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جیمز بی کننگهام و رایان کراکر- سفرای پیشین امریکا در کابل
جیمز بی کننگهام و رایان کراکر، سفرای پیشین امریکا در افغانستان 
نیروهای  اظهار داشتند:  پایگاه خبری سی.ان.ان  یادداشتی در  طی 

امریکایی باید به حضور خود در افغانستان ادامه دهند.
کابل  به   2011 سال  تابستان  در  ما  است:  آمده  یادداشت  این  در 
رسیدیم تا رهبری سفارت ایاالت متحده در افغانستان را به عهده 

بگیریم.
ایاالت متحده از اوجش که 100 هزار سرباز  موج تهاجم نظامی 
ایاالت  غیرنظامی  رویکرد  آن،  جای  به  کرده  بود.  فروکش  بود، 
کارمندان غیرنظامی  امریکایی،  دیپلمات  از 1200  بیشتر  با  متحده 

و قراردادی ها در سراسر کشور اوج گرفته بود.
آنان در شرایط دشوار و خطرناک کار می کردند تا مردم افغانستان 

را در بازسازی کشورشان کمک کنند.
ما در کنار همکاران نظامی  خود، وظیفه داشتیم که استراتژی  را در 
انتقال  افغانستانی  به سربازان  امنیتی  مسئولیت های  تا  گیریم  پیش 

یابند.
هدف آن بود تا یک ساختار حمایتی نظامی و توسعه ای بین المللی 
به رهبری ایاالت متحده به وجود آید، بر سر همکاری استراتژیک 
که  گردد  کمک  افغانستان  مردم  به  و  شود  مذاکره  افغانستان  با 
یک  از  کشور  این  تاریخ  در  دموکراتیک  سیاسی  انتقال  نخستین 

رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر ممکن گردد.
ما این کارها را در حالی انجام دهیم که وجود پناهگاه امن نیروهای 

طالبان را در پاکستان انکار می کردیم.
نقش فعال سربازان امریکایی در افغانستان به پایان رسیده  است )در 
واقع، این نقش تا دو سال پیش خاتمه داده شده بود( و نیروهای 

امنیتی افغانستان در برابر یک دشمن سرسخت می جنگند.
پشتیبانی  به  اما  داد  خواهند  ادامه  خود  پیشرفت  به  آن ها  بلی، 

طوالنی مدت ایاالت متحده و دیگر شرکای این کشور نیاز دارند.
و  غنی  اشرف  رهبری  به  ملی  وحدت  زمان، حکومت  همین  در 
عبداهلل عبداهلل با وجود دشواری های فراوان و قابل پیش بینی برای 
تحقق همکاری سیاسی مورد نیاز، به تطبیق برنامه های خارجی و 

داخلی  خود ادامه می دهند.
حکومت جدید افغانستان به دنبال بهبود روابط خود با کشورهای 
دیگر از جمله پاکستان بوده و هبود...                 ادامه صفحه 6

امنیتی  موضع  تغییر  به  اعتراض  در  هند 
آباد،  اسالم  به  کابل  شدن  ونزدیک  افغانستان 
دعوت افغانستان برای برگزاری دیدار دوجانبه 

راهبردی بین دو کشور را رد کرد.
امضای  با   2011 سال  در  افغانستان  و  هند 
همکاری  شورای  راهبردی،  همکاری  توافقنامه 
به  که  دادند  تشکیل  را  دوکشور  بین  راهبردی 

طور دوره ای نشست هایی نیز داشته اند.
نقل  به  شنبه  روز  هندو  زبان  انگلیسی  روزنامه 
که  کرد  اعالم  هند  دیپلماتیک  ارشد  منابع  از 
دهلی نو نمی تواند این دوره از دیدار دو جانبه 

سوشما  حضور  با  را  افغانستان  و  هند  راهبردی 
وی  افغانی  همتای  و  هند  خارجه  وزیر  سواراج 

برگزار کند.
سوشما  که  است  کرده  اعالم  همچنین  نو  دهلی 
همکاری  کنفرانس  در  هند  خارجه  وزیر  سواراج 

است  قرار  که  افغانستان  منطقه یی  اقتصادی 
اوایل ماه آینده در کابل برگزار شود نیز شرکت 

نخواهد کرد.
وی سوجاتا مهتا، معاون خود در امور اقتصادی 

را راهی این کنفرانس می کند.
این در حالی است که این کنفرانس در سطح 
وزرای امور خارجه برگزار می شود و مقامات 
ارشد کشورهای دیگر مانند ایران و پاکستان نیز 

در آن شرکت خواهند کرد.
که  هرچند  کردند  اعالم  هند  دولتی  مقامات 
منطقه یی  اقتصادی  همکاری  کنفرانس  در  هند 
 2.3 تعهد  به  ولی  کرد  نخواهد  شرکت  افغانستان 
میلیارد دالری خود...                   ادامه صفحه 6

سربازان امریکایی باید
 در افغانستان بمانند

پاسخ سخت دهلی به نزدیکی کابل با اسالم آباد
هند درخواست کابل برای برگزاری نشست راهبردی دوجانبه را رد کرد

صفحه 6

تجلیل از مقام شهدا، آنانی که امروز با ما نیستند و با جان خویش از شرف و عزت افغانستان و 
حق و داعیه عدالت خواهانه دفاع نموده اند وجیبۀ تک تک هموطنان گرامی میباشد.

