
شورای علما باید با مطالعۀ دقیق باورها، رفتار و 
مناشی گروهک های تروریستی اصل تروریسم 
با  همراهی  و  همکاری  هرگونه  و  محکوم  را 
تبار را حرام اعالم  و  از هر قوم  تروریست ها، 
نماید. نمی شود در پاکستان اعالم جهاد صورت 
بگیرد و برای مالعمر، محفل فاتحه خوانی برگزار 
و  بدانیم  مجاهد  را  عمر  مال  نمی شود  نماییم. 
مقاومت جنرال دوستم و نیروهای دفاع خودی 

را نسل کشی لقب دهیم.

پولیس سرپل 
عامالن لت وکوب 
یک دختر و پدر 
در محضر عام 
را بازداشت کرد

اتحادیۀ واردات دارو و اتاق تجارت و صنایع افغانستان در 
واکنش به اقدامات اخیر پاکستان، واردات دارو را از این را 

کشور تحریم کرد.
اعالم  بیانیه یی  انتشار  با  افغانستان  داروی  واردات  اتحادیه 
شاه  مناطق  در  افغانستان  دشمنان  حمالت  به دنبال  کرد: 
شهید، قصبه و فرودگاه بین المللی کابل و به خاک و خون 
اتحادیه  این  افغانستان،  در  نظامی  غیر  ده ها  شدن  کشیده 
همراه با اتاق تجارت و صنایع کشور ضمن محکوم کردن 
حمالت اخیر و اعتراض به عملکرد اسالم آباد در قبال کابل 

از واردات دارو از پاکستان خودداری خواهد کرد.
عبدالقادر زازی وطن دوست رییس اتحادیه واردات دارو 
و از اعضای پارلمان افغانستان در این باره گفت: هدف از 
سیاست های  از  حمایت  پاکستان،  از  دارو  واردات  تحریم 
بر  آوردن  فشار  و  پاکستان  قبال  در  کابل  دولت  اخیر 

اسالم آباد است.
وی افزود: تحریم واردات دارو از پاکستان به افغانستان هیچ 
زیرا  نمی گذارد،  این کشور  داروی  بازار  قیمت  در  تأثیری 

داروی مورد نیاز از کانال های دیگری نیز تأمین می شود.
تولید  بزرگ  سرمایه گذاران  از  بسیاری  کرد:  تأکید  زازی 

دارو در پاکستان افرادی هستند که مستقیمًا در سیاست های 
می توان  آن جمله  از  و  می کنند  فعالیت  این کشور  داخلی 
اسالم  علمای  جماعت  رهبر  و  وزیر  نخست  نوازشریف 
پاکستان را نام برد که صاحبان بزرگترین شرکت های تولید 

دارو هستند.
اتحادیه واردات داروی افغانستان امیدوار است تا بتواند با 
اینگونه اقدامات به پاکستان فشار آورد تا به خواسته مردم 
افغانستان احترام بگذارد و دیگر حاکمیت ملی این کشور 

را نقض نکند.
شایان ذکر است که 50 درصد...              ادامه صفحه 6
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مهم نیست که شخص چه قدر عمر می کند، مهم این است که عمرش را 
در چه راهی صرف می کند.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

جهاد عليه چه كسي؟
تأملی بر اقدام اخيِر شورای علما 

و ذكر چند نکته و رهنمود 

آماده گی  اعالم  چین ضمن  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
پکن  که  گفت  افغانستان  صلح  مذاکرات  از  حمایت  برای 

نگران حوادث تروریستی اخیر در این کشور است.
امور  وزارت  سخنگوی  چانینگ  هووا  شینهوا،  گزارش  به 
به  در  همکاری  آماده  که کشورش  کرد  اعالم  خارجه چین 
نتیجه رسیدن مذاکرات صلح افغانستان با مخالفان مسلح این 

کشور است.
وی افزود: حوادث تروریستی...                ادامه صفحه 6

ناجیه نوری
دیپلوماسی سیاسی - قومی در افغانستان به هیچ عنوان 
طرفدار توزیع شناسنامه های برقی نیست؛ زیرا توزیع 
این شناسنامه ها، روی تمامی آمار و ارقام گذشتۀ قومی 

در افغانستان خط بطالن می کشد. 
بیان  با  دانشگاه  استادان  و  مدنی  نهادهای  از  شماری 
اسد   28 در  افغانستان  مردم  می گویند:  مطلب  این 
شاهد توزیع این شناسنامه ها نخواهند بود؛ زیرا مسایل 

سیاسی این روند هنوز حل ناشده باقی مانده است. 
فاش نشدن  دلیل  به  که  هستند  کسانی  آنان،  باور  به 
مسایل قومی و اقتصادی در افغانستان، به هیچ عنوان 

خواستار توزیع این شناسنامه ها نیستند.

با آن که گفته می شود در روز استقالل افغانستان یعنی 
اما  آغاز می شود؛  برقی  اسد، توزیع شناسنامه های   28
بحث هایی نیز وجود دارد که گویا میان رییس اجراییی 
نظرهای  اختالف  خصوص  این  در  رییس جمهور  و 

جدی وجود دارد.
و  است  مشکالت حل  تمام  می گوید:  رییس  اجراییه 
توزیع این تذکره ها در 28 اسد سال روان آغاز خواهد 
شد، اما رییس جمهور می گوید که هیچ مشکلی حل 
نشده و مشکالت تخنیکی و قانونی همچنان پا برجا 

است.
نظر  از  مدنی  گوید:  رییس  جامعه  رفیعی  عزیز  اما  و 
اما  ندارد،  وجود  راستا  این  در  مشکلی  هیچ  تخنیکی 

مشکل اصلی بحث های سیاسی این روند است که مانع 

  ادامه صفحه 6
توزیع این شناسنامه ها شده....        

چین:

نگران حوادث تروریستی اخير 
در افغانستان هستيم

داروی پاكستـانی تحـریم شـد
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در برگ ها

کـار
نامـۀ

مســعود

»توزیع شناسنامه در 28 اسد آغاز نخواهد شد«
مانع این پروسۀ بزرگ ملی نشوید

صفحه 6صفحه 3

پـایان نامه هایی كـه در بازار سيـاه
 بـه فـروش می رسنـد!
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منصور  اخترمحمد  مال  با  القاعده  بیعت  اعالم 
این  ادعاهای  برخالِف  طالبان،  جدید  رهبر 
از  پس  آن  وضعیِت  استحکام  بر  مبنی  گروه 
را  گروه  این  پیشین،  رهبر  مالعمر  مرگ  اعالم 
اخیراً  می دهد.  سوق  کامل  فروپاشِی  سمِت  به 
القاعده  تروریستی  شبکۀ  رهبر  ایمن الظواهری 
حمایِت خود را از انتصاِب مالمنصور به عنوان 
رهبر تازۀ طالبان اعالم کرد. در همین حال، پسر 
اسامه بن الدن رهبر پیشیِن القاعده که چند سال 
محل  در  امریکایی  کماندوهای  حملۀ  در  پیش 
اقامتش در نزدیکی اسالم آباد پاکستان کشته شد، 
القاعده  اعضای شبکۀ  از  نوار صوتی،  انتشار  با 
خواسته است که در افغانستان، عراق و فلسطین 

به »جهاد«شان ادامه دهند. 
هم زمانی بیعِت رهبر رهبر القاعده با مالمنصور 
و تشویِق ستیزه جویاِن القاعده به ادامۀ »جهاد«، 
طالبان  گروه  بحرانِی  وضعیِت  با  شک  بدون 
تروریستی  گروه های  خصلِت  است.  مرتبط 
تک محورانۀ  و  انفرادی  عملکرد  بر  عمدتًا 
رهبری آن تأکید دارد. القاعده حتا زمانی که در 
کنار طالبان در افغانستان طرح توطیۀ جهانی را 
به  وابسته  چندان  را  خود  می کرد،  سازمان دهی 
همین گونه  و  نمی دانست  آن  رهبری  و  طالبان 
طالبان نیز نیاز جدی به حمایِت القاعده از خود 
با  تبانی  در  گروه  دو  این  هرچند  نمی دیدند. 
یکدیگر  حساس  مواقِع  در  و  داشتند  قرار  هم 
مستبدانۀ  خصلت  ولی  می دادند،  پوشش  را 
ساختارِی آن ها اجازۀ فعالیت های مشترک را از 
القاعده به دست  آن ها گرفته بود. اما زمانی که 
داشتن در حمله به برج های تجارت جهانی در 
طالبان  گروه  حمایِت  به  شد،  متهم  نیوریارک 

احساِس نیاز پیدا کرد. 
خود،  پیشیِن  رهبر  مرگ  از  پس  حاال  طالبان 
القاعده  فروپاشِی  حاِل  در  وضعیِت  همان  به 
و  جنگی  ماشین  فروپاشی  است.  شده  دچار 
سیاسی طالبان، امری قطعی و برگشت ناپذیر به 
بدون شک  نمی بود،  چنین  اگر  و  می رسد  نظر 
ایمن الظواهری رهبر القاعده از رهبر جدیِد این 

گروه اعالم حمایت نمی کرد. 
جریان  که  تالش هایی  وجود  با  طالبان  گروه 
دارد تا از فروپاشی محتومِ آن جلوگیری شود، 
اعضای  و  رهبران  میان  شدید  اختالفاِت  دچار 
برجستۀ خود است. شمار زیادی از مشهورترین 
از اعالم  این گروه، پس  فرماندهان و مقام های 
مرگ مال عمر از این گروه جدا شده اند و برخی 
جدیِد  رهبری  از  شدن  دور  حال  در  نیز  دیگر 

خود استند. 
خصلِت  همان  دلیل  به  طالبان  جدیِد  رهبری 
تروریستی،  گروه های  سازمانِی  استبدادِی 
شده  ایجاد  برایش  که  فرصتی  از  نتوانست 
کند.  بهره برداری  جدید  رویکردِ  نفع  به  بود، 
رهبری جدید طالبان به آسانی با اعالم مرگ مال 
تغییر  خود  نفع  به  را  شرایط  می توانست  عمر 
مناسبات  این  شود.  تازه  مناسباِت  وارد  و  دهد 
شناختِن  رسمیت  به  از  بخشی  می توانست 
وضعیت کلِی جهانی باشد که دیگر نمی تواند بر 
به حیاِت خود  بنیادگرایی و تروریسم  پایه های 

ادامه دهد. 
در  حداقل  طالبان  ایدیولوژیِک  مصرِف  تاریخ 
استفادۀ  با  گروه هایی  و  رسیده  پایان  به  منطقه 
از معتقدات و ارزش های دینی توده ها،  ابزاری 
نمی توانند بر آن ها هژمونی خود را اعمال کنند. 
به  و  شد  محاسباتی  اشتباه  دچار  طالبان  گروه 
بازهم  کند،  انتخاب  را  درست  راه  این که  جای 
خود را محکوم به شکست کرد. راه درست این 
بود که رهبری جدید طالبان در خط و مشی و 
وارد  اساسی  تغییراِت  طالبان،  گروه  برنامه های 
تروریستی  گروه های  از  را  خود  راه  و  می کرد 
ترفند می توانست  این  با  جدا می ساخت. شاید 
به دست  سازمان  تجدید  برای  بیشتری  زماِن 
اعالم  و  القاعده  به  دوباره  پیوستِن  ولی  آورد، 
»جهاد«ِ پسر اسامه علیه امریکا و غرب، می تواند 

کل پروژۀ طالبان را به نابودی بکشاند. 
نه تنها  حرکت  این  با  طالبان  جدیِد  رهبری 
خود  ناراضِی  طرف داراِن  میان  در  نتوانست 
سیمای  دیگر  بارِ  یک  بل  بیابد،  محبوبیت 

تروریستِی خود را در معرض دیِد جهانی قرار 
داد. ظرف پنج تا شش سال گذشته، تالش های 
از  را  طالبان  تا  بود  افتاده  جریان  به  بی وقفه یی 
به  را  جهانی  نگاه  و  کنند  بیرون  سیاه  فهرسِت 
این گروه تغییر دهند. این تالش ها به میزان قابل 
توجهی وضعیِت گروه طالبان را تغییر داد. ایجاد 
دفتر قطر و بعد اعالم حمایِت کشورهای درگیر 
گفت وگوهای  روند  از  تروریسم  با  مبارزه  در 
این  به  را  طالبان  هوادراِن  از  بسیاری  صلح، 
خوش بینی نزدیک کرده بود که طالبان رویکرد 
سیاسی را به جای رویکرد نظامی برمی گزینند و 
خود را از مخمصۀ بزرِگ نابودی بیرون خواهند 
برای  را  زمینه  این  واقعًا  عمر  مال  مرگ  کرد. 
اشتباهاِت  اما  بود،  ساخته  فراهم  طالبان  گروه 
استراتژیک رهبری جدید، این فرصت را نیز از 
طالبان گرفت. حاال گروه طالبان در ورطۀ سقوط 
بی بازگشت قرار دارد و اعالم بیعِت رهبر القاعده 
و هر گروه دیگر در جهان که اهداِف تروریستی 
را دنبال می کند، نمی تواند باعث نجاِت آن شود. 
که  می شود  دچار  سرنوشتی  همان  به  طالبان 
دچار  آن  به  تروریستی  گروه های  این  از  پیش 
شده بودند. اعالم بیعِت ایمن الظواهری که دقیقًا 
برای ابقای دوبارۀ طالبان صورت گرفته، نتیجۀ 
گروه  این  حتا طرف داراِن  و  می  دهد  معکوس 
را در داخل نیز دچار عصبانیت و سرخورده گی 

خواهد کرد. 
دولت  و  زدند  رقم  را  خود  سرنوشِت  طالبان 
نباید به هیچ صورت با این گروه به گفت وگو 
طالبان  با  گفت وگو  هرگونه  دروازۀ  بنشـیند. 
بسته شده و دولت مرداِن کشور این نکته را باید 
دریافته باشند. ایجاد هرگونه رابطه با افرادی از 
شناختِن  رسمیت  به  معنای  به  طالبان،  آدرس 
وضعیِت  از  واقعًا  که  افرادی  است.  تروریسم 
نشان  نخست  گامِ  در  باید  ناراضی اند،  موجود 
دهند که هیچ پیوندی با گروه طالبان و رهبری 

جدیِد آن ندارند. 
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احمـد عمران

فــروپــاشــِی 
بـی بـازگشِت طالبـان

 

 چندین روز از فرماِن یکی از رییساِن دولت وحدت ملی 
فاتحه  برای مالعمر مجلس  بازداشِت کسانی که  بر  مبنی 
به  مرتبط  مقام های حکومتِی  از  عده  آن   و  کردند  برگزار 
طالب که در این مجالس شرکت کرده بودند گذشته است، 

اما هیچ کدام از آن مقام ها بازداشت نشده اند. 
وزارت داخله و امنیت ملی وظیفه داشتند که این افراد را 

