. 
او در دیدار برابر الس پالماس آسیب دیده است و نمی تواند 
تا دو ماه تیمش را همراهی کند. نکته جالب اینکه رونالدو هم 
در غیاب مسی افت کرده است و در هفت دیداری که رئال در 
فصل جاری رقابت های اللیگا به میدان رفته، تنها در یک دیدار 

موفق به گلزنی شده است.

اللیـکای جـذاِب ایـن فصـل

سرمربی اخراج شدۀ لیورپول:

احساس ناامیدی بزرگی دارم
چرا گیگز جانشین 

فرگوسن نشد؟
رایان  کرد  اعالم  منچستریونایتد  پیشین  سرمربی 

گیگز توانایی جانشینی او را داشته است.
به گزارش ساکرنت، الکس فرگوسن پس از 26 سال 
مربیگری در باشگاه منچستریونایتد، در سال 2013 
بازنشسته شد. دیوید مویس با امضای قراردادی 6 

ساله جانشین او در این تیم شد.
کناره گیری  مربیگری  دنیای  از  فرگوسن  که  زمانی 
بازی  فوتبال  همچنان  ساله   39 گیگز  رایان  کرد، 
مویس  نظر  زیر  هم  آن  از  بعد  سال  در  و  می کرد 
فعالیت کرد. اواخر همان فصل و زمانی که مویس 
به خاطر کسب نتیجه های ضعیف اخراج شد، گیگز 
در چند بازی آخر روی نیمکت مربیگری شیاطین 
نیز کفش هایش  پایان آن فصل  سرخ نشست و در 
را آویخت. او اکنون دستیار لوییس فان خال در این 

تیم است.
فرگوسن در این مورد گفت: اگر گیگز پنج یا 6 سال 
پیش و در 35 سالگی از فوتبال کناره گیری می کرد، 
دوست داشتم او را دستیارم کنم. آنگاه می توانست 
من،  بازنشستگی  از  بعد  کافی،  تجربه  کسب  با 
او  البته  بگیرد.  دست  به  را  منچستریونایتد  هدایت 
در حال حاضر به فان خال کمک می کند و در حال 
نخواستم  بازیکنی  از  هیچ گاه  است.  تجربه اندوزی 
رایان  به  به همین خاطر،  بگذارد.  کنار  را  فوتبالش 

هم در این زمینه چیزی نگفتم.
که  هموطنش  مویس،  دیوید  مورد  در  فرگوسن 
کمتر از یک سال روی نیمکت منچستریونایتد دوام 
آورد نیز گفت: فکر نمی کنم برای انتخاب او اشتباه 
کرده باشیم. نه، به هیچ وجه. او 11 سال در اورتون 
مربیگری کرده بود و یک شخص فوتبالی به شمار 
می رفت. انتخاب ما درست بود اما اوضاع آنطور که 

دیوید می خواست، پیش نرفت.



تروریستی  گروه  سرکرده  مجدداً  القاعده  رهبر 
که  داد و گفت  قرار  انتقاد شدید  مورد  را  داعش 

خالفت ابو بکر بغدادی جرم است.
به گزارش شبکه تلوزیونی روداو، ایمن الظواهری، 
رهبر القاعده در فایلی ویدیویی می گوید: انتخاب 
خلیفه تنها باید با رضایت همه مسلمانان صورت 
بگیرد. در اختیار گرفتن امارت با قدرت شمشیر و 

به زور یک جرم و جنایت شرعی است.
وی افزود: ما ملزم به این نیستیم که با کسی بیعت 
کنیم، ما و همچنین ابو بکر بغدادی، رهبر داعش به 
گردنمان بود که با مال عمر بیعت کنیم، اما بغدادی 
این بیعت را نقض کرد و منکر آن شد اما ما بیعت 

را نقض نمی کنیم.
الظواهری در سخنانش خالفت بغدادی را خالفت 
انفجار و بمبگذاری خواند و با بیان این که داعش 
"جریان جهاد" را از هم پاشید، گفت: داعش فتنه 

بزرگی را ایجاد کرد.
گفته می شود فایل ویدیوئی الظواهری که به تازگی 

منتشر شده 6 ماه پیش ضبط شده است.
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وزیر امور خارجه سابق پاکستان در مصاحبه یی اختصاصی با شبکه تلویزیونی 
ایندیا تودی مدعی شد، هند پس از حمالت تروریستی 26 نوامبر سال 2008 
میالدی، حمالت هوایی در پاکستان را طراحی کرد تا لشکر طیبه و جماعت 

الدعوه را هدف گیرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی ایندیا تودی، خورشید محمود کسوری، وزیر امور 
خارجه سابق پاکستان مدعی شد، هیاتی از مقامات آمریکایی به رهبری جان 
از این حمالت  انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس  نامزد سابق  مک کین، 
هند  است  ممکن  اینکه  به  نسبت  نگرانی ها  و  کرده  دیدار  وی  با  تروریستی 
حمالت هوایی دقیق و حساب شده ای را علیه مقر گروه های تروریستی همچون 

جماعت الدعوه و لشکر طیبه در نزدیکی الهور صورت دهد، ابراز کردند.
وی افزود: این هیات که شامل لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه و ریچارد 
هولبروک، نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان نیز بود از الهور دیدن 

کرد.
خورشید محمود کسوری در این مصاحبه اظهارات مک کین را نقل کرد مبنی 
بر اینکه: ما از هند آمده ایم جایی که خشم بسیاری دیده می شود. گمان می رود 

حمالت محدودی در موریدکه، مقر جماعت الدعوه صورت گیرد.
کسوری در پاسخ به این اظهارات مک کین گفته بود: در صورت وقوع حمله در 
خاک پاکستان، ارتش این کشور واکنشی دقیق و حساب شده صورت خواهد 

داد.
از  تا  بود  خواسته  هیات  این  اعضای  از  زمان  آن  در  که  شد  مدعی  کسوری 

پنتاگون بخواهند که مستقیما با ارتش پاکستان وارد مذاکره شود.
وی در این مصاحبه موضوعات گفت و گوی برخی کانال های ارتباطی هند - 

پاکستان را افشا کرد.