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

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

این پیشنهادات همکاری نماید.
افغانستان در راس  از شهدای  برادران و خواهران خواهشمندیم، مراسم تجلیل  تمام  از   -1
شهادت احمد شاه مسعود را به صورت شورایی و در یک فضای از اخوت و صمیمیت برگزار 

نمایند تا وحدت وهمگرایی مردم ما به نمایش گذاشته شود.
2- تجلیل امسال تحت عنوان »مسعود و امنیت ملی« برگزار می گردد.

3 - لطفآ نیاز های فرهنگی و پیشنهادات خویش را با ذکر آدرس پستی خود به ایمل آدرس 

ذکر شده به صورت مکتوب ارسال نمایید تا بتوانیم از یکسو مواد فرهنگی و فرآوردهای بنیاد 
را به شما ارسال نماییم و از سوی دیگر از نظریات و پیشنهادات شما در بهبود امور استفاده 

شود.
صورت  به  مختلف  درکشورهای  محافل  برای  را  ی  ویژه  صوتی  تصویری،  پیام  بنیاد،   -4
جداگانه ثبت و در دسترس کمیسیون های برگزاری قرار می دهد. امیدواریم بمنظور روشن 

شدن موضوع چهاردهمین سالروز، پیام بنیاد در آغاز قرائت گردد.
5- خواهشمندیم، گزارش مکمل تجلیل از سالگرد با متن مقاالت و سخنرانی های ایراد شده 
در مراسم، هرچه عاجل بعد از تجلیل به مرکز بنیاد درکابل ارسال گردد تا در نشرات داخلی 

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

داخلی به نشر برسد.

نشانی تامین ارتباط:
gmail.com@14.salgard
شماره تماس: 0786201201

اعالمیۀ ستاد هماهنگی برگزاری چهاردهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور
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چنـد سـال قبـل، هنگامـی کـه بحـث قانونی 
سـاختِن دو روز رخصتـی در هفتـه مطـرح 
افتـاد.  بـه راه  آن  دربـارۀ  مناقشـه هایی  شـد، 
اکنـون کـه دوباره ایـن موضوع به میـان آمده، 
مجـدداً مناقشـه ها نیـز بـه راه افتــاده اند. برای 
رفـع ابهـام از موضـوع، چنـد نکتـه را عرض 

می کنـم:
دربـارۀ دو روز رخصتـی  اظهارنظـر  یـک(   
از دو منظـر می توانـد صـورت بگیـرد؛ یکـی 
منظـر  از  دیگـری  و  درون دینـی  منظـر  از 
برون دینـی. منظـور از برون دینـی ایـن اسـت 
کـه کسـی یـا کسـانی، قانونـی شـدِن دو روز 
رخصتـی را از حیـث منافـع و مضـاری کـه 
بـرای جامعـه دارد، چه از بعـد اقتصادی، چه 
از بعـد فرهنگـی و چـه از سـایر ابعـاد، مورد 
ارزیابـی قـرار دهنـد، و بـه این نتیجه برسـند 
کـه ایـن کار بـه نفـع کشـور یـا بـه زیـان آن 
اسـت. اگـر کسـی از ایـن حیـث وارد ایـن 
بـر  می گیـرد،  کـه  نتیجه یـی  مبحـث  شـود، 
محـورِ خطـا و صـواب )و نـه گنـاه و ثواب( 
بگویـد  نمی توانـد  او  یعنـی  بـود.  خواهـد 
هـر کـس بـه نظـر مـن عمـل کنـد، ثـواب و 
اجـر اخـروی می گیـرد و کسـی کـه خـالف 
معصیـت  و  گنـاه  مرتکـب  کنـد،  عمـل  آن 
کـه  بگویـد  می توانـد  حداکثـر  او  می شـود. 
اگر کسـانی بـا من مخالف هسـتند، نظرشـان 
خطـا و اشـتباه اسـت، و از حیـث پیامدهـای 
بـود.  اشـتباه خواهـد  ایـن تصمیـم  دنیـوی، 
او می توانـد بـرای اثبـات مدعـای خـود بـه 
آمارهـا، گزارش هـا و ارزیابی هـای روشـمند 
علمـی اسـتناد بجوید و نشـان بدهد کـه بنا به 
تجربـه، و یـا بنـا به سـنجش عقالنـی، چنین 
پیامدهایـی بـر آن مرتـب خواهـد شـد. اگـر 
کسـی بـا نظـر او مخالفـت کـرد، وی منطقـًا 
نمی توانـد طـرف مقابـِل خـود را بـه انحراف 
از شـریعت، خطیئـۀ دینـی و معصیـت الهـی 