شناسایی کننند ـ که نکردند. 
و  دیگر چنین سخنان  بارِ  کابل،  شاه شهید  رویداد  از  بعد 
اما فقط در حِد حرف،   رانده شدند،  به زبان  دستورهایی 
و این تصامیم هرگز جنبۀ عملی نیافتند. در حالی که همۀ 
بر  راحت  خیاِل  با  و  اند  پیدا  آدرس  و  نام  با  افراد،  آن 

کرسی های دولتی تکیه زده اند. 
هزاران  او  نشاِن  و  نام  زیر  که  مالعمر  مثِل  کسی  مسلمًا 
انسان کشته شده اند، باغ ها و خانه ها و مزارِع مردم بدون 
موجب آتش زده شده است و نسل کشی ها صورت گرفته 
و امروزه نیز شاگردان و هم باوراِن او نظام و مردم را تهدید 
شناخته  قدردانی یی  و  فاتحه گیری  هیچ  مستحِق  می کنندـ 
او  وفادارِی  سنِگ  هم  هنوز  که  کسانی  باید  و  نمی شود 
را به سینه می زنند بازداشت شوند؛ این انتظار همۀ مردم 

افغانستان است!
تمام  که  می دانند  داخله  وزارت  و  کشور  ملی  امنیت 
مجلس آرایی ها، دعاخوانی ها و سخنرانی برای رهبر پیشین 
سازمان های  به  وابسته  نهادهای  برخی  طرِف  از  طالبان، 
استخباراتی پاکستان صورت می گیرد و اقدامی ست برضد 
نظام و سربازاِن نهادهای امنیتی که هر روز در برابِر حمالِت 
طالبان در سراسِر کشور جان های شان را از دست می دهند. 
این که این افراد در سایۀ حمایِت دولت و نهادهای امنیتی 
کشور می زیند و از داخل تیشه به ریشۀ نظام می زنند و با 
کاماًل سوال برانگیز است  مواجه می شوند،  سکوِت دولت 
به خصوص زمانی که فرماِن یکی از مقام های بلنِد حکومتی 

هم در موردشان عملی نمی شود.
که  می بینند  ملی  امنیت  مثل  نهادهای کشفی کشور  وقتی 
یک نهادِ به اصطالح فرهنگی، در خدمِت آی اس آی نشسته 
و برای رهبر طالبان که معلوم نیست چه وقت و در کجا 
و چه گونه فوت کرده یا کشته شده است فاتحه می گیرد؛ 
در  رییس جمهور  اقتصادی  مشاور  که  می بینند  وقتی  و 
می بینند  وقتی  و  می گیرد؛  قرار  ملی  امنیت  اعالمیۀ  برابر 
همکاری  دشمن  با  نظام  داخل  در  گروه  و  فرد  یک  که 
می کند، بی درنگ باید وارد اقدام شوند و آن ها را به عنوان 
مهره های آشکارِ ستون پنجم به دام اندازند و دست شان را 

از امورِ مملکت برای همیشه ببندند. 
مالعمر،  به  دعاخوانی  مجلِس  برگزاری  نفِس  مسلمًا 
از  حمایت  به  دولتی  مقامِ  یک  از  نوشته یی  و  صحبت 
با  همکاری  از  دیگر  موردِ  ده ها  نیز  و  طالبان  و  مالعمر 
دشمن بدون هراس در داخل نظام، مفهومِ دیگری از دولِت 
جدید را برای مردم به نمایش می گذارد و اعتماد مردم را 

نسبت به آن از بین می برد. 
وقتی که یک چهرۀ معروِف نظام در برابر اعالمیۀ امنیت 
ملی قرار می گیرد و یک  نهاد معلوم الحال زیر ریِش دولت 
و نظام از دشمِن مردم و دولت )مالعمر( قدردانی می کند، 
آن هم در اوضاعی که روزانه ده ها خانواده توسط گروهی 
مربوط به همین فرد به ماتم می نشینند، چنین نتیجه گرفته 
می شود که این دولت اراده یی برای ارزش گزاری به شهدا، 
و  بی مسوولیتی  چنین  یک  و  ندارد  ایثارگران  و  جانبازان 
بی اعتنایی نیز سربازاِن کشور را از رفتن به خِط نبرد و دفاع 

از نظام دل سرد می سازد.
امنیت ملی و وزارت داخله  از  دیگر  بارِ  این همه، یک  با 
تقاضا می کنیـم که طبق انتظار مردم، همۀ کسانی را که زیر 
چتِر نظام با دشمن در هر سطحی همکاری و غمخواری 
آن،  غیر  در  کنند.  محاکمه  و  بازداشت  شناسایی،  دارند، 
ماهیِت نظام زیر سوال می رود و در نهایت، مردم و دولت 

در مقابِل یکدیگر قرار خواهنـد گرفت. 

چرا فرمان عملی نمی شود؟

طالبان حاال 
پس از مرگ رهبر پیشیِن خود، به همان 

وضعیِت در حاِل فروپاشِی القاعده دچار شده است. فروپاشی 
ماشین جنگی و سیاسی طالبان، امری قطعی و برگشت ناپذیر به نظر 

می رسد و اگر چنین نمی بود، بدون شک ایمن الظواهری رهبر 
القاعده از رهبر جدیِد این گروه اعالم حمایت 

نمی کرد
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مقام ها در والیت لوگر می گویند که ولسوالی خروار این 
والیت پس از 14 سال، صاحب یک مکتب لیسه می شود.
محمدحلیم فدایی، والی لوگر در نشستی در این والیت 
گفت که در سال های گذشته به آموزش و پرورش در این 
ولسوالی توجه نشده است و در این مدت، هیچ شاگردی 

در این ولسوالی از صنف دوازدهم فارغ نشده است.
توجه  کاری اش  نخست  روز  صد  در  که  می گوید  او 
دیگر  هفتۀ  تا یک  و  می کند  ولسوالی خروار  به  خاصی 
به گونۀ رسمی یک مکتب لیسه در این ولسوالی آغاز به 

فعالیت می کند.
به  خروار  ولسوال  راشد،  ثمرگل  حال،  همین  در 
سالم وطندار گفت که 80 درصد آموزگاران این ولسوالی 
بی سوادند و در مدت 14 سال گذشته، تنها یک دانش آموز 
از این ولسوالی از صنف دوازدهم فارغ شده که او هم 
زمانی که می خواست در آزمون کانکور شرکت کند، در 

انفجار یک بمب کنار جاده کشته شد.
توجه  که  می خواهد  پرورش  و  آموزش  وزارت  از  او 

خاصی به این ولسوالی بکند.

و  آموزش  روند  که  بود  گفته  این  از  پیش  راشد  آقای 
پرورش در خروار به کلی از بین رفته و هیچ دانش آموزی 
در 14 سال گذشته از این ولسوالی به دانشگاه نرفته است.
مالامامان  ولسوالی  این  آموزگاران  اکثر  می شود  گفته 

مساجد یا افراد بی سواد هستند
چندی پیش نیز شماری از باشنده های خروار با شکایت 
از وضعیت آموزش و پرورش در ولسوالی شان، گفتند که 
این ولسوالی 11 مکتب دارد که از این میان، 6 باب آن 

بسته شده و 5 باب دیگر آن به نام باز است.
داکتر ناصر، یکی از بزرگان قومی ولسوالی خروار گفته 
به دلیل بی پروایی ریاست معارف  این 6 مکتب  بود که 

این والیت بسته شده است.
این در حالی است محمدصادق استانکزی، معاون ریاست 
آموزش و پرورش لوگر پیش از این گفته بود که وزارت 
معارف 11 مکتب را که سه باب آن لیسه و سه باب دیگر 
به 3  باز کرده که نزدیک  این ولسوالی  اند، در  متوسطه 

هزار کودک در این مکتب ها مصروف آموزش اند.
استانکزی گفته بود که 78 آموزگار در ولسوالی خروار 
تدریس می کنند که تنها 8 تن آن ها فارغان صنف دوازدهم 
و دیگران همه مالامامان مسجدها و افراد بی سواد هستند.
خروار یکی از ولسوالی های دوردست و ناامن لوگر است 

که تا کنون مکتب دخترانه  ندارد.
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ابوبکر مجاهد
دولتی  دانشگاه  های  دانشجویان  از  زیادی  شمار 
بازاره  از  پول  پرداخت  با  افغانستان،  و خصوصی 

سیاه، پایان نامه می خرند.
پایان  از  پس  هستند  مکلف  که  دانشجویان  این 
تا  کنند  تحقیق  مسأله یی  روی  تحصیلی،  دورۀ 
براساس آن، دانشگاه مدرک تحصیلی آنان را مورد 
وزارت  پروایی  به  دلیلی  به  اما  بدهد،  قرار  تأیید 
با  تحصیلی،  نهادهای  و  کشور  عالی  تحصیالت 
دادن پول از بازار پایان نامۀ دورۀ تحصیلی خویش 
را می خرند تا سند لیسانس و یا حتا باالتر از آن را 

به دست آورند. 
با  دانشجویان،  این  که  می گویند  منابع  از  برخی 
پرداخت 5 اال 12 هزار افغانی پایان نامۀ نوشته شده 
اما  به دست آورده و به دانشگاه تسلیم می  کنند. و 
متأسفانه استادان رهنمای آنان نیز بدون بررسی و 
اغلب  که  را  آنان  آماده شدۀ  جزوۀ  دقیق،  ارزیابی 

کاپی است، تأیید می کنند. 
شماری از استادان دانشگاه با بیان این که پایان نامه 
یا مونوگراف 3 اال 5 واحددرسی دانشجویان را در 
تحصیلی  دوره  ختم  در  دانشجویان  و  می گیرد  بر 
»نوشتن  می گویند:  اند،  آن  به نوشتن  مکلف  خود 
بوده  غیرقانونی  عمل  یک  پول  بدل  در  پایان نامه  
از  پایان  نامه  نوشتن  بدل  در  که  دانشگاه هایی  و 

دانشجویان پول می گیرند، مجرم اند.«
آنان خاطر نشان می کنند که نوشتن پایان نامه برای 
دانشجویان یک امر ضروری است که بدون نوشتن 

آن دانشجویان فارغ شده محسوب نمی شوند. 
کردن  پیست«  »کاپی  دارند،  باور  استادان  این 
در  خود  به نام  دیگران  جزوه های  و  کتاب  از 

پایان نامه ها، »سرقت ادبی« است.
احمداهلل فارغ یکی از دانشگاه های کشور به روزنامۀ 
که  هستند  زیادی  اشخاص  می گوید،  ماندگار 

پایان نامه می نویسند و پول می گیرند.
موضوعی  شدم  فارغ  دانشگاه  از  وقتی  افزود:  او 
استاد  و  کردم  انتخاب  پایان نامه  نوشتن  جهت  را 
رهنما برایم گفت که در مدت زمان محدودی باید 
به دست  را  تحصیلی  اسناد  و  بنویسم  را  پایان نامه 

بیاورم.
نتوانستم  داشتم  مصروفیتی که  بنابر  می گوید:  او 
یکی  بنویسم.  پایان نامه  تعیین شده  مدت  در  که 
نفر  یک  گفت:  و  کرد  پیشنهاد  برایم  دوستانم  از 

پایان نامه می نویسد و پول می گیرد. 
تماس  شخص  آن  با  آن،  از  بعد  که  می گوید  او 
گرفتم و او به من گفت: باید در بدل یک پایان نامه 
ده هزار افغانی پول بدهم، من هم قبول کردم و بعد 

از سه هفته پایان نامۀ نوشته شده را تسلیم شدم. 
از  یکی  استاد  بختیاری  عزیز  حال،  این  در 
دانشگاه های خصوصی می گوید: در حال حاضر 
فعالیت  کشور  در  زیادی  خصوصی  دانشگاه های 
دارند، ولی کیفیت تدریس در این دانشگاه ها پایین 

است.
آقای بختیاری در مورد اهمیت توجه به مونوگراف، 
درسی  واحد   5 اال   3 »مونوگراف  می گوید: 
دانشجویان را در بر می گیرد و اگر پایان نامه را کسی 
دیگر در بدل پول برای دانشجویان می نویسد، این 
از  واحد  چند  دانشجویان  که  است  آن  معنای  به  

درس های خود را نخوانده گذشته اند.
وجود  و  تدریس  کیفیت  بودن  پایین  می گوید:  او 
غیر  اخاذی های  که  می شود  باعث  اداری  فساد 
بدل  در  دانشجویان  از  دانشگاه ها  در  قانونی 

پایان نامه ها صورت بگیرد.
آقای بختیاری خاطر نشان کرد: نوشتن پایان نامه ها 
اگر  و  است  قانونی  غیر  عمل  یک  پول  بدل  در 
بر  نکنند،  توجه  امر  به  این  دانشگاه ها  مسووالن 

اعتبار این نهادهای علمی  صدمه وارد می شود.
پایان نامه توسط کسی  افزود: وقتی  بختیاری  آقای 
کم  و  دانشجو  یک  ناتوانی  می شود،  نوشته  دیگر 
توجهی مسووالن را نسبت به  کیفیت تدریس نشان 

می دهد.
را  تحصیلی  اسناد  کرد:  تأکید  دانشگاه  استاد  این 
به دست  پایان نامه  نوشتن  بدون  دانشجویان   که  
می دهند،  پول  پایان نامه  به جای  یا  و  می آورند، 
می کنند،  ظیفه  و  اشغال  اگر جایی  و  است  جعلی 

بدون شک توانایی کاری ندارند. 
دانشجویان  از  زیادی  شماری  می افزاید:  بختیاری 
برای نوشتن پایان نامه به  افراد دیگری پول پرداخت 
می کنند و یا هم از کسانی می خواهند که برای شان 

پایان نامه بنویسد.
تحصیالت  وزارت  می گوید:  دانشگاه  استاد  این 
نوشتن  سیاه  بازار  از  جلوگیری  امر  در  عالی 
بدل  در  پول  دادن  و  اشخاص  توسط  پایان نامه 
نکرده  جدی  اقدام  به دانشگا ه ها،  پایان نامه  نوشتن 

است.
کابل  دانشگاه  استاد  سیحون  سیف الدین  همچنان، 
برای  امر ضروری  پایان نامه یک  نوشتن  می گوید: 
دانشجویان است، این کار بخشی از واحد درسی 

است که بدون آن دانشجو فارغ شده نمی تواند.
را  پایان نامه  موضوع  می گوید:  سیحون  استاد 
و  می کنند  انتخاب  عنوان  یک  تحت  دانشجویان 
اندوخته های  و  توانایی  با  دانشجو  که  است  الزم 
عملی و مشورت با استاد رهنما پایان نامۀ خود را 

بنویسد.
پِست«  و  »کاپی  یا  گرفتن  افزود:  سیحون  استاد 
کردن از کتاب و جزوۀ کس دیگری در پایان نامه، 

سرقت ادبی است و جرم حساب می شود.
به گفتۀ او، دانشگاه هایی که در بدل نوشتن پایان نامه 

از دانشجویان پول اخذ می کنند، مجرم اند.
اگر  پایان نامه  می گوید:  کابل  دانشگاه  استاد  این 
توسط شخص دیگری نوشته شده باشد، دانشجو 
پایان نامۀ  موضوع  از  بررسی  کمیتۀ  در  نمی تواند 
خود دفاع کند، این کار باعث می شود که شخص 

ناکام بماند.
به گفتۀ استاد سیحون، کسی که به  شکل غیر قانونی 
دیگری  شخصی  یا  و  می آورد  به دست  پایان نامه 
قانون  هردو خالف  می نویسد،  پایان نامه  به  او  که 

عملکرده و مجرم پنداشته می شوند.
در این حال، فریما دانشجوی یکی از دانشگاه های 
خصوصی  می گوید: نوشتن پایان نامه نتیجۀ زحمات 
چهار ساله هر دانشجو می باشد که در ختم دورۀ 

تحصیلی باید بنویسند.
بانو فریما افزود: دانشجو مکلف است که پایان نامۀ 
خودش را با همان معیارهای تحصیلی آماده ساخته 

و از آن در مقابل مسووالن دفاع کند. .
به گفتۀ او، اگر پایان نامه را با پول خریداری می کند، 
یا باالی کسی دیگری می نویسد، کارش غیر قانونی 
است و باید وزارت تحصیالت عالی در این زمینه 

اقدامات جدی نماید.
اما، مقامات در وزارت تحصیالت عالی از شفاف 
تاکید  سخن  گفته  پایان نامه ها  بررسی   کامل  بودن 
دارند که هر دانشجو پایان نامه اش را خود می نویسد.
جالل زی، رییس نشرات وزارت تحصیالت عالی 
راجستر  و  ثبت  که  دانشگا ه هایی  تمام  می گوید: 
وزارت تحصیالت عالی اند، یک »دیتابیس« دارند 
و دانشجویانی که پایانامه خود را می نویسند، شامل 
»دیتابیس« شده و وزارت تحصیالت از آن مراقبت 

می کند.
دوبار  از  دیتابیس  می افزاید:  جالل زی  آقای 
ثبت شدن یک پایان نامه برای دو شخص جلوگیری 
دانشجویان  پایان نامه های  ارزیابی  روند  می کند. 