وزیر امور خارجه سابق پاکستان در این افشاگری به جزئیات توافق غیرنظامی 
کردن و خودمختاری منطقه کشمیر نیز پرداخت.

وی همچنین تائید کرد که ارتش و سازمان اطالعات نظامی پاکستان از معاهده 
روابط صلح آمیز، دوستانه و امنیتی میان این دو کشور حمایت می کنند.

دبیرکل ناتو روز سه شنبه گفت که وی از روسیه می خواهد تا نقشی سازنده و 
فعال در جنگ علیه داعش ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو بار دیگر نسبت 
نه  و  سوریه  دولت  اپوزیسیون  گرفتن  هدف  وی  نظر  از  که  روسیه  اقدام  به 

تروریست های داعش است، ابراز نگرانی کرد.
وی پیش از نشست وزرای ناتو در یک کنفرانس خبری مدعی شد: من نگران 
اپوزیسیون  به  در عوض  و  گیرد  نمی  را هدف  داعش  که روسیه،  این هستم 
با سرگئی  رابطه  این  و غیرنظامیان سوریه حمله می کند. من هفته گذشته در 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در نیویورک گفت وگو کردم. من تاکید کردم 
که روسیه باید نقشی سازنده و فعال در جنگ علیه داعش ایفا کند و همینطور 

برای یافتن راه حل سیاسی مذاکره شده تالش کند.
دبیرکل ناتو همچنین گفت که نسبت به توضیح مسکو درباره نقض هوایی ترکیه 
تردید دارد. مسکو گفته است که اقدام جنگنده روس اشتباهی و غیرعمدی بوده 
است. به گفته استولتنبرگ، تردیدهایی در رابطه با توضیح مسکو وجود دارد 
چرا که دو حادثه این چنینی رخ داده که بیشتر از چند ثانیه طول کشیده است.

به نظر حادثه  این  اما  انگیزه های آن گمانه زنی نمی کنم  افزود: من درباره  وی 
نمی آید. چرا که دو بار رخ داده است. ائتالف ناتو به رهبری آمریکا که ترکیه 
نیز عضوی از آن است، توضیح واقعی دریافت نکرده است. ناتو با مسکو تماس 
مستقیم نداشته است اما این ائتالف استفاده احتمالی از خطوط ارتباطی نظامی 

با روسیه را بررسی می کند.

افشاگری یک مقام سابق اسالم آباد دربارۀ طرح  هند 
برای حمالت هوایی در پاکستان

ناتو:
 روسیه به اپوزیسیون دولت سوریه حمله می کند نه داعش

الظواهری: 

خالفت ابوبکر بغدادی جرم و جنایت شرعی است

یونسکو:

 داعش از تاریخ و فرهنگ 

وحشت دارد

»طاق  تخریب  کردن  محکوم  ضمن  یونسکو  کل  دبیر 
نصرت« شهر باستانی پالمیرا، سوریه توسط تروریست های 
فرهنگ وحشت  و  تاریخ  از  گرایان  افراط  گفت:  داعش، 

دارند.
دبیرکل  بوکووا،  ایرینا  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
ملل  سازمان  فرهنگی  و  علمی  سازمان  گفت:  یونسکو 
»طاق  تخریب  عامالن  تا  می کند  را  خود  تالش  نهایت 

نصرت« محاکمه شوند.
به  آن  قدمت  که  را  نصرت«  »طاق  داعش  تروریست های 
کمپین  از  بخشی  عنوان  به  بازمی گردد،  قبل  سال   2000
مناطق  در  فرهنگی  میراث  تخریب  برای  خودشان  مداوم 

تحت کنترل شان در عراق و سوریه منهدم کردند.
بین  فرهنگی  میراث  جزء  نصرت«  »طاق  باستانی  بنای 
المللی یونسکو محسوب می شود و تا پیش از سال جاری 

میالدی ساالنه 150 هزار گردشگر را جذب می کرد.
چطور  که  می دهد  نشان  جدید  انهدام  این  گفت:  بوکووا 
که  چرا  دارند  وحشت  فرهنگ  و  تاریخ  از  افراط گرایان 
می دانند گذشته ادعاهای آنها را متزلزل و نامشروع می سازد 

و نشان می دهد که اقدامات آنها مظهر تنفر و جهل است.
است  چیزهایی  تمامی  سمبل  پالمیرا  افزود:  وی 
تنوع  جمله  از  دارند  تنفر  آنها  از  افراط گرایان  که 
فرهنگی،گفت وگوی تمدن ها و برخورد با تمامی انسان ها 

از اقشار و قومیت های مختلف.
دبیرکل یونسکو ادامه داد: هیچ عفوی در خصوص جنایات 
جنگی وجود نخواهد داشت و یونسکو با همکاری دادگاه 
بتواند انجام می دهد تا مجرمان  الملل هر کار  کیفری بین 

انهدام این بنای تاریخی محاکمه شوند.