متهـم گردانـد. 
دو( اگر کسـی پـروای خطا و صـواِب دنیوی 
را نداشـته باشـد و بیشـتر از بابـت گنـاه و 
ثـواب دینـی و اخروی نگـران باشـد، در این 
صـورت بایـد ببینیـم کـه آیـا ایـن موضـوع، 
حکـم واضـح و قاطـِع شـرعی دارد یـا خیـر. 
منظـور از حکـم واضـح و قاطـع شـرعی این 
حدیثـی  یـا  قطعی الداللـه  آیتـی  کـه  اسـت 
قطعی الثبـوت و قطعی الداللـه دربـارۀ آن آمده 
و گفتـه باشـد که داشـتن دو روز رخصتی در 
هفتـه، و یا مثـاًل رخصتی اعالن کـردن جمعه 
و شـنبه، حرام اسـت، و کسـانی که این کار را 
بکننـد، چنین عقوبتـی در انتظار آنـان خواهد 

بـود. اگـر چنیـن حکـم واضـح و قاطعـی در 
این بـاره نباشـد، کـه نیسـت، نظـراِت دیگری 
کـه مطـرح گـردد، ماننـد این کـه شـنبه روز 
روز  یکشـنبه  و  اسـت،  یهودیـان  رخصتـی 
رخصتـی مسـیحیان اسـت، و این کـه جمعـه 
چنیـن فضایلـی دارد و آن فضایل در روزهای 
دیگـر نیسـت، و هـر چـه از ایـن قبیـل گفته 
نظـراِت  و  برداشـت ها  آن هـا  همـۀ  شـود، 
اجتهـادی اسـت. هـر نظـر اجتهـادی، چـه به 
تأییـد دو روز رخصتـی گفتـه شـود و چـه 
بـه مخالفـت بـا آن، یک برداشـِت شـخصی، 
و  احـکام  برخـی  از  غیرمسـتقیم  و  ضمنـی 
ادلـۀ شـرعی اسـت. همـۀ علمـا و مجتهـداِن 
بـزرگ اتفـاق نظـر داشـته اند کـه هـر نظـر و 
برداشـت اجتهـادی، طبـق قواعد علـم اصول 
فقـه، حکمـی ظنـی و احتمالـی اسـت، و بـه 
اصطـالح فقهـا »افـادۀ ظـن« می کند، و کسـی 
حـق نـدارد آن را حکم قطعی شـریعت بنامد، 

و بـر دیگـران تحمیـل کند.
 سـه( بـر اسـاس قاعـدۀ فقهـی »األصـل فـی 
األشـیاء اإلباحـۀ«؛ در امور عادی، نـه در امور 
عبـادی، هر اقدامی کـه انسـان ها بکنند، جایز 
اسـت، و اگـر کسـی آن را ناجایـز بشـمارد، 
بایـد دلیلـی قطعـی، از نوعـی کـه قباًل اشـاره 
عبـادی  امـور  در  کنـد.  ارایـه  برایـش  شـد، 
عکـِس ایـن اسـت، یعنـی اصـل ممنوعیـت 
اسـت، مگر این کـه برای آن دالیلـی قطعی از 
شـرع وجود داشـته باشـد. رخصتی قرار دادن 
یـک روز، دو روز، بیشـتر یـا کمتـر، در هفته، 
در مـاه یـا در سـال، از امـور عادات اسـت، و 
اختیـار آن به دسـِت انسـان ها اسـت، و حکم 
آن اباحـت اسـت، و دلیلـی بر تحریـِم آن در 