شفاف به  پیش می رود.
عالی،  تحصیالت  وزارت  نشرات  رییس  گفتۀ  به  
اش  تحصیلی  دورۀ  پایان نامۀ  خود  شخصی   اگر 
پایان نامۀ خود در کمیتۀ  از  باشد،  را نوشته نکرده 
بررسی دفاع کرده نمی تواند و باعث ناکامی شخص 

می شود.

پولیس سرپل عامالن لت وکوب یک دختر 
و پدر در محضر عام را بازداشت کرد

طالبان پاکستانی از فتوای علمای 
افغانستان برای جهاد با پاکستان 

حمایت کردند

ولسوالی خروار لوگر پس از 14 سال صاحب ليسه می شود

پولیس والیت سرپل افرادی را که در لت و کوب یک دختر و 
پدر در این والیت دست داشته اند، بازداشت کرده است.

پیش از این گزارش هایی به نشر رسید مبنی بر این که یک دختر 
و پدر در حضور مردم محل در روستای توغی ولسوالی بلخ آب 

والیت سر پل با دره زده شده اند.
این روی داد زمانی رخ داده که خانۀ یکی از باشنده گان محل 
دزدی شده و پس از آن که صاحب خانه در شناسایی سارقان 
کوتاه آمده، به فال بین مراجعه کرده تا عامالن آن را مشخص 

سازد.
پس از آن فرد فال بین پدر این خانم را انگشت نشان کرده و 
این دختر و پدر نیز از سوی باشنده گان محل در محضر عام به 

گونۀ بی رحمانه مورد لت و کوب قرار گرفته اند.
در آغاز پدر دختر مورد لت و کوب در این دادگاه صحرایی 
پدرش  نجات  خاطر  به  دختر  آن که  از  پس  اما  گرفته  قرار 
خودش را به او رسانیده تا مانع این امر شود، با او نیز چنین 

برخوردی صورت گرفته است.
گفته می شود این اکنون این خانم 22 ساله که مادر دو کودک 
بیمارستان به سر می برد و از وضعیت به داشتی  نیز است، در 

خوبی برخوردار نیست.
ویدیویی که از جریان لت وکوب این پدر و دختر به نشر رسیده 
مشاهده می شود که افراد به گونۀ بی رحمانه با چیزی شبیه دستۀ 

چوب و میلۀ آهنین به بدن دختر می زنند و او فریاد می زند.
فردی که دستور لت و کوب این پدر و دختر را داده رییس 

شورای انکشافی روستای توغی ولسوالی بلخ آب بوده است.
اکنون وزارت امور داخلۀ افغانستان می گوید که پنج تن توسط 
پولیس والیت سر پل در پیوند به این روی داد بازداشت شده اند.
به اعالمیۀ وزارت امور داخله آمده است که به پولیس فاریاب 
دستور داده شده تا موضوع را مورد رسیده گی قرار داده عامالن 

آن را به نهادهای عدلی و قضایی تسلیم نمایند.
آتش کشیدن  به  و  کشتن  قضیۀ  وقوع  در  که  شد  یادآور  باید 
از  یکی  که  کابل،  در  آغاز سال جاری  در  فرخنده  بی رحمانۀ 
بزرگ ترین روی دادهای ضد انسانی در افغانستان بود نیز یکی 

از فال بینان نقش کلیدی داشت.

طالبان پاکستانی با نشر اعالمیه یی از فتوای شورای علمای افغانستان 
برای جهاد در برابر پاکستان اعالم حمایت کردند.

گروه جماعت االحرار وابسته به طالبان پاکستانی در این اعالمیه گفته 
است »ما از این اقدام حق پرستانه ی علمای افغانستان استقبال می کنیم 

و آن را همرای با حق می دانیم.«
در این اعالمیه آمده است: »ما به نمایندگی از همه علمای جماعت 
و  می کنیم  تایید  را  فتوا  این  قبایلی،  بخش های  علمای  و  االحرار 

اطمینان می دهیم که از شما حمایت می کنیم.«
این گروه گفته است: »این یک حقیقت است که دولت و حکومت 
مصروف  بی گناه  مسلمانان  شکنجه  و  بازداشت  قتل،  در  پاکستان 

است.«
جماعت االحرار، حکومت و دولت پاکستان را مرتد خوانده و گفته 
است »در زمان کنونی، راهی به جز جهاد در برابر این حکومت و 

دولت مرتد وجود ندارد.«
شورای علمای افغانستان سه روز پیش جهاد بر ضد حکومت پاکستان 

را فرض اعالم کرد.
علمای دینی در نشستی هشدار دادند که پس از این در برابر حمله های 
پاکستان خاموش نمی باشند و اگر نیاز شد، لباس نظامی به تن کرده 

و به سنگر می روند.
این علما تاکید کردند که در برابر هر تجاوزگر و کشوری که خون 

مسلمانان را می ریزد جهاد فرض است.
به حمله های  واکنش  به خاطر عدم  بارها  افغانستان  علمای  شورای 
تروریستی در کشور مورد انتقاد قرار گرفته بود؛ اما دو روز پیش این 

سکوت را شکست.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1597   سه       شنبه            20   ا    سد  /   مرد  ا  د        y 1394    25شو ا  ل  المکرم    y 1436   11آ     گیست       2015 گزارش
پـایان نامه هایی كـه در بازار سيـاه

 بـه فـروش می رسنـد!
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شورای نظار
احمدشــاه مســعود در میــان قوماندانــان مجاهدیــن، یگانه 
فرمانــدهِ دارای دیــد اســتراتژیکی بــود کــه در محدوده های 
تنــگ جغرافیایــی، قومــی و حتا ســازمانی محــدود نماند؛ 
ــگاه  ــروی منســجم، از پای ــک نی ــرای تشــکیل ی بلکــه ب
اولیــه اش )پنجشــیر( بیــرون شــد و بــا تعــداد زیــادی از 
ــت  ــزاره دس ــک و ه ــتون، ازب ــک، پش ــان تاج فرمانده
وحــدت داد و اســاس »شــورای نظــار« را گذاشــت. 
ــد، تنهــا  ــا مســعود دســت همــکاری دادن کســانی کــه ب
اعضــای جمعیــت نبودنــد؛ بلکــه احمدشــاه مســعود بــا 
اســتراتژی »تفاهــم و نفــوذ« در صفــوف احــزاب جهادی، 
توانســت به اســتثنای حــزب اســالمی حکمتیــار، دیگران 
را دورِ خــود جمــع کنــد و بــرای مقابلــه بــا ارتش ســرخ، 

جبهــات وســیعی را هماهنــگ ســازد.
از تأســیس شــورای نظــار تــا ســقوط رژیــم کابــل، شــش 
ــم  ــف دور ه ــاط مختل ــورا در نق ــوولین آن ش ــار مس ب
جمــع شــدند و تصامیــم الزم را در مــوارد مختلــف اتخاذ 

نمودند. 
نخســتین جلســه کــه رســماً در آن بــرای تأســیس مرکــز 
ـ نظامــی میــان فرماندهــان پنــج والیــت  واحــد سیاســی 
ــا  ـ کاپیس ــروان  ــان و پ ــار، بدخش ــدز، تخ ــالن، کن بغ
فیصلــه بــه عمــل آمــد، 15 قــوس 1362 واقــع »شرشــر- 

ــود.  اشــکمش« والیــت تخــار ب
ـ پنجشــیر« در 1363 شــاهد دومیــن  »دوآب خــاواک 

ــات  ــک هی ــه در آن ی ــود ک ــار ب ــورای نظ جلســۀ ش
ــت  ــور اداری والی ــرای پیشــبرد ام ــره ب اداری چهارنف

ــده شــد.  تخــار برگزی
ــوان آن  ــه می ت ــن جلس ــه مهم تری ــوم ک ــۀ س جلس
را نامیــد، مــاه دلــو 1364 در »درۀ ســلطان صاحب 
ــوولین  ــی آن مس ــه ط ــد ک ــد گردی ــکمش« منعق اش
شــورای نظــار فیصلــه کردنــد؛ گارنیزیون هــای رژیــم 
کابــل را کــه در اطــراف شــهرها قــرار دارنــد، تصفیــه 

کننــد. 
ــم  ــی رژی ــۀ مل ــرح مصالح ــارم، ط ــۀ چه در جلس
ــن جلســه  ــد و در پنجمی ــل رد گردی کمونیســت کاب
)1366( منعقــدۀ »ورســج« فرخــار فیصلــه بــه عمــل 
آمــد کــه قلمــرو شــورای نظــار را بــه والیــات شــرقی 
افغانســتان ماننــد لغمــان و جالل آبــاد گســترش 
بخشــند و بدیــن منظــور محمد اســماعیل طــارق، امیر 
مجاهدیــن در لغمــان، بــه حیث مســوول زون شــرقی 
کشــور برگزیــده شــد کــه بعدهــا توســط افــراد حزب 
اســالمی بــه شــهادت رســید و کارهــا نیمه تمــام مانــد. 
طبــق ایــن پالیســی، رهبری شــورای نظار می خواســت 
ــم افغانســتان “جــادۀ  ــراِف دو جــادۀ مه ســاحات اط
کابــل - حیرتــان و جــادۀ کابــل- تورخــم” را تحــت 

ــش درآورد. ــواه خوی ــم و ادارۀ دل خ نظ
ــاِت  ــِن والی ــال، مجاهدی ــر س ــت ه ــا گذش ــه ب البت
بیشــتری بــه عضویــت شــورا درآمدنــد کــه رفته رفتــه 
والیــات ســمنگان، بلــخ، جوزجــان، فاریــاب و کابــل 

نیــز شــامل قلمــروِ شــورا گردیدنــد.
ســیر پیشــرفت شــورای نظــار، درســت بــه »لکــۀ روغن« 
ــت و  ــعت می یاف ــته وس ــه آهسته آهس ــود ک ــابه ب مش
ــن  ــوب ای ــه در چهارچ ــی آن چ ــت. ول ــر می گش منتش
سیاســت، شــگفت انگیز می نمــود، دقــت در طــرح 
مســایل بــود. همیشــه مســعود خواســِت خویــش را بــا 
نیــرو و توان منــدی خــود متناســب ســاخته بــود؛ یعنــی 
ــای  ــد، از اظهارنظره ــوان کاری را بیاب ــه ت ــش از آن ک پی
بلندپروازانــه اجتنــاب ورزیــد و بــا مراعــات ایــن مقولــۀ 
نظامــی »مخفــی در قــدرت ضعیفــی اســت، امــا مخفــی 
در ضعیفــی قــدرت اســت«، خــود را از بســیاری خطرات 

مصــون نگــه داشــت. 
احــزاب رقیــب، تأســیس شــورای نظــار در شــمال 
افغانســتان را بهانــۀ خوبی یافتنــد تــا آن را زادۀ گرایش های 
قومــی احمدشــاه مســعود قلمــداد کننــد. ولــی مســوولین 
ــمال  ــان ش ــدی فرمانده ــش عالقه من ــار، نق ــورای نظ ش
ــازات اقتصــادی صفحــات  و مشــخصات طبیعــی و امتی
شــمال افغانســتان را در ایــن رابطــه مهــم دانســته اند؛ زیــرا 
شــمال افغانســتان بــا داشــتن کوه هــای مرتفــع و دره هــای 
پــر آب، مــکان مناســبی برای جنــگ چریکی بوده اســت، 
هم چنــان داشــتن راه هــای متعــدد مواصالتــی به پاکســتان 
ــان،  ــورد بدخش ــیر، الج ــرد پنجش ــادن زم ــود مع و وج
نمــک تالقــان و ذغال ســنگ پلخمــری از امتیــازات دیگــر 
شــمال افغانســتان می باشــد کــه در پهلــوی حاصل خیزی 
اراضــی آن والیــات، مجاهدیــن را تــا حد زیــادی خودکفا 
ــای  ــِع گروه ه ــع و قم ــر، قل ــوی دیگ ــاخت. از س می س
ســتم ملــی در پنجشــیر و بدخشــان )1359( بــه وســیلۀ 
مســعود و درگیری هــای ســخت شــورای نظار در ســالیان 
1370-1369 بــا »ســازا« )ســازمان انقالبــی زحمت کشــان 
ــان  ــی زحمت کش ــازمان فدای ــفزا« )س ــتان( و »س افغانس
افغانســتان( در والیــت تخــار کــه بــر اســاس قوم گرایــی 
بنــا یافتــه  بودنــد، ادعاهــای مخالفیــِن مســعود را مبنــی بر 

ــازد.  ــت می س ــط ثاب ــِی وی، غل قوم گرای
ــن،  ــمال چی ــا ش ــتان ب ــمال افغانس ــی ش ــت اراض مطابق
وضــع مشــابه عملکــرد چریک هــای چیــن بــه رهبــری 
ــار  ــورای نظ ــران ش ــی رهب ــی آورد؛ یعن ــاد م ــو را به ی مائ
بــا تقســیم اراضــی بــه دو دســتۀ مناطــق کوهــی و مناطــق 
همــوار شــهری، بــه تســخیر مناطــق کوهــی ارجحیــت 
دادنــد؛ طــوری کــه با تصفیــۀ آن مناطق، ســاحات شــهری 
به صــورت طبیعــی در محاصــره قــرار می گرفــت. طــرح 
حملــه بــر گارنیزیون های مســتقر در مناطــق کوهی چنین 
ریختــه شــد: »جمع شــدِن نیروهــا از پایگاه هــای مختلف، 
حملــۀ ناگهانــی بــاالی ضعیف تریــن نقطــۀ دشــمن و بــه 
ســرعت پراکنــده شــدن«. بــا اجــرای ایــن طــرح، مســعود 
هم چــون ویتنامی هــا حملــه بــاالی گارنیزیون هــای 
کوچــِک دشــمن را بــه تجربــه گرفــت، کــه بــه ترتیــب 
از ســال 1364 بــه بعــد، گارنیزیون هــای پیشــغور در 
ــران و  ــن در بغــالن، ک پنجشــیر، فرخــار در تخــار، نهری
منجــان در بدخشــان، بورکــه در بغــالن، تنبنه در پنجشــیر 
و ســپس شــهر تالقــان به دســت مجاهدیــن شــورای نظار 

افتاد.
روس هــا در ســالیان اخیــر حضــور قوای شــان در 
افغانســتان کــه از پیــروزی کامــل نظامــی مایــوس شــده 
بودنــد، تصمیــم داشــتند کــه بــا تجزیۀ افغانســتان، شــمال 
آن را بــه حیــث یــک کمربنــد امنیتــی تحــت تســلط خود 
ــرات  ــۀ مذاک ــا ادام ــان ب ــن رو هم زم ــند؛ از ای ــته باش داش

ــه مســتقیم ملیشــیای نشنالیســِت ســتم  ــه تقوی ــو، ب ژنی
ملــی کــه در شــمال افغانســتان مرکــز داشــتند، مبــادرت 
ورزیدنــد و هم چنــان در ایــن راســتا گام هایــی در 
جهــت توســعۀ شــهر مزارشــریف بــه پیــش نهادنــد، ولی 
موفقیــت شــورای نظــار در امــر بســیج وســیع مــردم در 
ــی اش  شــمال افغانســتان و پیروزی هــای درخشــان نظام
در ســاحات متذکــره، بــه حیــث عمده تریــن عامــل، مانــِع 

تجزیــۀ افغانســتان گردیــد. 
ــه از  ــدند ک ــور ش ــرانجام مجب ــوروی س ــای ش نیروه
افغانســتان خــارج گردنــد که بــه گفتــۀ اکثر تحلیل گــران، 
ارتــش ســرخ 60 درصــد تلفــات و خســارات را از ناحیــۀ 
نیروهــای تحــت امر احمدشــاه مســعود متحمــل گردید و 
این شکســت ســرآغاز فروپاشــی اتحــاد شــوروی گردید. 
جنــگ ســرد پایــان یافــت و امریــکا در عرصــۀ جهانــی 

ــد.  ــب مان بی رقی
ــرار  ــق ق ــا سرمش ــن پیروزی ه ــتان، ای ــل افغانس در داخ
گرفــت و فرماندهــان نخبۀ مجاهدین کوشــیدند تــا مراکز 
مشــابهی بــا شــورای نظــار در ســایر حصــص افغاســنتان 
ایجــاد کننــد. محمــد اســماعیل خــان فرمانــده هــرات در 
1367 بــاری فرماندهــان جنــوب غــرب افغانســتان را در 
ــر  ــم آورد. داکت ــور گرده ــت غ ــاغر« والی ــوالی »س ولس
ــرای  ــدان والیــت لوگــر، کوشــش هایی ب فضــل اهلل قومان
نزدیک تــر ســاختن فرماندهــان والیــات جنــوب و جنوب 
شــرق انجام داد. اما رقبای مســعود دســت به یک سلســله 
ــا در  ــید ت ــتخبارات پاکســتان کوش ــد. اس ــا زدن واکنش ه
جنــوب افغانســتان مولــوی جالل الدیــن حقانــی قوماندن 
معروف »خوســت« را با پول، اســلحه و تبلیغ، شــخصیتی 
بزرگ تــر از مســعود بســازد، از ایــن رو تشــکیالتی به نــام 
»شــورای سراســری قوماندانــان افغانســتان« روی صحنــه 
آمــد کــه در عمــل کاری را از پیش برده نتوانســت. گلبدین 
حکمتیــار بــا دســتور و تجهیــز جبهــات شــمالی خویش 
تحــت فرماندهــی انجنیــر بشــیر شــهادتیار، خواســت که 

ــترش  از گس
ــای  ــل آرد و جنگ ه ــه عم ــری ب ــار جلوگی ــورای نظ ش
ــت و از  ــه راه انداخ ــار ب ــورای نظ ــر ش ــدد در براب متع
جملــه در ســال 1368 ســیدجمال ولیــد قومانــدان حــزب 
اســالمی، چندتــن از فرماندهــان سرشــناس شــورای نظار 
را در »تنگــی فرخــار« والیــت تخــار، طــی یــک کمیــن به 

شــهادت رســانید. 
ســازمان اســتخباراتی پاکســتان در طول جهاد، روی انجنیر 
ــاور  ــن ب ــرد و بدی ــار ســرمایه گذاری ک ــن حکمتی گلبدی
بــود کــه سرنوشــت افغانســتان بــه دســت حکمتیــار رقم 
خواهــد خــورد. پاکســتان توانایــی خویــش را در حمایت 
از گلبدیــن حکمتیــار بــا دادن ســالح، پــول و مشــاور بــه 
ــل، شــورای  ــا در مقاب ــد. ام ــی بی نتیجــه مان ــرد، ول کار ب
نظــار تحــت رهبــری احمدشــاه مســعود در شــرایطی که 
سیاســت مداران جهــان روی موفقیــت طــرح ملــل متحــد 
به سرپرســتی بینــن ســیوان می اندیشــیدند، در ثــور 1371 
موفــق بــه ســقوط رژیــم نجیــب در کابــل گردیــد. ایــن 
پیــروزی، ناتوانــی آی.اس. آی را نیــز بازگــو کــرد؛ زیــرا آن 
ســازمان پیوســته کوشــیده بــود کــه گلبدیــن حکمتیــار را 

وارد کابــل ســازد. 
گلبدیــن حکمتیــار رقیب سرســخت احمدشــاه مســعود، 
پیوســته می کوشــید کــه شــورای نظــار را ســازمانی جــدا 
از جمعیــت اســالمی افغانســتان قلمــداد نمایــد، تــا بتواند 
رابطــه میــان اســتاد ربانــی و مســعود را تیــره ســازد؛ ولــی 

در عمــل به خصــوص پــس از پیــروزی مجاهدیــن، دیــده 
ــتاد  ــر اس ــا در براب ــه تنه ــاه مســعود ن ــه احمدش ــد ک ش
ربانــی بــه حیــث یــک افســر مطیــع عمــل کــرد، بلکــه 
هــر دو واقــف بودنــد کــه بــه یکدیگــر نیازمنــد انــد. برای 
احمدشــاه مســعود، شــورای نظــار چیــزی زیادتــر از یک 
تشــکیالِت خودســاخته و قابــل دســترس نبــود و بنابراین 
ــادرت  ــه دوامِ آن مب ــب، ب ــم نجی ــقوط رژی ــس از س پ
ــگ”  ــوت تن ــه “ب ــار ب ــار ب ــل، آن را ب ــد و در مقاب نورزی

تشــبیه نمــود و عمــالً منحــل ســاخت.

مرحلۀ سرنوشت ساز 
عقب نشــینی قــوای شــوروی از افغانســتان در دلــو 
ــود آورد و  ــه وج ــور ب ــدی در کش ــای جدی 1367، فض
اولویت هــای تازه یــی بــرای گروه هــا و احــزاب جهــادی 
ــورهای  ــام کش ــای آن، تم ــر مبن ــه ب ــود ک ــکش نم پیش
دوســت و احــزاب جهــادی را نوعــی خوش بینــی مفــرط 
ــرا  ــدت، ف ــب در کوتاه م ــم نجی ــقوط رژی ــر س ــی ب مبن
گرفــت. در ایــن میــان، تنهــا مســعود بــود کــه گفــت در 
ــاز  ــی نی ــده و مدت ــود آم ــی به وج ــن خالی کار مجاهدی
ــت  ــه حال ــاع” ب ــت “دف ــن از حال ــه مجاهدی ــت ک اس
“تعــرض” عیار شــوند، تعلیــم و تربیۀ الزم ببینند، اســلحه 
ــزاِت مناســب به دســت آورنــد و تشــکیالت  و تجهی
نظامــی منظمــی بــه میــان آیــد. امــا ایــن همــه، مدتــی را 
ــورای  ــالس ش ــن اج ــذا در پنجمی ــت. ل ــر می گرف در ب
نظــار در 15 جــوزای 1367 در پایــگاه فرخــار، موضــوع 
تشــکیل اردوی اســالمی در صــدر برنامــۀ کاری قــرار داده 
شــد؛ چــه بــه نظــر وی در مرحلــۀ “دفــاع”، چریک هــا کار 
اساســی را انجــام می دهنــد، ولــی بــرای انجــام تعــرض 
ــی  ــه ارتش ــوی، ب ــداف ق ــزرگ و اه ــهرهای ب ــاالی ش ب
منظــم نیــاز اســت، کــه ایــن نکته بــار دیگــر نبــوغ نظامی 
مســعود را بــه نمایــش گذاشــت. در آغــاز، معنــای ایــن 

حــرف را کســی نمی فهمیــد، امــا بعدهــا دیــده شــد کــه 
ــاد و  ــرای تصــرف جالل آب تمــام تالش هــای پاکســتان ب
خوســت بنــا بر داشــتِن همیــن نقیصــه، به ثمر ننشســت.

شکســت قوای شــوروی در جنگ افغانســتان و ســرانجام 
عقب نشــینی آنــان، آینــدۀ رژیم کمونیســت کابــل را معین 
ســاخت و از آن گذشــته، اعــالن “مصالحــۀ ملی” از ســوی 
ــرای تشــکیل  ــن ب ــب اهلل و دعــوت از مخالفی ــر نجی داکت
حکومــت ایتالفــی، روحیــۀ نظامیــان رژیــم را بــه زمیــن 
زد؛ زیــرا نــه آینده یــی بــرای خــود می دیدنــد و نــه دلیلــی 

ــرای جنگ.  ب
در آن زمــان، احمدشــاه مســعود بــه نگارنده گفــت: مرحلۀ 

فعلــی دارای چنــد ویژه گــی می باشــد:
کوتاه مــدت و در عیــن حــال، سرنوشت ســاز اســت، 
اوضــاع شــدیداً متغیــر و متحــول خواهــد شــد و 
دســته بندی های سیاســی جدیــدی نیــز بــه میــان خواهــد 

ــد. آم
بــر اســاس ایــن تحلیــل و پیش بینــی، احمدشــاه مســعود 
فعالیت هــای خــود را پــس از خــروج ســربازان شــوروی 
ــار  ــم نمــود و نتیجــۀ مثبــت هــم به ب از افغانســتان، تنظی

آورد.
ــه  ــل ب ــم کاب ــر رژی ــر عم ــالیان اخی ــه در س ــه ک آن چ
ــب  ــط نجی ــت های غل ــد، سیاس ــام ش ــعود تم ــع مس نف
ــا تشــدید پالیســی  ــود. نجیــب ب ــار ب و گلبدیــن حکمتی
ــر قــومِ دیگــر به خصــوص  ــدِن یــک قــوم در براب جنگان
ــوام  ــه اق ــتم علی ــرال دوس ــه های جن ــدن ملیش جنگان
خویــش،  به دســت  قــدرت  انحصــار  و  دیگــر 
ــه  ــت را ب ــتون در حکوم ــۀ غیرپش ــای بلندپای چهره ه
ســتوه آورد و در پشــتیبانی از احمدشــاه مســعود قــرار 
ــاِس آن را  ــه اس ــی ک ــاکام تن ــای ن ــان کودت داد. هم چن
مســایل قومــی میــان گلبدین حکمتیــار و شــهنواز تنی 
وزیــر دفــاع رژیــم کابــل تشــکیل مــی داد، ملیت هــای 
دیگــرِ افغانســتان را بــه واکنش واداشــت کــه در نتیجه؛ 
نبــی عظیمــی معــاون وزیــر دفــاع، آصــف دالور لــوی 
درســتیز، بابــه جــان قومانــدان لــوای 55، جنــرال مومن 
قومانــدان لــوای 70 مســتقر در حیرتــان، و ده هــا جنرال 
دیگــر بــا احمدشــاه مســعود دســت همــکاری دادند و 
ســرانجام ایــن همه عوامل، مســوولین شــورای نظــار را 
واداشــت تــا توان مندی شــان را در امــر ســقوط رژیــم 
ــورای  ــالس ش ــمین اج ــب، در شش ــت نجی کمونیس

نظــار )ثــور 1370( محاســبه کننــد. 
ــر  سیاســت های مســتقالنۀ احمدشــاه مســعود در براب
ــث آن  ــن، باع ــه مجاهدی ــده ب ــورهای کمک دهن کش
ــور  ــارج کش ــادی از خ ــات زی ــه وی امکان ــد ک گردی
به دســت نیــاوَرد. عــالوه بــر آن، کمک دهنــده گان 
ــده تاجیــک  ــرای یــک فرمان به خصــوص پاکســتان، ب
ــذا کمک هــای  ــد؛ ل ــی پیشــبینی نمی کردن ــدۀ خوب آین
ــعود  ــی مس ــتند. ول ــوده می انگاش ــدان بیه ــر را ب واف
ــا و  ــِت نیروه ــری درس ــی در به کارگی ــر نظام ــا تدبی ب
ــر نمــود و  دقــت در تعییــن اهــداف، ایــن خــالء را پُ
در شــرایطی کــه جهــان بــه طــرح بینــن ســیوان امیــد 
بســته بــود و اکثریــت رهبــران مجاهدیــن راهی جــز قبول 
ــا  ــعود ب ــاه مس ــد، احمدش ــد نمی دیدن ــل متح ــرح مل ط
ـ نظامی یــی کــه داشــت، رژیــم نجیب اهلل  درایــت سیاســی 

را ســرنگون ســاخت. 