شـرع وجود نـدارد.
چهـار( از حیـث رخصتـی اعالن کـردن یک 
روز، حتـا رخصتـی روز جمعـه نیـز بنـا بـه 
عـرف و عادت صـورت گرفته اسـت، وگرنه 
از نظـر شـرعی، قرآن مجیـد دربـارۀ آن گفته 
الصلـوۀ فانتشـروا فـی  اسـت: فـإذا قضیـت 
األرض و ابتغـوا مـن فضـل اهلل... یعنـی وقتی 
کـه نماز جمعه ادا شـد، پـس در زمین پخش 
شـوید و بـه دنبـال فضـل خدا )کسـب و کار 
حـالل( برآییـد. اگـر ظاهـر آیـه را در نظـر 
بگیریـم کـه امـر بـرای وجـوب اسـت، حتـا 
رخصتـی قـرار دادن روز جمعه هم نادرسـت 
اسـت، و بایـد مـردم در ایـن روز هـم کار 
کننـد. امـا از قدیـم مجتهـدان متوجـه شـده 
بودنـد کـه همـۀ امرها بـرای وجوب نیسـت، 
و در این جـا بـرای اباحـت اسـت، یعنی مردم 
می تواننـد آن روز را اگـر بخواهنـد، کار کنند 

و اگـر نخواهنـد رخصتی داشـته باشـند.
 پنـج( از دالیلی که بـرای مخالفت با رخصتی 
قـرار دادن روز شـنبه مطرح می شـود، نگرانی 
از شـباهت یافتـن بـه یهودیـان اسـت. کسـی 
کـه بیشـتر از بقیۀ علما بر اجتنـاب از هرگونه 
شـباهت بـا غیرمسـلمانان تأکیـد کرده، شـیخ 
ابـن تیمیـه بـوده اسـت، و در این بـاره کتابـی 
نوشـته  المسـتقیم«  الصـراط  »اقتضـاء  بنـام 
اسـت. ولـی قاعده یی کـه او و شـماری دیگر 
ماننـد او از آن غفلـت کرده انـد، قاعـدۀ تعبـد 
اسـت. یعنی آن چه در تشـبه به غیرمسـلمانان 
شـائبۀ  آن  در  کـه  اسـت  آن  اسـت،  ناجایـز 
تعبـد باشـد. بـه عبـارت دیگـر، آن چـه که از 
شـعایر عبـادِی ادیـان دیگـر اسـت و اگر فرد 
مسـلمانی آن را انجـام بدهـد، هویـت دینـی 
او مشـتبَه می گـردد، مـرزی اسـت کـه بایـد 

دربـارۀ تشـبه در نظـر گرفته شـود. 
امـور  بقیـۀ  شـامل  کـه  عـادات  امـور  در 
تنهـا  نـه  اسـت،  آدمیـان  روزمـرۀ  زنده گـی 
کـه اجتنـاب از شـباهت الزامی نیسـت، بلکه 
ممکـن هـم نیسـت. بسـیاری از امـور عادی، 
کـه بیـرون از شـمار اسـت، بـه حکـم عادت 
و جبِّلـت بشـری، در میـان پیـروان همـۀ ملل 
و نحـل مشـترک اسـت، و راهـی بـه اجتناب 
از آن هـا نیسـت، و نفعـی هـم در اجتنـاب از 
آن ها نیسـت. غیرمسـلمانان تجـارت می کنند، 
مدیریـت می کننـد، زراعـت می کننـد، طبابت 
کار  هـزاران  و  می کننـد،  سـیاحت  می کننـد، 
دیگـر کـه مسـلمانان هـم می کننـد و باید هم 
بکننـد، و نمی تـوان بـه ِصـرف شـباهت، این 

اعمـال را کنـار گذاشـت.
 ضابطه یـی کـه شـباهت بـه غیرمسـلمانان را 
منضبـط و معقول می سـازد، همـان اصل تعبد 
اسـت. حـال، اگـر کسـی دو روز رخصتی را 
جنبـۀ تعبـد ببخشـد، و چنان کـه بـرای روز 
جمعـه اهمیت شـرعی قایـل اسـت، و در آن 
مراسـم خـاص دینـی را کـه نمـاز جمعـه و 
اسـتماع خطبـه اسـت انجـام می دهـد، بـرای 
روز رخصتـی دیگـر، مثاًل شـنبه یا پنج شـنبه، 
همیـن حکـم را از نظـر شـرعی قایـل باشـد، 
عمـل او طبـق قواعـد فقهـی، حـرام اسـت. 
امـا اگـر اسـاس این رخصتـی نه بعد شـرعی 
قضیـه، بلکـه صرفـًا نیـاز دنیـوی و ضرورت 
زنده گـی باشـد، چنان کـه در روابـط تجـاری 
و اداری امروزه به شـهود رسـیده اسـت، هیچ 
دادِن آن  قـرار  اشـکال شـرعی در رخصتـی 

دیـده نمی شـود.
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دو روز رخصــتی در هفته؛
جـایز یا ناجـایز؟

 

ملی  قهرمان  شهادت  روز  سنبله،  هجدهم  و  شهید  هفتۀ  با 
کشور و برگزاری چهاردهمین سالروزِ شهادِت این شخصیِت 