فاتح بی مقام
ــد  ــه طــول انجامی ــاه ب ــن 4 ســال و 5 م ــِت مجاهدی دول
ــل در تصــرف  ــه کاب ــی ک ــدت، از آن جای ــن م ــی ای و ط
نیروهــای تحــت فرمــان احمدشــاه مســعود قــرار داشــت، 
او در ایــن تحــوالت نقــش کلیــدی ایفــا نمــود. امیدهــای 
پاکســتان در امــر بــه قــدرت رســانیدِن حکمتیــار بــه یأس 
مبــدل شــده بــود؛ لــذا آن کشــور بــه مخالفــت بــا دولــت 

مجاهدیــن برخاســت.
حکومــت مجاهدیــن از آغاز همــراه با مشــکالت فراوانی 
ــاه  ــه عرصــۀ وجــود گذاشــت؛ از یک ســو احمدش ــا ب پ
مســعود بــا حملــۀ نظامــی بــر کابــل کــه منجر بــه تصرف 
آن شــهر گردیــد، طــرح بینن ســیوان را که در صــدد انتقال 
قــدرت بــه یــک گــروه بی طــرف بــود، عقیــم ســاخت و 
بــا شکســت طــرح بینــن ســیوان، ســازمان ملــل متحــد و 
ــد  ــده گرفتن ــن عق ــر مجاهدی ــی در براب کشــورهای غرب
ــا دولــت آن هــا همــکاری  ــا اخیــر حاضــر نشــدند ب و ت
کننــد. از جانــب دیگــر، بــرای تصــرف شــهر کابــل میــان 
حکمتیــار و مســعود یــک رقابــت شــدید نظامــی وجــود 
داشــت کــه بــه یــاری عوامــل دیگــر، رفته رفتــه بــه یــک 
درگیــری تمام عیــار بــدل شــد و در اثــر آن، شــهر کابــل 
ــی نداشــت و  ــچ برنده ی ــن جنــگ، هی ــد. ای ــران گردی وی
ــن  ــح را تأمی ــن نتوانســتند صل ــه مجاهدی ــردم از این ک م
کننــد، نســبت بــه تمــام گروه هــای جهــادی متنفر شــدند. 

عبدالحفیظ منصور بخش سی ونهـم
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کبرا مجیدی بیدگلی

موضوع نوشتار پیش رو، »بررسی اندیشه های دینی و مذهبِی 
فیثاغورس« می باشد.

فیثاغورس کاشف و بانِی علم ریاضیات و در واقع پدر علوم 
صاحب  قدیسی  و  مرتاض  صوفِی  یک  اروپایی،  تمدن  و 
شریعت و آیینی ویژه است که در سدۀ پنجم قبل از میالد 

مسیح در یونان به عنوان یک قدیس شناخته می شد.
به واسطۀ نبوغ حیرت آوری که از وی آشکار شد، او را پسر 
و  کرامات  و  دانستند  یونان  اصلی  خدایان  از  یکی  آپولون 

معجزاِت بسیاری نیز به وی نسبت دادند.
ما می آموزاند که شیوۀ زنده گی کردن چیست  به  او  فلسفۀ 
این  از  باید  این که چه گونه  و  زنده گی کرد  باید  و چه گونه 
زنده گِی مادی نجات یافت. به عبارتی، فلسفۀ او مبنایی برای 
زنده گی  فیلسوفانه  اگر  که  مبنا  این  با  گشت  نجات  طریق 

کنیم، رستگار خواهیم شد.
زنده گی  نهایی  هدف  و  غایت  که  است  قایل  فیثاغورس 
انسان، پیوند با خداست و هرچه آدمی با خدا بیشتر ارتباط 
این صورت  او ارزشمندتر می گردد. در  برقرار کند، حیات 
است که زنده گی انسان به غایت روحانی اش می رسد. باید 
توجه داشت منظور فیثاغورس از خدا، خدای پاک، مجرد و 
فیثاغورس  ابراهیمی نیست. در زمان  ادیان  پیراستۀ مد نظر 
در یونان باستان هنوز تصور و مفهوم توحیدی دربارۀ خدا 
شکل نگرفته بود و البته مفهوم توحیدی خدا پس از حملۀ 
ارتباط میان یونانیان و شرقیان به  اسکندر و به وجود آمدن 
یونان راه یافت، ولی در زمان فیثاغورس معموالً مردم برای 
در  حتا  و  بودند  خدایان  به  قایل  مختلف  طبیعی  حوادث 
نبوده  معنای خدای واحد  به  با خدا«، خدا  »ارتباط  عبارت 

است.
در  خدا  با  ارتباط  که  تأثیری  مهم ترین  فیثاغورس،  نظر  به 
و  فردی  زنده گی  به  که  است  این  دارد،  انسان  زنده گی 
اجتماعِی او نظم می دهد. وقتی فردی با خدا ارتباط برقرار 
می کند، می فهمد و علم پیدا می کند که چه باید انجام دهد 
و چه نباید انجام دهد. او قایل است که زنده گی اجتماعی 
در  تنها  است،  اجتماعی  حقوق  و  قوانین  همان  که  انسان 
سایۀ پیوند با خدا معنا می یابد. به این معنا که انسان »خود 
قانون گذار« نیست، بلکه نیازمند به منبعی است تا این نظم و 
ترتیب از آن سرچشمه بگیرد و این منبع همانا خدا می باشد. 

)بارنس: 103- 102(
فیثاغورس بر این باور است که تنها فلسفه است که پیوند 
آدمی را با خدا ممکن می سازد. او در تعریف فلسفه می گوید: 
»فلسفه یعنی عشق به حکمت«. از این نظر، او نخستین کسی 
است که خود را حکیم نخواند، بلکه خود را دوست دار و 

عاشِق حکمت معرفی کرد.
این  به فلسفه،  از فلسفه و عشق  او  ناگفته نماند که منظور 
نیست که ما یک سری آراء و نظریات فلسفی یاد بگیریم؛ 
بلکه عشق به حکمت و طلب عشِق درونی نسبت به حکمت 
است که ما را به خدا می رساند. شیفته گی و شور و شوق 
شوق  می شود.  خدا  سوی  به  انسان  پرواز  باعث  درونی، 
درونی به این که بدانیم کنه و غایِت موجودات چیست؟ باید 
گفت کسی که شور و شوق درونی دارد، دارای روحیۀ علمی 
است و کسی دارای روحیۀ علمی است که از دو ویژه گی 

زیر برخوردار باشد:
1( داشتن قوت نقادی؛ این که شخص بتواند سخن دیگری 

را به بوتۀ نقد بکشاند.
2( پذیرش نقد؛ یعنی اگر نقدی بر وی وارد شد، آن را با دل 

و جان بپذیرد. )ملکیان، 78(
در این باره، وی نظریه یی در باب انسان ها ابراز کرده که یک 

نوع سنخ شناسی انسان هاست.
در این تیپ شناسی وی می گوید: انسان ها سه دسته اند:

1ـ انسان هایی که در پی موفقیت هستند؛

2ـ انسان هایی که در جست وجوی لذت هستند؛
3ـ انسان هایی که به دنبال حکمت هستند.

انسان هایی که به دنبال لذت اند، یعنی در پی آن اند که اوضاع 
بیاورند.  دست  به  خود  غرایِز  و  بدن  با  مساعد  احوالی  و 
آشامیدن،  و  خوردن  در  منحصر  را  جهان  واقع  در  اینان 
و  خواب  جنسی،  غریزۀ  ارضای  مسکن،  و  پوشاک  تهیۀ 
استراحت در تفریح می دانند؛ یعنی زنده گی این ها در این 8 
چیز خالصه می شود و در ارتباط با هرکدام شیء مسانخ با 

بدن شان را می طلبند.
لذات  این  از  و  باالترند  دسته  این  از  که  هستند  کسانی 
چشم پوشی می کنند؛ برای این که به موفقیت دست یابند و به 
نظر می آید که گویا با دیگران در مسابقه یی شرکت جسته اند 
و می خواهند در این مسابقه جلو بیافتند و لذا از این لذات 
صرف نظر می کنند. از تن خود دریغ می کنند تا به موفقیت 
آن ها،  زنده گی  اجتماعی  حالت  که  هستند  کسانی  برسند. 
اهمیت بیشتری از حالت فردی اش دارد و لذا همه وقت خود 
که  سیاست مداران و کسانی  معموالً  می بینند؛  مسابقه  در  را 
به دنبال قدرت اند و در پی جاه و مقام اند، از این قبیل اند و 
اکتشافات  ماجراجویی ها،  در  را  که خود  همین طور کسانی 
این  از  می اندازند،  خطرناک  بسیار  دریایی  مسافرت های  و 
سنخ اند. اما کسانی هم وجود دارند که این ها را هم فراموش 
نظر  در  فیلسوفان  می گردند.  حکمت  دنبال  به  و  می کنند 
فیثاغورس از همین دسته اند؛ یعنی کسانی هستند که لذت و 

توفیق را کنار گذاشته اند. )ژان وال، 870(
این تقسیم بندی انسان ها به لحاظ مشی مطلوب آن ها بود؛ اما 
نیز  بر اساس حالت روان شناختی آن ها  انسان ها را  می توان 
نقسم بندی کرد. فیثاغورس قایل است که انسان ها را می توان 

چنین سنخ شناسی کرد:
مقام  در  همه وقت  کنجکاوند،  اساسًا  که  انسان هایی   )1
پرس وجو هستند و دایمًا می پرسند که چرا چنین شد و چرا 
چنان نشد؟ چرا این شیء با آن شیء دارای ارتباط است و 

چرا چنین نیست؟
جهان  این که  اندیشۀ  در  اصاًل  که  جاه طلب،  انسان های   )2

چه  با  چیزی  چه  هستند،  چه گونه  پدیده ها  است،  چه گونه 
انفعالی دارند و چه فعل و  ارتباط دارد، چه فعل و  چیزی 
انفعالی ندارند، نیستند. آنان در پی مباحث نظری برنمی آیند 
بلکه به دنبال جاه طلبی اند، تنها به دنبال این هستند که نوعی 
توفق بر دیگران در خودشان ببینند؛ به تعبیری گویا زنده گی 
را یک میدان کارزار و مسابقه می دانند و اعتقادشان بر این 

است که ما در این مسابقه باید برنده شویم.
3( انسان های طمعکار و طماع که نه آن کنجکاوی را دارند 

که گویا صحنۀ  اینان کسانی هستند  را.  این جاه طلبی  نه  و 
تنهایی  در  اگر  کنید  فرض  نمی بینند.  اجتماعی  را  زنده گی 
مطلق بودید و هیچ کس دیگر با شما نباشد، چه نیازهایی در 
شما وجود می داشت؟ قطعًا نیازهای بدنی تان با شما می بود. 
این ها انسان هایی هستند که همیشه خود را چنین می پندارند 
و همیشه خود را در خال می بینند، دنبال نیازهای بدنی اند؛ 
و  آشامیدن  خوراک،  خواب،  مسکن،  پوشاک،  دنبال  یعنی 
استراحت.  و  جنسی  غریزۀ  ارضای  دنبال  به  گشت وگذار، 
هم وغم  تمام  می کنند.  فهم  خوب  را  بدنی  امور  این  آن ها 
زنده گی شان در این است که این امور را هرچه بیشتر کمًا و 
کیفًا به دست آورند. ما امروزه به چنین انسان هایی می گوییم: 

انسان های عیاش و خوش گذران. )کاپلستون، 39(
همان طور که گفتیم، هر کدام از این سه دسته به دنبال چیزی 
دستۀ  حکمت اند؛  دنبال  به  اول  دستۀ  انسان های  هستند. 
دوم در پی توفیق اند و در نهایت انسان های دستۀ سوم در 

جست وجوی لذت اند. 
حال باید تشریح نمود که چه گونه می توان از فلسفه به خدا 
رسید. برای فهمیدن این امر، باید به بررسی مسالۀ »نجات« 

یا »فالح« پرداخت.
 

نجات یا فالح
ادیان  همان گونه که می دانیم یکی از مهم ترین خصوصیات 
الهی این است که هیچ گاه به مخاطبان خود نگفته اند که وضع 
موجود همان وضع مطلوب است. اندیشه های فیثاغورس از 
این حیث به ادیان شبیه است. از نظر فیثاغورس انسان ها در 

دو وضعیت به سر می برند:
1( وضع موجود نامطلوب

2 ( وضع نامطلوب ناموجود
اجتماع؛  حوزۀ  در  دومی  و  دارد  معنا  فرد  حوزۀ  در  اولی 
وضع  فرد،  برای  باشد  فردگرا  کاماًل  دینی  اگر  معنا  بدین 
روحی مطلوبی وجود دارد که اکنون موجود نیست و باید 
به آن برسد، و در مقابل اگر دینی داشته باشیم که عالوه بر 
از  افراد  از  کدام  هر  باشد،  داشته  توجه  هم  اجتماع  به  فرد 
چون  و  می برند  به سر  نامطلوبی  وضعیت  در  درونی  لحاظ 
نیازمند یک وضع  است.  نامطلوب  هم  اجتماعی شان  وضع 
باید  و  نیست  موجود  اکنون  که  هستند  مطلوبی  اجتماعی 
محقق سازند. )دژاکام، 61( به این مفهوم، مفهوم نجات یا 

رهایی یا فالح گویند.
نظر فیثاغورس پیرامون مسالۀ نجات یا رهایی این است که 
در دنیا زنده گی کردن بد است و این که هیچ کس نمی تواند 
با  او  باشد.  داشته  و خوبی  مطلوب  زنده گی  این جهان  در 
به دنیا« قایل است که  یا »رجعت  به نظریۀ »تناسخ«  اعتقاد 
روح فناناپذیر و نامیراست، سپس روح در کالبد سایر انواع 
جانداران حلول می کند، هر چیزی که قدم به جهان هستی 
بگذارد، پس از طی کردن دوران معینی دوباره به دنیا می آید، 
بارها  این عمل  سال ها زنده گی می کند و دوباره می میرد و 
تکرار می شود. بنابراین هیچ چیز به طور مطلق جدید نیست؛ 
آورد  به شمار  یکدیگر  باید خویشاوند  را  جانداران  تمامی 
)Dirts(.»77, او در این جا به دنبال راه نجاتی می گردد، باید 

کاری کرد که دوباره به دنیا بازنگردیم.
دید  از  نجات  که  می گردد  مشخص  توضیحات  این  با 
فیثاغورس به این معناست که ما تجسد مکرر پیدا نکنیم؛ چرا 
که اگر مردیم و برنگشتیم، آن وقت است که به خدا متصل 
شده ایم. بنابراین اتصال به خدا مساوی است با عدم تجسد 
فیثاغورسیان یک  اعتقادات است که  مجدد. در پرتو همین 
رشته پرهیزهای دقیق از کشتن و خوردن گوشت حیوانات و 
هم چنین ممنوعیت هایی را جهت تزکیۀ روح برقرار کرده اند. 
چند مثال مختصر زیر می تواند به خوبی بیان گر شیوۀ تفکر 
مذهبی فیثاغوریان باشد: »از خوردن حبوبات اجتناب کنید، 
چراغی  کنار  که  آینه یی  در  نزنید،  دست  سفید  خروس  به 
باشد، نگاه نکنید، آتش را با میلۀ آهنی به هم نزنید، موقعی 
که ظرفی را از روی آتش برمی دارید، باید اثر و جای آن را 
روی خاکستر محو کنید، هنگام برخاستن از بستر، رواندازها 
را به هم بپیچید و جای بدن تان را صاف کنید، پرستو نباید 
شادمانی  که  ندهید  اجازه  کند،  آشیانه  شما  خانۀ  در سقف 
زایدالوصف و مهارنشدنی بر شما غلبه کند و...«. )گمپرتس، 

)120
فیثاغورس با این بیان، تزکیۀ نفس را امری واجب می دانست 
و  نباتی  عالم  در  جهان  به  دوباره اش  رجعت  در  انسان  تا 
باشد.  خدا  با  هم نشینی  الیق  بلکه  و  نکند  رسوخ  حیوانی 
و  حیوانات  برای  دلیل،  همین  به  درست  که وی  می گویند 
گیاهان هم موعظه می نمود و برای آنان دعا می کرد. )ملکیان، 

)79
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 به نظر فیثاغورس، 
مهم ترین تأثیری 
که ارتباط با خدا در 
زنده گی انسان دارد، 
این است که به زنده گی 
فردی و اجتماعِی او نظم 
می دهد. وقتی فردی 
با خدا ارتباط برقرار 
می کند، می فهمد و علم 
پیدا می کند که چه 
باید انجام دهد و چه 
نباید انجام دهد. او 
قایل است که زنده گی 
اجتماعی انسان که 
همان قوانین و حقوق 
اجتماعی است، تنها 
در سایۀ پیوند با خدا 
معنا می یابد. به این 
معنا که انسان »خود 
قانون گذار« نیست، 
بلکه نیازمند به منبعی 
است تا این نظم و 
ترتیب از آن سرچشمه 
بگیرد و این منبع همانا 
ACKUخدا می باشد
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نگران حوادث تروریستی اخير...
 اخیر در کابل مقامات پکن را نگران کرده است، زیرا امکان مختل 

شدن روند صلح افغانستان وجود دارد.
دولت  و  طالبان  صلح  مذاکرات  نشست  نخستین  این  از  پیش 
افغانستان با حضور مقامات رسمی چین و امریکا به عنوان ناظر 

در پایتخت پاکستان برگزار شد.
اعضای هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان در پاکستان نیز گفته 
بودند که هیأت مذاکره کننده دولت در دور دوم مذاکرات صلح با 
طالبان آتش بس کامل را مطرح خواهند کرد و امیدوار هستند که 

این پیشنهاد از سوی طالبان نیز با موافقت مواجه شود.
برخی مقامات و اعضای هیأت مذاکره کننده دولت و نماینده گان 
افغانستان در اسالم آباد پایتخت پاکستان گفته بودند که دور دوم 
این وجود هنوز  با  برگزار خواهد شد،  مذاکرات صلح در چین 
حکومت افغانستان هیچ موضع رسمی را در مورد مکان برگزاری 

دور دوم این مذاکرات اتخاذ نکرده است.
افغانستان  صلح  عالی  شورای  سخنگوی  شاهد  شهزاده  مولوی 
منطقه،  افغانستان  کنونی  شرایط  به  توجه  با  که  بود  کرده  اعالم 
طالبان  و  دولت  بنابراین  دارد؛  مبرمی  نیاز  صلح  به  کشور  این 

میانجیگری چین در روند صلح را بپذیرند.
دور  و  منطقه یی  قدرت  یک  به عنوان  چین  که  بود  گفته  وی 
صلح  روند  در  میانجیگری  برای  را  خود  آماده گی  درگیری،  از 

افغانستان اعالم کرده است.

محمدسالم حسنی، آگاه امور دینی

حمالت  نشستي  در  کابل  علمای  شوراي 
تروریستي اخیر در افغانستان را محکوم نموده و 
آن را به عامالِن پاکستان نسبت داده است. در کنار 
این اقدام، اعضای شورای علمای کابل، جهاد در 

پاکستان را فرِض عین دانسته اند.
اما این اقدام شوراي علمای کابل، از چند جهت 

ناسنجیده و غیر مؤثر است: 
یک. در این اعالم جهاد هدف مشخص نیست. 
جهاد علیه چه کسي؟ جهاد علیه مردم پاکستان؟!... 
این احتمال به هیچ وجه درست نبوده و نمي تواند 
باشد. جهاد علیه دولت پاکستان؟!... اعالم جهاد با 
این هدف نیز هیچ وجاهِت شرعي و فقهي ندارد. 
درستي  محمِل  نمي تواند  نیز  سیاسي  لحاظ  از 
شرعي،  حکم  یک  عنوان  به  زیرا  یافت؛  برایش 
دولت  علیه  به جهاد  مکلف  را  افغانستان  دولت 
این درحالي است که دولت  پاکستان مي کند. و 
افغانستان به هیچ وجه توان نظامي و اقتصادي این 
کار را ندارد. تنها ثمره اش این است که می تواند 
افغانستان  دولت  نفع  به  را  روانی  جو  حدی  تا 

تغییر دهد.
دو. اعالم جهاد در پاکستان اگر به منظور حمایت 
نوعي  خود  باشد،  پاکستان  دولت  مخالفان  از 
حمایت از گروه هاي تروریستي است. گروه هاي 
تروریستي در هر کشوري، قاتل مردمِ آن سرزمین 
بازي  جهاد،  نام  تحت  آنان  از  حمایت  و  بوده 
نیست.  جایز  شرعي  لحاظ  از  و  است  جهاد  با 
است،  حرام  تروریستي  اعمال  که  همان گونه 

نیز  تروریست  شورشي  گروه هاي  از  حمایت 
حرام است. 

شورای  نام  تحت  معدودی  جمع  این که  سه. 
و  احساساتی  خطابۀ  چند  ایراد  با  کابل،  علمای 
از پشتوانۀ علمی و فقهی، به اعالم جهاد  عاری 
جامعه  در  تأثیری  هیچ  کنند،  اقدام  پاکستان  در 
تنها کسی  نه  اقدامات،  این گونه  داشت.  نخواهد 
در  بلکه  نمی کند،  جهاد  به  ملزم  پاکستان  در  را 
موجب  را  کوچکی  نیز حرکِت  افغانستان  درون 
نمی شود. به تعبیر دیگر، این گونه اعالم جهادها، 
هیچ گونه ضمانت  و  داشته  تبلیغاتی  جنبه  صرفاً 

اجرایی و تأثیر عملی ندارد.
چهار. شورای علمای کابل، در کنار اعالم جهاد 
تشکیل  با  است  خواسته  دولت  از  پاکستان،  در 
با  منکر، یک گام  از  نهی  به معروف و  امر  نهاد 
افغانستان،  ستم دیدۀ  مردم  کند.  همراهی  طالبان 
و  معروف  به  امر  نهاد  از  خوشی  خاطرۀ  هیچ 
نهی از منکر طالبان ندارند؛ نهادی که اقامۀ نماز 
تکراری را به شکل اجباری رایج کرده بود؛ نهادی 
و  بود  بیگانه  تمدن  و  هنر  مظاهر  هرگونه  با  که 
می خواست اسالم را با برقع و ریش حفظ نماید. 
یک  در  حاضران  به  خطاب  جلسه یی،  در  بنده 
جلسۀ علمایی گفتم: از آن جا که ما چیزی به عنوان 
هنر مثبت اسالمی در جامعه عرضه نکرده ایم و 
چنتۀ متدینان از این بابت خالی است، نهاد »امر 
به معروف نهی از منکر«، در واقع چیزی بیشتر از 
نهاد »نهی از منکر« نیست. شما زمانی می توانید 
را  )به قول خودتان(  دروازۀ رسانه های منکرگرا 
ببندید که چند رسانۀ قابل قبول و در حد انتظار 

به عنوان بدیل داشته باشید.
واقع  در  نهادی،  چنین  احیای  فعلی،  شرایط  در 
قرون  در  کلیسا  عقاید  تفتیش  محکمۀ  ایجاد 
وسطای اروپاست که با کرامت انسانِی شهروندان، 

سازگاری ندارد. 

راه بهتر چیست؟
اگر عالمان دینی در افغانستان واقعاً به دنبال مبارزه 
با تروریسم مذهبی هستند، می باید اقداماِت ذیل 

را هرچه سریع تر روی دست گیرند: 

الف. تشکیل یک شورای سرتاسری علما از میان 
اقوام.  از همۀ  از هر والیت و  اول  علمای طراز 
این شورا باید به گونه یی باشد که به طور واقعی 
از علمای افغانستان نماینده گی کند و تصمیماِت 
آن بتواند مردم افغانستان را ملزم به حرکت علیه 

گروه های تروریست نماید.
و  بوده  مستقل  دولت  از  باید  عالما  شورای  ب. 
پیرو  نه  باشد،  از دولت  پیشتر  همواره چند قدم 
شورای  استقالل  ارگ.  خطابه های  و  اعالمیه ها 
زمینۀ  و  کمرنگ  را  بودن  دولتی  شایبۀ  علما 
پذیرش تصمیم های آن را در میان اقشار مختلف 

مردم، بیشتر فراهم می کند.
ج. شورای علما باید با مطالعۀ دقیق باورها، رفتار 
و مناشی گروهک های تروریستی اصل تروریسم 
با  همراهی  و  همکاری  هرگونه  و  محکوم  را 
اعالم  حرام  را  تبار  و  قوم  هر  از  تروریست ها، 
نماید. نمی شود در پاکستان اعالم جهاد صورت 
بگیرد و برای مالعمر، محفل فاتحه خوانی برگزار 
و  بدانیم  مجاهد  را  عمر  مال  نمی شود  نماییم. 
دفاع خودی  نیروهای  و  مقاومت جنرال دوستم 

را نسل کشی لقب دهیم.
الزم بود که شورای علما در مورد مرگ مال عمر 
فرد  تطهیِر  و  تقدیس  هرگونه  و  گرفته  موضع 
خون ریزی چون او را مردود اعالم می کرد. بعید 
می دانم که اکثر اعضای شورای علما، از شنیدن 

خبر مرگ مالعمر خشنود شده باشند.
د. مدارس همسو با پاکستان و سایر همسایه گاِن 
و  شناسایی  را  افغانستان  مردم  برای  دردسرساز 
نسبت به آن ها اعالم موضع رسمی نماید. می دانیم 
که مدارس دینی و نهادهای دینی، همواره یکی از 
روزنه های نفوذ کسانی اند که ذره یی به منافع ملی 

افغانستان باور نداشته و به آن وقعی نمی نهند. 
فعالیت عالمانی که از لحاظ فکری با گروهک های 
با  اقتصادی  و  سیاسی  لحاظ  از  و  تروریستی 
و  پایگاه  را  مساجد  هماهنگ اند،  مرزها  ماورای 

حتا پرورشگاه تروریست ها خواهد ساخت. 
منسجم،  و  هماهنگ  اقدام  یک  بدون  بنابراین، 
نمی شود مشکل تروریسِم مذهبی را با خطابه های 

احساسی و انفعالی حل نمود.
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داروی پاكستانی تحریم...
بازار مصرف داروی افغانستان را داروهای تولید پاکستان تشکیل 

می دهد.
همچنین با افزایش ناامنی های افغانستان، مردم ضمن متهم کردن 
سازمان های اطالعاتی پاکستان در دست داشتن در حمالت اخیر 
واردات  از  جلوگیری  خواستار  افغانستان  والیات  دیگر  و  کابل 

کاالهای پاکستانی و تحریم آن شدند. توزیع شناسنامه در 28...
 28 در  افغانستان  مردم  که  است  باور  این  به  رفیعی 
اسد شاهد توزیع این شناسنامه ها نخواهند بود؛ زیرا 
مسایل سیاسی این روند هنوز حل ناشده باقی مانده 

است.
حل  را  روند  این  سیاسی  مشکل  این که  ضمن  او 
ناشدنی می داند، می گوید: کسانی هستند که به دلیل 
فاش نشدن مسایل قومی و اقتصادی در افغانستان به 

هیچ عنوان خواستار توزیع این تذکره ها نیستند.
این  اگر  کرد:  تاکید  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس 
اقتصادی  و  قومی  آمار  تمامی  شود،  توزیع  تذکره ها 
گذشته را با بطالن مواجه می کند؛ بنابراین کسانی که 
راضی  عنوان  هیچ  به  می بردند،  سود  مساله  این  از 
به توزیع  این شناسنامه  ها نشده و تا حد توان مانع 

توزیع آن خواهند شد.
رفیعی گفت: دیپلوماسی سیاسی - قومی درافغانستان 
نیست؛  افغانستان  در  قومی  مشکالت  حل  طرفدار 
زیرا توزیع این شناسنامه ها روی تمامی آمار و ارقام 

گذشتۀ قومی خط بطالن می کشد. 
در همین حال، بشیر احمد انصاری نویسندۀ معروف 
در صفحه فیس بوک خود نگاشته است: هر باری که 
ساز تذکره های الکترونیک از سرنواخته می شود، در 
تذکرۀ  در  اگر  که  می شود  تداعی  پرسش  این  ذهنم 

کشورهای  یا  و  امریکا  مانند  خارجی  کشورهای 
اسم و  کنار  در  یا هرکشور جهان سومی  و  اروپایی 
سکونت و سال تولد، یک کتگوری دیگری را برای 
قوم و یا ملیت بگذارند و سپس در پاسخ به آن در 
تمامی تذکره ها همان یک واژه را درج کنند، واکنش 
اگر  که  است  حالی  در  این  بود؟  خواهد  چه  مردم 
شناسنامه  تمامی  در  مثال  باشد.  ممکن  چیزی  چنین 
امریکایی )که سمبول و اسم رسمی کشور در  های 
باالی آن درج است(، در کتگوری قوم و یا )اثنیک 
امری  چنین  شود،  نوشته  )امریکایی(  کلمۀ  گروپ( 
چنان مضحک به نظر می آید که تصورش برایم ممکن 

نیست.
او در پایان سخنان خود نگاشته که رهبران حکومت 
وحدت ملی باید بدانند که با این شیوه نمی شود ملت 

سازی کرد.
حقوق  دانشکدۀ  استاد  فریور  موسی  حال،  این  با 
دانشگاه کابل می گوید: رهبران حکومت وحدت ملی 
توافق  باهم  باید  این مساله  از رسانه یی ساختن  قبل 

می کردند که توزیع شناسنامه ها آغاز شود یا خیر.
به گفته او: مشکل اصلی این است که یکی از رهبران 
دیگر  رهبر  و  است  تذکره ها  این  توزیع  خواهان 
مخالف آن؛ بنابراین من زیاد خوش بین نیستم که این 

روند به زودی آغاز گردد.

انتخابات  یک  برگزاری  دانشگاه،  استاد  این  باور  به 
شفاف و سالم پارلمانی و شوراهای والیتی بسته گی 
توزیع  برای  عمداً  اما  دارد،  تذکره ها  این  توزیع  به 
برگزاری  مانع  تا  ایجاد می کنند  تذکره ها مشکل  این 

انتخابات شوند.
وی تاکید کرد: تمام این بهانه ها و خیمه شب بازی ها 
انتخابات  برگزاری  برای  اراده یی  که  می دهد  نشان 

پارلمانی شفاف و سالم وجود ندارد.
و اما مسووالن در ریاست  تذکره های برقی می گویند: 
برنامۀ تذکره های الکترونیکی به تاریخ 28 اسد آغاز 
این  آغاز  مانع   باید  دلیلی  خواهد شد و دیگر هیچ 
برنامۀ ملی نشود، چون مرحله آزمایشی است و اگر 

مشکالتی در سیستم موجود باشد رفع خواهد شد.
بر  برقی می تواند  توزیع شناسنامه های  آنان،  به گفته 
تامین امنیت و کاریابی در کشور تاثیرات مثبتی داشته 

باشد.
)افغان(  کلمۀ  شمولیت  خواهان  درحالی  عده  یک 
بحیث ملت در روی کارت تذکره های الکترونیکی 
در  که  می شوند  تذکره ها  این  توزیع  مانع  و  اند 
قانون مصوب شورای ملی و توشیح شده از جانب 
تنها  و  است  نشده  درج  موضوع  این  رییس جمهور، 
کلمه افغانستان در تذکره های برقی ذکر خواهد شده 

است.