بی بدیل، فاصلۀ چندانی نداریم. 
خاطره ها  یادآورِ  که  روزهایی  و  تاریخی  و  ملی  روزهای 
برای  این کشور  فرزنداِن صدیِق  بی دریِغ  و جان فشانی هاِی 
پاسداری از ارزش های ملی و دینی مان است، به هیچ عنوان 
سالروز  از  تجلیل  مسلمًا  بمانند.  مهجور  تقویم ها  در  نباید 
شهادِت قهرمان ملی کشور و هفتۀ شهید، وظیفۀ همۀ مردمِ 
دولِت  باید  و  است  دولت مردان  به خصوص  و  افغانستان 
کیاِن  و  استقالل  به شکرانۀ حفظ  را  روز  این  ملی  وحدِت 

کشور از تعرضاِت پاکستان گرامی بدارد. 
ما همین اکنون در مقاومتی در امتدادِ مقاومِت گذشته در برابِر 
طالبان قرار داریم و امروز هم با تهدیدهایی مواجه هستیم که 
دیروز به شکِل خطرناک تر با آن مواجه بودیم. بنابرین اگر 
مقاومِت دیروز در برابِر تجاوز پاکستان وجود نمی داشت و 
در رأس آن، شهید احمدشاه مسعود، علم و پرچِم کشور را 
برافراشته نگاه نمی کرد، دیگر افغانستاِن مستقلی مطرح نبود 
و امروزه ما جزوی از خاِک پاکستان یا حداکثر صوبۀ پنجِم 
آن بودیم و در انتخابات ها فقط به پاکستانی ها رای می دادیم. 
اما از برکِت مقاومتی که احمدشاه مسعود راه اندازی کرد و 
فرصتی را برای جمع شدِن همه برای دفاع از کشور مساعد 

ساخت، افغانستان را داریم. 
قدرت  به  و  می کند  این کشور سیاست  در  که  امروزه هر   
می رسد، وامدارِ این مردِ بزرگ است. انتظار می رود که سران 
دولت وحدت ملی، امسال سالروزِ شهادت قهرمان ملی را 
پُربارتر و باشکوه تر از هر ساِل دیگری تجلیل کنند تا دست کم 
نسبت به گوشه یی از آن جان فشانی ها و قهرمانی های شهید 

مسعود و یاراِن سفر کرده اش ادای دین شود. 
امروز بسیار واضح است که جنگ دولِت ما و جان فشانی های 
علیه  ملی  امنیِت  و  پولیس  و  ارتش  افسراِن  و  سربازان 
مقاومتی  همان  امتدادِ  در  کشور،  نقاط  تمام  در  تروریستان 
را  آن  شهید  مسعودِ  قبل،  دهه  دو  که  می گیرد  صورت 
هسته گذاری کرد و سپس در سرتاسِر افغانستان گسترش داد.   
جنِگ  و  هست  نیز  امروزمان  دشمِن  دیروز،  دشمن  مسلمًا 
مقاومت  آن  حقانیِت  معنای  به  دیروز،  دشمن  با  ما  امروزِ 
شکِم  با  داغ  سنگرهای  آن  در  که  است  کسانی  و  نظام  و 
گرسنه رزمیده اند. از طرف دیگر، نحوۀ سرنوشِت مالعمر و 
شناختی که از طالبان به وجود آمده و تجربه شده است و 
درِک مشترکی که نسبت به سیاست های پاکستان به وجود 
و  طالبان  برابر  در  دیروز  مقاومِت  بر  تأییدی ست  نیز  آمده 
حیاتش  زمان  در  کشور  ملی  قهرمان  که  موضع گیری هایی 

داشت. 
بنا بر همۀ آن چه که برشمردیم، گذشتۀ ما با امروز و آیندۀ 
ما گره خورده است و ما تا مدِت نامعلومِ دیگر نیز در همین 
مسیِر مقاومت روان خواهیم بود. بنابراین دولت وحدت ملی 
به خصوص ریاست جمهوری کشور باید متوجه این امِر مهم 
باشد و نیز در کنار این مسأله، باید متوجه آنانی باشد که در 
کنارِ پاکستان قرار گرفته اند و با پول و حمایِت آی اس آی، 
و  می گویند  سخن  مردم  جان فشانِی  و  مقاومت  مذمِت  در 

سبب جریحه دار شدِن احساساِت مردم می شوند. 
ما همه )دولت و ملت( وامدارِ مقاومت و رشادت ِ شهـدای 
مسعود  شهید  شهدا؛  قافله ساالرِ  به ویژه  ـ  وطن  آزادِی  راه 
قهرمان ملی کشورـ  هستیم. تجلیل از هفتۀ شهید و هجدهـم 
سنبله، روز آسمانی شدِن مسعود بزرگ، کمترین ادای دین 
وحدت  دولت  است.  بازمانده گان شان  و  شهـدا  به  نسبت 
ایام،  این  بیشتِر  نکوداشِت هرچه  برای  دارد که  ملی وظیفه 
برنامه ریزی کند و نیـروهای دولتی و مردمی را در این راستا 

به حرکت اندازد. 
هجدهم سنبله روزی ست که ما یک بارِ دیگر با آرمان های 
پرتِو  در  و  تأکیـد  آن ها،  راه  ادامۀ  بر  و  بیعت  شهدا، 
ترسیم  را  آزادی  به سوی  مسیر حرکت مان  آموزه های شان، 

می کنیـم.  