جـهاد عليـه چـه كسـي؟
تأملی بر اقدام اخيِر شورای علما و ذكر چند نکته و رهنمود 

گروه دادخواهی خبرنگاران:

حکومت به وعده هایش در حمایت 
از آزادی بيان عمل نکرده است

رهبران  که  می گوید  افغانستان  خبرنگاران  دادخواهی  گروه 
حکومت وحدت ملی بیشتری وعده های داده شده به خبرنگاران 

را در راستای حمایت از آزادی بیان، عملی نکرده است.
مختلف  نهادهای  از  که  افغانستان  خبرنگاران  دادخواهی  گروه   
رهبران  که  زمانی  تا  می گوید  است،  شده  تشکیل  خبرنگاری 
حکومت وحدت ملی به تمامی وعده های داده شده درباره دفاع 
از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران عمل نکنند، دست از تعقیب 

و نظارت بر نمی دارد.
انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته  این گروه در دور دوم 
اند که حکومت آینده توجه  از آقای غنی و عبداهلل تعهد گرفته 
این  باشند.  داشته  رسانه  از  حمایت  و  بیان  آزادی  به  خاصی 
تعهدنامه 12 ماده به امضای هر دو رهبر حکومت وحدت ملی 

نیز مزین است.
"رهبران حکومت  این گروه گفت:  از اعضای  فهیم دشتی یکی 
وحدت ملی در برخی موارد به تعهدات خود عمل کرده؛ ولی در 
برخی دیگر عمل نکرده اند؛  اما در مجموع به تعهداتی که عمل 

نکرده اند بیشتر از تعهداتی است که با آن عمل کرده اند".
آقای دشتی افزود: حکومت در خصوص توشیح قانون دسترسی 
قانون  تعدیل  و  رسانه  تاسیس  طرزالعمل  تایید  اطالعات،  به 
دسترسی به اطالعات تا حدی کار کرده است؛ اما خشونت علیه 
خبرنگاران توسط ماموران دولتی افزایش یافته، پرونده های قتل 
خبرنگاران بررسی نشده و همچنین برخی خبرنگاران بدون دلیل 
زیر تحقیق دادستانی قرار دارند که نشان دهنده کم کاری حکومت 

است.
اطالعات  وزارت  نشراتی  معین  مژگان مصطفوی  هم،  از سویی 
با گروه دادخواهی خبرنگاران،  و فرهنگ ضمن اعالم همکاری 
گفت که وزارت اطالعات و فرهنگ در نظر دارد تا کمیته محو 
خشونت در برابر خبرنگاران را ایجاد کند تا از این طریق به موارد 

خشونت علیه خبرنگاران رسیده گی صورت گیرد.
خانم مصطفوی افزود که او مصمم است تا به قضایای خشونت 

علیه خبرنگاران به صورت جدی رسیده گی کند.
توسط  رسانه ها  فعالیت  طرز  مقرراتی  تصویب  از  همچنین  او 
شورای وزیران خبرداد گفت که بر اساس این مقررات، مصونیت 

شغلی برای خبرنگاران در کشور ایجاد می شود.
معین اطالعات و فرهنگ کشور خاطرنشان کرد: خبرنگاران در 
تمام دنیا مصونیت شغلی و حق تقاعد دارند؛ ولی در افغانستان 
نیز  کاری خبرنگاران  قراردادهای  بلکه  نیست؛  که چنین  تنها  نه 
خالف قانون خدمات ملکی بوده و بر اساس سلیقه مدیران رسانه 

تنظیم می شود.
خانم مصطفوی تاکید ورزید که در مقررات طرز فعالیت رسانه 
نظر گرفته  در  به همه حقوق خبرنگاران  ها چگونگی رسیدگی 

شده است.
پیش از این، نیز مدیران برخی رسانه ها، برخی خبرنگاران را بدون 
دلیل موجه از کار برکنار کرده اند که این مساله اعتراضات شدید 

خبرنگاران و نهادهای حمایت از خبرنگاران در پی داشته است. ACKU
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ورزش
بازیکنان بارسا پس از شکست سنگین برابر بیلبائو:

جـبران مـی كـنيم
رییس فیفا مدعی شد پالتینی او را تهدید کرده که به زندان خواهد انداخت.

در اواخر ماه مِی 2015 پس از بر مال شدن فسادهای اداری و مالی در فدراسیون 
جهانی فوتبال، به درخواست مسئوالن قضایی آمریکا شماری از مسئوالن این 
نهاد و رابطان آنها توسط پلیس سوییس دستگیر شدند تا تحقیقاتی در این زمینه 
 12( دوم جون 2015  تاریخ  در  بالتر  ماجرا، سپ  این  پی  در  بگیرد.  صورت 
خرداد( به فاصله چهار روز پس از انتخاب شدنش به عنوان رییس فیفا برای 

پنجمین دوره متوالی، از سمت خود کناره گیری کرد.
رییس  پالتینی،  میشل  شده  مدعی  فوتبال  جهانی  فدراسیون  سوئیسی  رییس 
اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( که خود کاندیدای ریاست انتخابات پیش روی فیفا 

شده، در پشت پرده دست به کارهای کثیفی زده است.
بالتر در گفت و گو با روزنامه هلندی »De Volkskrant« گفت: پالتینی یک 
روز که با برادر من برای خوردن ناهار دور یک میز نشسته بودند به او گفته که 

سپ باید پیش از انتخابات کنار بکشد یا اینکه به زندان خواهد افتاد.
یک شاهد عینی که نامش فاش نشده به این روزنامه هلندی گفت که در پی این 

اظهارنظر پالتینی، اشک برادر بالتر در آمده است.
پالتینی از اظهارنظر در این خصوص طفره رفته هرچند یکی از اعضای اتحادیه 
فوتبال اروپا گفت: این داستان دورغین، تازه ترین مجموعه تالش های فیفا برای 
منحرف کردن اذهان عمومی از مشکالت حقیقی که فیفا با آن دست و پنجه نرم 

می کند، است.
وی افزود: پالتینی ترجیح داده که پاسخ این اتهامات مضحک را ندهد. رییس 
یوفا در حال حاضر در حال تهیه برنامه ای است تا بتواند از آن طریق به فدراسیون 

جهانی فوتبال کمک کند تا چهره و شهرت خود را از فساد پاک کند.

انتخابات ریاست فیفا در تاریخ 26 فبروری 2016  برگزار می شود تا جانشین 
سپ بالتر مشخص شود. میشل پالتینی، رییس اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( یکی 

از کاندیداهای تکیه بر صندلی ریاست فیفاست.

رییس کنفدارسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که در انتخابات ریاست فدارسیون بین 
المللی فوتبال )فیفا( از میشل پالتینی حمایت خواهد کرد.

به گزارش سایت الکاس قطر، هر چند قرار است که شاهزاده بن حسین اردنی 

خود را نامزد شرکت در انتخابات ریاست فدارسیون بین المللی فوتبال فیفا کند 
با این حال کنفدارسیون فوتبال آسیا و بیشتر کشورهای عربی اصرار دارند که به 

میشل پالتینی فرانسوی در این انتخابات رای دهند.
شیخ سلمان رییس کنفدارسیون فوتبال آسیا تاکید کرد که در انتخابات آینده فیفا 
از پالتینی حمایت خواهد کرد. او گفت: فیفا در شرایط خاصی قرار گرفته است. 
االن ریاست  تغییر زد.  به  باید دست  آمد  به وجود  اخیرا  از مشکالتی که  بعد 
فیفا به فردی مورد اعتماد و باتجربه نیاز دارد که بتوان باردیگر اعتماد را به فیفا 

برگرداند و براین باورم که پالتینی به خوبی از عهده این کار برمی آید.
او ادامه داد: پالتینی هم تجربه الزم را دارد و هم فردی مورد اعتماد است. او 
این توانایی را دارد که باردیگر اعتماد را به فیفا برگرداند و وحدت و یکپارچگی 
را در این نهاد ورزشی برقرار سازد. بیشتر کشورها در انتخابات آینده از پالتینی 
حمایت می کنند و ما هم در کنفدارسیون فوتبال آسیا می خواهیم حمایت خود 
را از این نامزد اعالم کنیم. او فرد باتجربه ای است و سال هاست که در فیفا کار 
می کند و االن هم رییس اتحادیه فوتبال اروپا است. پالتینی با همه رابطه خوبی 

دارد و این یکی از فاکتورهای اساسی انتخابش است.
بن حسین اردنی در دوره قبل تنها رقیب جدی بالتر بود که در نهایت برابر این 
پیرمرد سوئیسی رقابت را واگذار کرد . پالتینی در دور قبل خود را نامزد نکرد، 
چرا که به خوبی می دانست با وجود بالتر شانسی برای پیروز شدن ندارد اما 
االن که بالتر کنار رفته است رییس اتحادیه فوتبال اروپا وقت را غنیمت شمرده 
و از حمایت بیشتر کشورهای اروپایی برخوردار است و شانس نخست پیروزی 

در انتخابات است.

در  که  کرد  اعالم  آسیا  فوتبال  کنفدارسیون  رییس 
انتخابات ریاست فدارسیون بین المللی فوتبال )فیفا( 

از میشل پالتینی حمایت خواهد کرد.
به گزارش سایت الکاس قطر، هر چند قرار است که 
شاهزاده بن حسین اردنی خود را نامزد شرکت در 
انتخابات ریاست فدارسیون بین المللی فوتبال فیفا 
بیشتر  و  آسیا  فوتبال  کنفدارسیون  حال  این  با  کند 
پالتینی  میشل  به  که  دارند  اصرار  کشورهای عربی 

فرانسوی در این انتخابات رای دهند.
تاکید  آسیا  فوتبال  کنفدارسیون  رییس  سلمان  شیخ 
پالتینی حمایت  از  فیفا  آینده  انتخابات  در  که  کرد 
قرار  در شرایط خاصی  فیفا  او گفت:  کرد.  خواهد 
گرفته است. بعد از مشکالتی که اخیرا به وجود آمد 
فردی  به  فیفا  ریاست  االن  زد.  تغییر  به  باید دست 
باردیگر  بتوان  که  دارد  نیاز  باتجربه  و  اعتماد  مورد 
اعتماد را به فیفا برگرداند و براین باورم که پالتینی 

به خوبی از عهده این کار برمی آید.
ادامه داد: پالتینی هم تجربه الزم را دارد و هم  او 

دارد  را  توانایی  این  او  است.  اعتماد  مورد  فردی 
وحدت  و  برگرداند  فیفا  به  را  اعتماد  باردیگر  که 
برقرار سازد.  نهاد ورزشی  این  و یکپارچگی را در 

بیشتر کشورها در انتخابات آینده از پالتینی حمایت 
می  آسیا  فوتبال  کنفدارسیون  در  هم  ما  و  می کنند 
کنیم.  اعالم  نامزد  این  از  را  خود  حمایت  خواهیم 

فیفا  در  که  هاست  و سال  است  باتجربه ای  فرد  او 
اروپا  فوتبال  اتحادیه  رییس  هم  االن  و  می کند  کار 
است. پالتینی با همه رابطه خوبی دارد و این یکی 

از فاکتورهای اساسی انتخابش است.
بن حسین اردنی در دوره قبل تنها رقیب جدی بالتر 
بود که در نهایت برابر این پیرمرد سوئیسی رقابت 
نامزد  را  قبل خود  دور  در  پالتینی  کرد .  واگذار  را 
با وجود بالتر  نکرد، چرا که به خوبی می دانست 
بالتر  که  االن  اما  ندارد  شدن  پیروز  برای  شانسی 
وقت  اروپا  فوتبال  اتحادیه  رییس  است  رفته  کنار 
کشورهای  بیشتر  حمایت  از  و  شمرده  غنیمت  را 
پیروزی  نخست  شانس  و  است  برخوردار  اروپایی 

در انتخابات است.

بازیکنان بارسلونا با وجود شکست سنگین برابر بیلبائو امید خود را از 
دست نداده اند و براین باورند که می توانند در دیدار برگشت چهار گل 

را جبران کنند و جام قهرمانی را باالی سر ببرند.
به گزارش شبکه تلویزیونی باشگاه بارسلونا، هر چند آبی-اناریها در 
دیدار رفت سوپر جام اسپانیا با چهار گل برابر اتلتیکو بیلبائو تن به 
شکست دادند اما بازیکنان این تیم هنوز امید خود را از دست نداده اند 
جام  و  کنند  جبران  برگشت  دیدار  در  می توانند  که  باورند  براین  و 

قهرمانی را باالی سر ببرند.
بازی گفت:  پایان  از  بعد  بارسلونا  میانی  ستاره خط  اینیستا،  آندرس 
بازی  در  که  دارم  اطمینان  این حال  با  بود،  ما  برای  بزرگی  شکست 
برگشت می توانیم جبران کنیم و جام قهرمانی را باالی سر ببریم. باید 
که  تیمی هستیم  ما  گیریم.  کار  به  نوکمپ  در  را  نهایت تالش خود 
می توانیم کارهای بزرگ را انجام دهیم. پس باید برای پیروزی به میدان 

برویم و کاری را که برعهده ما است به خوبی انجام دهیم.
شب  هستیم.  آماده  اما  داریم  پیش رو  سختی  دیدار  داد:  ادامه  او 
نشده  نهایی  چیز  هیچ  هنوز  اما  سرگذاشتیم  پشت  را  کابوس واری 
است. در دیدار برگشت با نهایت جنگندگی برابر حریف خود ظاهر 

می شویم تا دیدار رفت را جبران کنیم.
اینیستا درباره اشتباه های زیاد خط دفاعی تیمش گفت: این تنها مشکل 
خط دفاعی نیست بلکه همه بازیکنان مقصر هستند و باید راه چاره ای 

برای این مشکل پیدا کرد.
بازی  پایان  از  بعد  هم  بارسلونا  دفاعی  ستاره خط  ماسکرانو،  خاویر 
از دست  امید خود را  تاکید کرد که آبی-اناریها  مانند کاپیتان تیمش 

نداده اند و به بازی برگشت امیدوار هستند.
او گفت: هنوز نمرده ایم و امید در ما زنده است. درست است که بارسا 
با چهار گل بازی را واگذار کرده است اما هنوز جام را از دست نداده 
است. می توانیم در دیدار برگشت جبران کنیم. یک بازی دیگر باقی 
مانده است. بارسلونا این توان را دارد که چهار گل را جبران کند. در 
بسیاری از بازی ها با اختالف زیاد به پیروزی رسیده ایم بنابرین دلیلی 

برای نگرانی وجود ندارد.
ستاره خط دفاعی بارسلونا ادامه داد: بیلبائو حریف سختی برای ما بود. 
بازی آسانی برای ما نبود. باید اعتراف کرد که عملکرد خوبی نداشتیم 

و به همین خاطر بازنده بازی بودیم.
او درباره اشتباه های زیاد خط دفاعی تیمش گفت: به هر حال در فوتبال 
امکان اشتباه وجود دارد. بیلبائو در این دیدار تنها سه، چهار موقعیت 
گلزنی داشت که از آنها نهایت استفاده را برد. ما هم می توانستیم در 
این  و  کنیم  طرف  بر  را  خود  اشتباه های  باید  بزنیم.  گل  دیدار  این 
اطمینان را به خود بدهیم که می توانیم در دیدار برگشت جبران کنیم و 

برابر حریف خود به پیروزی برسیم.

بالتر:

 پالتينی تهدید كرده بود من را به زندان می اندازد

 کنفدراسیون فوتبال آسیا:

در انتـخابات فيـفا از پالتينی حـمایت می كنيـم

پیگرینی:

 استرلينگ ارزش خود را در طول فصل نشان خواهد داد

ACKU
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امپراطور جاپان روز شنبه در مراسم هفتادمین سالگرد پایان جنگ دوم جهانی 
بسیاری  نظر  از  تاسف  این  داشت؛  ابراز  جنگ  این  از  را  خود  عمیق  تاسف 

سرزنشی هوشمندانه از اظهارات نخست وزیر این کشور در این مراسم بود.
دوم  پایان جنگ  سالگرد  هفتادمین  مراسم  در  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
جهانی، شینزو آبه، نخست وزیر جاپان اندوه بی پایان خود را از این جنگ ابراز 
داشت اما گفت نسل های بعدی نباید به خاطر اشتباهات گذشتگان عذرخواهی 

کنند.
جنگ  سالگرد  هفتادمین  مراسم  جریان  در  جاپان  امپراطور  ساله   81 آکیهیتو، 
جهانی دوم و اعالم پذیرش شکست جاپان توسط هیروهیتو، پدرش گفت: من 
با نگاهی به گذشته و احساس تاسف شدید از جنگ، امیدوارم که تخریب و 
نابودی جنگ هرگز بار دیگر تکرار نشود. من به تمامی کسانی که جان خود 
را در جنگ از دست دادند، ادای احترام می کنم و برای صلح و تداوم توسعه 

کشور دعا می کنم.
میراث جنگ دوم جهانی همچنان بر روابط میان چین و کره جنوبی با جاپان 
سایه افکنده چون کره جنوبی و چین در دوران جنگ تحت اشغال توکیو بودند 

تا اینکه جاپان در 1945 شکست خورد.
آکیهیتو اغلب تاکید دارد که نباید رنج های جنگ را فراموش کرد اما باید برای 
سازش با کشورهای آسیایی تالش کرد. صحبت های وی در زمانی مورد توجه 
بیشتر قرار گرفته که شینزو آبه، نخست وزیر جاپان نسبت به گذشته کشورش 

در جنگ دوم جهانی ابراز پشیمانی نکرده و دنبال عذرخواهی مجدد نیست.
امپراطور 81 ساله جاپان در گذشته هم ابراز تاسف کرده بود اما نه در مراسم 
رسمی. براساس قانون اساسی جاپان، امپراطوری این کشور نقش سیاسی ندارد.
دیروز )شنبه(، نخست وزیر جاپان به معبد یاسوکونی پول نقد هدیه داد اما به 
معبد نرفت؛ این بنای یادبود قربانیان جنگ از دید چین و کره جنوبی نمادی از 

نظامی گری دوران جنگ توکیو است.
تا از وی به عنوان یک  اظهارات نخست وزیر جاپان منتقدان را بر آن داشت 
نادیده  را  جاپان  جنگ طلبانه  گذشته  تاریک  فصول  می خواهد  که  »تغییرگرا« 

بگیرد، یاد کنند.
امریکا به عنوان نزدیک ترین متحد توکیو تعهدات آبه را برای عذرخواهی هایش 
برای  را  جاپان  نخست وزیر  برنامه های  و  داد  قرار  استقبال  مورد  گذشته  در 
ایفای نقش امنیتی بیشتر در آسیا و با توجه به فعالیت های روبه رشد چین در 
منطقه تایید کرد اما همچنین خواستار کاستن از تنش های مربوط به گذشته با 

کشورهای همسایه شد.
شینزو آبه همچنین گفت که جاپان نباید هرگز این مساله را فراموش کند که 
شرافت و انسانیت یک زن در صحنه نبرد به شدت جریحه دار شده است. آبه 
اما به صورت مستقیم به برده های جنسی که زنان و دختران کره جنوبی و چینی 

بودند، اشاره نکرد.
صحبت های نخست وزیر جاپان در مراسم هفتادمین سالگرد جنگ دوم جهانی 
از سراسر جهان مواجه شد. سخنگوی وزارت  با واکنش هایی  در روز جمعه 
امور خارجه آمریکا گفت: ما ابراز ندامت عمیق آبه را برای رخدادهایی که در 
اظهارات  تایید  و  برای حمایت  تعهداتش  همچنین  و  افتاد  اتفاق  طول جنگ 

قرار می دهیم.  استقبال  مورد  تاریخی،  درباره رخدادهای  توکیو  گذشته دولت 
برای 70 سال جاپان به تعهداتش در برقراری صلح، دموکراسی و اجرای قانون 
پایبند بوده است. این سوابق می تواند مدعی برای تمام کشورهای جهان باشد.

پارک گئون های، رییس جمهوری کره جنوبی نیز گفت: اظهارات نخست وزیر 
و  کرد  کتمان  نمی توان  را  تاریخ  است.  ارزشمند  بسیار  مراسم  این  در  جاپان 
اشاره  مساله  این  به  ما  می ماند.  زنده  تاریخ  این  جنگ  بازماندگان  شهادت  با 
می کنیم که اظهارات دولت های قبلی جاپان درباره جنگ دوم جهانی همچنان 
پابرجاست و دولت کنونی توکیو نیز باید از آنها حمایت کند. چون باعث ایجاد 
اعتماد میان کشورهای همسایه و جامعه بین الملل می شود. ما به دولت توکیو 
تاکید می کنیم تا مشکالت مربوط به زنان برده در جنگ دوم جهانی را حل و 

فصل کند.
در همین حال تونی ابوت، نخست وزیر جاپان نیز به اظهارات شینزو آبه واکنش 
نشان داد و گفت: این اظهارات موید رنجی است که استرالیا و سایر کشورها 
در جنگ دوم جهانی متحمل شدند. استرالیا قربانیانی را که در این جنگ داده 
فراموش نمی کند. عذرخواهی آبه در اظهارات قبلی اش نشان می دهد که ما به 
پذیرش  در  را  منطقه  کشورهای  صحبت هایش  کرده ایم.  پیدا  دست  پیشرفت 
کشورهای  با  دولتی ها  تقویت  و  بهتر  رابطه ای  داشتن  برای  جاپان  تعهدات 

همسایه آسان می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز گفت: تجاوز صورت گرفته علیه چین 
به واسطه نظامی گری جاپان صورت گرفت، نتایج و تاثیرات ناگفتنی بر مردم 
مراسم  با  همزمان  امروز،  گذاشت.  جای  بر  آسیایی  کشورهای  سایر  و  چین 
را  واضحی  اظهارات  باید  جاپان  جهانی،  دوم  جنگ  پایان  سالگرد  هفتادمین 
درباره ماهیت نظامی گری و تهاجم خود و مسوولیت پذیری درباره این روند 
بیان کند و از قربانیان این جنگ عذرخواهی کند و به جای طفره رفتن درباره 

مسائل بسیار مهم درباره تهاجم های نظامی گرایانه اش پاسخ واضحی دهد.

عنوان  به  آنکه  از  پس  میلی  ای  مارک  جنرال 
سی ونهمین رییس ارتش امریکا سوگند یاد کرد، 
هشدار داد که امریکا باید بتواند چندین دشمن را 
همزمان مدیریت کند در غیر این صورت باید با 

تبعات آن مواجه شود.
مارک  جنرال  واشنگتن پست،  روزنامه  نوشته  به 
میلی رییس جدید ارتش امریکا گفت: ما به عنوان 
ساده  معترض  و  مخالف  یک  تنها  امریکا  کشور 
و  چریکی  گروه های  با  بتوانیم  باید  ما  نیستیم. 

تروریستی مبارزه کنیم. اگر ما بتوانیم تعهد خود را 
برای قوی ماندن در دریا، هوا و زمین حفظ کنیم، 
پرداخت  خون  با  را  قصابان  اقدامات  بهای  باید 
گرانبهای  هدیه  همیشه  برای  آن  از  پس  و  کنیم 

آزادی را از دست می دهیم.
جنرال میلی جایگزین جنرال ریموند تی. اودیرنو 
شده است که قرار است پس از 39 سال خدمت 

بازنشسته شود.
 2014 تا   2013 سال های  بین  سابقًا  میلی  جنرال 
فرماندهی نیروها در افغانستان را بر عهده داشت. 
دفاع  وزیر  کارتر  اشتون  وی  تحلیف  مراسم  در 
امریکا، جان مک هاف فرماندهی ارتش امریکا و 
جنرال مارتین دمپسی رییس ستاد مشترک امریکا 

حضور داشتند.
آزادی  کرد:  تاکید  امریکا  ارتش  جدید  رییس 
نسل های  را  آن  بهای  که  است  گرانبها  هدیه یی 
با خون خود پرداخت کرده اند. »سربازان  گذشته 
آزادی« بسیاری جان خود را فدا کرده اند. هیچ راه 
برای  ارزانی  راه  یا  و  تغییر  برای  ارزانی  و  ساده 
خرید آزادی وجود ندارد. تنها چیزی که بهایش از 
جنگیدن و پیروزی در جنگ بیشتر است، جنگیدن 

و باختن در جنگ است.

کرد:  تاکید  اختصاصی  مصاحبه یی  در  روسیه  خارجه  وزیر 
روسیه با این ایده که دبیرکل آتی سازمان ملل باید نماینده یی 

از شرق اروپا باشد، موافق است.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی الوروف، وزیر امور 
که  ملل  سازمان  دبیرکل  مون،  کی  بان  گفت:  روسیه  خارجه 
او  با  خوبی  بسیار  روابط  و  قائلیم  بسیاری  احترام  او  برای 
داریم، سال آتی میالدی دومین دوره تصدی اش پایان می یابد 
دبیرکل  سمت  برای  مجدداً  ملل  سازمان  منشور  براساس  و 
سازمان ملل انتخاب نخواهد شد اما مساله مطرح شده تضمین 
انتخاب عادالنه و جهانی نامزدها با احتساب اصول و قوانین 

جغرافیایی است.
وی افزود: نمایندگان غرب اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای التین 
بیش از یکبار سمت دبیرکل سازمان ملل را به عهده گرفته اند 
اما شرق اروپا که به طور رسمی در سازمان ملل وجود دارد، 
هرگز این سمت را به عهده نگرفته است. گروه منطقه شرق 
آسیا،  گروه  پنج  که  هنگامی  سابق  شوروی  دوران  از  اروپا 
ایجاد شد،  اروپا  اروپا و شرق  آفریقا، غرب  آمریکای التین، 

وجود داشته است.
نیست  قرار  گروه ها  این  داد:  ادامه  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
درخصوص  باید  اما  کنند  توافق  سیاسی  مسائل  درخصوص 

و  موثر  توافقی  به  ملل  سازمان  آژانس های  اعضای  انتخاب 
کارآمد برسند. برای آنکه مطمئن شویم تمامی این مناطق در 
این گروه های منطقه ای  نماینده دارد  آژانس های سازمان ملل 
ایجاد شدند که در بین خودشان درخصوص نامزدها به توافق 

برسند.
الوروف گفت: هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی و سازمان 
معاهده ورشو فرو پاشید، این گروه به جا ماند چراکه سیاسی 
گروه شرق  است.  الزم  انتخاباتی  چنین  سازمان دهی  و  نبوده 
اروپا در حال حاضر یک نظر و عقیده واحد دارد و ما از آن 
حمایت می کنیم. تمامی اعضای این گروه از جمله کشورهای 
عضو ناتو نامه ای را امضا کرده اند که به دست تمامی اعضای 
سازمان ملل رسیده و حاکی از آن ست که ما معتقدیم دبیرکل 
از کشورهای شرق  یکی  از  نماینده ای  باید  ملل  آتی سازمان 

اروپا باشد و در حال حاضر چندین نامزد وجود دارد.
مختلف  کشورهای  نامزدهای  درباره  آنها  تاکنون  افزود:  وی 
صحبت کرده اند و بعید است که این گروه به اتفاق نظری دست 
یابد. حدود 10 نامزد انتخاب شده اند که در بین آنها نامزد زن 
نیز وجود دارد. روند انتخاب دبیرکل سازمان ملل و انتخاب 
نامزدها بسیار انعطاف پذیر است و نمی توان رد کرد که گروه 

شرق اروپا چندین نامزد برای این سمت پیشنهاد کند.

»تأسف عميق« امپراطور جاپان در سالگرد جنگ دوم جهانی

هشدار ریيس جدید ارتش امریکا درباره شکست كشورش در مدیریت جنگ وزیر خارجۀ روسیه: 

دبيركل آیندۀ سازمان ملل باید از شرق اروپا باشد

نخست وزیر هند: 

هند از شر فساد 
خـالص خواهد شـد 

نخست وزیر هند ضمن تاکید بر این مساله که فساد در این کشور 
را ریشه کن می کند، هشدار داد: این مشکل مانند یک موریانه در 

حال خوردن کشور است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نارندرا مودی، نخست وزیر هند 
طی سخنرانی خود در روز استقالل هند در این باره گفت: من 
مجدداً تاکید می کنم که این کشور از شر فساد خالص خواهد 
شد. ما می توانیم به این هدف دست پیدا کنیم و باید مبارزه با 

فساد را از رده های باالی جامعه و حکومت آغاز کنیم.
مودی ادامه داد: فساد مانند یک موریانه است، به آرامی گسترده 
می شود، به همه جا دست می یابد اما با تزریقات مداوم از بین 

می رود.
اکثر  این  از  اظهارات مودی در حالی مطرح می شوند که پیش 
شخصیت های برجسته هند از جمله وزیر خارجه این کشور در 

حزبش در رسوایی های فسادهای مالی دست داشتند.
این فسادها و رسوایی آنها برای مودی که در انتخابات گذشته 

وعده مبارزه با فساد را داده بود، شرم آور بود.
نخست وزیر هند در ادامه سخنرانی خود خاطرنشان کرده است: 
فساد باید کامال از سیستم پاکسازی شود. من تنها در این باره 
طی  کنیم.  کار  مساله  این  روی  باید  ما  اما  نمی کنم  سخنرانی 
25 ماه گذشته در دولت من هیچ بحثی درباره وجود اختالس 
یک  وعده  من  شما  حمایت  با  است.  نشده  مطرح  دولت  در 

ACKUهندوستان عاری از فساد را می دهم.