هفتۀ شهیــد و مسوولیت 
دولت وحدت ملی
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قانون  گذاشتن  پا  زیر  از  نگرانی هایی  دلیل  به  بریتانیا  کتابخانۀ 
تروریسم، بایگانی کردن اسناد طالبان را ممنوع قرار داد.

اسنادی که آرشیف آن از سوی این کتابخانه ممنوع شده است، 
طالبان  به  مربوط  خبرهای  و  نقشه ها  رادیویی،  نشرات  شامل 

می شود.
اسناد  این  اند که  این کار گفته  از  انتقاد  با  از کارشناسان  برخی 
منبعی موثق برای جمع آوری اطالعات از وضعیت طالبان و جنگ 

در افغانستان است.
نقضی در  مبادا  این که  دلیل  به  اند،  کتابخانه گفته  این  مسووالن 
اقدامی  چنین  به  دست  گردد،  رونما  تروریسم  با  مبارزه  قوانین 

زده اند.
آن ها  به  قانونی  به صورت  که  اند  گفته  هم چنان  مسؤوالن  این 

توصیه شده که مواد مرتبط به طالبان را در دسترس قرار ندهند.
پروژۀ  در  که  کسی  و  پژوهشگر  و  نویسنده  استرک،  الکس 
»در  است:  گفته  داشته،  نقش  بایگانی  در  اسناد  این  جمع آوری 
آن  شبیه  چیزی  و  بمب  ساختن  برای  دستورالعملی  اسناد  این 

وجود ندارد«.
که  اسنادی هستند  »این ها  که  است  گفته  استرک هم چنان  آقای 
مردم به آسانی می توانند دربارۀ طالبان اطالعات به دست بیاورند؛ 

حاال مهم نیست افغانستانی باشند یا خارجی«.
او افزوده است: »هر پژوهشگری می داند که خواندن اسناد اولیه 
در ارتباط به موضوعی که مورد نظر است، الزمی است  و خواندن 

این اسناد برای آگاهی از این گروه شورشی حتمی است«.
اما جیمز فیتزجرالد، استاد دانشگاه دوبلین سیتی این کار کتابخانۀ 

بریتانیا را احمقانه می خواند.
»قوانین  است:  گفته  کشور  این  حکومت  کردن  سرزنش  با  او 
تروریسم در این کشور، پژوهشگران را پیرامون مطالعۀ گروه های 

افراطی کالفه کرده است«.
فیتزجرالد افزوده است: »ما در حال تجربۀ تأثیرات این حرکت 
تهیه  مواد  تروریسم  دربارۀ  دانشگاه  استادان  بیشتر  هستیم. 

نمی کنند؛ چون نمی خواهند مشکوک به نظر بیایند«.

دیدبان شفافیت:
حکومت با قضیۀ کابل بانک برخورد سیاسی می کند

حکومت  که  می گوید  افغانستان  شفافیت  دیدبان 
افغانستان با قضیه کابلبانک برخورد سیاسی می کند 
قضیه ضعف  این  در  دخیل  زورمندان  به  نسبت  و 

نشان داده است.
این نهاد به حکومت وحدت ملی هشدار می دهد که 
اگر با این قضیه جدی برخورد نکند؛ اعتماد مردم و 
جامعه جهانی بیشتر از پیش نسبت به ادامه فساد در 

افغانستان خدشه دار می شود.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی رییس جمهور 
غنی پرونده کابلبانک را دوباره بازگشایی کرد و با 
این  قایله  تاکید ورزید که  ایجاد یک محکمه ویژه 

فساد گسترده مالی باید بزودی پایان یابد. 
آقای غنی گفته بود که این پرونده افغانستان را بدنام 

کرده است.
اما مسووالن در دیدبان شفافیت افغانستان می گویند 
که از آنزمان تاکنون نزدیک به یک سال می گذرد و 
رسیدگی به این پرونده مهم فساد، تاهنوز پیشرفتی 

زیادی نکرده است.
شفافیت  دیدبان  اجرایی  رییس  افضلی  سیداکرام 
افغانستان گفت: » دست آوردهای کنونی حکومت 
وحدت ملی در قضیه کابلبانک بدور از توقع مردم 
برخورد  حکومت  اگر  است؛   مانده  باقی  افغانستان 
جدی نکند اعتماد مردم و جامعه جهانی نسبت به 

حکومت بیشتر خدشه دار می شود«.
خود  اقدام  اولین  در  کابلبانک  اختصاصی  محکمه 
فیروزی  اهلل  خلیل  و  فرنود  شیرخان  حبس  مدت 
از سهام داران اصلی کابلبانک را به ده سال زندان 
افزایش داد و ده ها نفر دیگر از سهامداران، مدیران 
آنان  اکثر  اما  کرد؛  متهم  را  بانک  این  قرضداران  و 
پس  حساب  کابلبانک  تصفیه  مدیریت  به  تاهنوز 

نداده اند.
 155  « گفت:  نیز  شفافیت  دیدبان  اجرایی  رییس 

نفر از مقروضین کابلبانک از سوی حکومت تحت 
تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفته است«.

از  ناشی  را  افراد  این  نشدن  تعیب  دلیل  افضلی 
ملی  وحدت  حکومت  ضعف  و  سیاسی  برخورد 
نسبت به زورمندانی دخیل در این قضیه می داند که 

قدرت سیاسی باالیی دارند.
دیگر  برخی  و  فهیم  حصین  کرزی،  محمود  به  او 

اشاره کرد.
او تأکید ورزید: حکومت باید در این قضیه جدیت 
بیشتر از خود نشان دهد و پول های مردم را حصول 

کند.
نیز  اکنون  هم  که  می شود  گفته  هم،  سویی  از 
کابلبانک در وضعیت بدی داخلی قرار دارد و این 

بانک ساالنه 10 میلیون دالر زیان می کند.

دیدبان شفافیت از وضعیت داخلی دیگر بانک ها هم 
ابراز نگرانی دارد.

دیدبان  دادخواهی  ارشد  افسر  پوپلزی  سمیراهلل 
شفافیت گفت: » بانک های افغانستان سیستم معیاری 
ندارند و حکومت نیز به وعده اش در مورد ارتقای 
ظرفیت نظارتی در بانک مرکزی عمل نکرده است؛ 
نمی شود.  رسانی  اطالع  نیز  بیرونی  نظارت  نتایج 
قرار  معلوماتی  یک خالی  در  کامال  مردم  بنابراین 

دارند و از وضعیت بانک ها نگران اند«.
حکومت  که  دارد  نگرانی  ابراز  همچنین  نهاد  این 
با  مبارزه  نهادهای  در  تغییراتی  هیچ  ملی  وحدت 
فساد، نیاورده و امیدهای مردم و جامعه جهانی نیز 
نسبت به اقدامات جدی به یاس تبدیل شده و هم به 
صدها پرونده فساد رسیده گی صورت نگرفته است.

کتابخانۀ بریتانیا بایگانی کردن 
اسناد طالبان را ممنوع کرد

کشف ۲۷۷ کیلوگرام مواد مخدر
 و دستگیری ۴ قاچاقچی

فعالین مدنی غزنی در کابل:

ادامۀ سرپرستی در غزنی قابل قبول نیست
روح اهلل بهزاد

دیروز در یک  فعالین مدنی والیت غزنی  از  شماری 
این  در  سرپرستی  دوام  از  کابل  در  خبری  نشست 
والیت شکایت کرده گفتند، ادامۀ این روند قابل قبول 

نیست.
مطبوعات  بین المللی  تاالر  در  که  نشست  این  در 
آن  در  بود،  برگزار شده  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
ده ها تن از خبرنگاران مقامات دولتی و فعالین مدنی 

اشتراک کرده بودند.
را  خود  این کار  هدف  نشست،  این  کننده گان  برگزار 
رساندن پیام مردم والیت غزنی به مسووالن حکومت 

در مرکز عنوان کردند.
ملی  وحدت  دولت  رهبران  از  مدنی  فعالین  این 
پایان  غزنی  در  سرپرستان  کار  به ادامۀ  که  خواستند 

دهند.
یک  نیازمند  غزنی  ادارات  که  گفتند  هم چنان  آنان 
اصالحات گسترده می باشد و دولت باید در این زمینه 

توجه بیشتر داشته باشد.
توان مندی  و  هم آهنگی  شبکۀ  رییس  ناصر  عنایت اهلل 
جوانان و یکی از برگزار کننده گان این نشست گفت، 
وضعیت  است،  استراتیژیک  والیات  از  یکی  غزنی 
خوب و یا بد غزنی باالی تمام والیات افغانستان تأثیر 
به تمام  آن  ضرر  باشد،  ناامن  والیت  این  اگر  و  دارد 

مردم افغانستان خواهد بود.
با جمعی  این واقعیت، ما  »با در نظرداشت  افزود:  او 
جوانان، روشن فکران و فعالین مدنی یک تحقیق 52 
صفحه یی را در مورد والیت غزنی انجام دادیم، در این 
گزارش، بعضی از واقعیت ها را به دور از مصلحت ها 
به صورت گسترده مورد بحث قرار داده ایم. تحقیقات 
ما نشان می دهد که در غزنی نقض حقوق شهروندان، 
یافته جریان  فساد و انحصارگرایی به صورت سازمان 

دارد.«
آقای ناصر خاطر نشان کرد: در ریاست معارف غزنی 

فساد اداری و کم کاری به شدت دیده می شود.
او افزود: ادارات غزنی نیازمند یک اصالحات گسترده 

می باشد.
با  والیت  این  در  رسانه ها  که  می گوید  ناصر  آقای 
مواجه  مغرض  افراد  سوی  از  ویژه  محدودیت  یک 
انعکاس  رسانه ها  را  واقعیت  این که  به جای  که  است 
اساس  بر  در  را  گزارش ها  که  هستند  مجبور  بدهد؛ 

مصلحت گرایی به نشر برسانند.
که  می گوید  هم چنان  جوانان  هم آهنگی  شبکۀ  رییس 
بعضی از این ناقضان به صورت عمدی و برای تأمین 
ناامن  تا غزنی را  منافع شخصی خودشان می خواهند 

بسازند.
این  جوانان  نمایندۀ  فرزام  عوض علی  حال،  عین  در 
غزنی  امروزۀ  نشست گفت، وضعیت  این  در  والیت 
ناشی از بی مسوولیتی کسانی که به نماینده گی از مردم 

غزنی به کرسی نشسته اند، می باشد.
است  امنیت  نبود  غزنی  بزرگ  مشکل  که  افزود  او 
گذشته  در  کسانی که  متوجه  آن  بیشتر  مسوولیت  که 
کسی که  و  داشتند  به دست  والیت  این  در  را  قدرت 
حکومت  عزنی  مردم  باالی  سرپرست  منحیث  امروز 

می کند، می باشند.
می دهد  هشدار  حکومتی  به مسووالن  فرزام  آقای 
تداوم  بی عدالتی،  همه  این  برابر  در  غزنی  مردم  که 
هرگز  والیت  این  در  حق شان  گرفتن  و  سرپرستی 

نخواهند  استفاده  تضرع  سیاست  از  و  نکرده  سکوت 
گرفت.

ادامۀ  که  کرده  تأکید  سخنانش  ادامۀ  در  فرزام  آقای 
سرپرستی در غزنی قابل تحمل نیست و رهبران دولت 

باید در این زمینه توجه جدی کنند.
هوسی همدرد رییس اتاق های تجارت غزنی در این 
نشست گفت، بدبختانه در این سال ها حد اقِل توجهی 
به  مرکز ثقافت فرهنگ تمدن و اقتصاد کشور صورت 

نگرفته است.
در  والیت  این  سهمی که  کرد،  تصریح  همدرد  بانو 
خانه های  وزارت  باید  دارد  افغانستان  صادرات 
مالداری  و  زارعت  رشد  در  اقتصادی  و  سکتوری 
توجۀ  دستی  صنایع  و  حیوانی  محصوالت  پروسس 

ویژه داشته باشند.
به خاطر  می گوید:  غزنی  تجارت  اتاق های  رییس 
مخصوصًا  غزنی  دستی  صنایع  دولت  توجۀ  عدم 
و  کشور  صادراتی  اقالم  جمله  از  که  پوستین دوزی 
کاماًل  بوده  غزنی  در  پیشاور  هزاران  اشتغال  وسیلۀ 

ورشکست شده است.
پخش  با  نشست  این  اخیر  در  غزنی  مدنی  فعالین 
غزنی  مردم  که  خواستند  حکومت  از  اعالمیه یی 
نمی پذیرند.  را  والیت  این  باالی  معامله  و  تجارت 
در این اعالمیه آمده است، در اداره محلی غزنی باید 
و  شوند  گماشته  واضح  و  شفاف  به شکل  مسوولین 
صورت  نباید  مصلحتی  و  سیاسی  برخورد  هیچ نوع 

بگیرید.
در اعالمیه آنان آمده است که افراد آلوده به فساد باید 
و  گرفته  قرار  قضایی  و  عدلی  نهادهای  بررسی  زیر 
در  زودتر  هرچه  بشر  حقوق  کمیسیون  نماینده گی 
افراد  جلو  همچنین  و  کرده  به کار  آغاز  والیت  این 
پولیس محلی  از کارکرد  مسلح غیر مسوول گرفته و 

به صورت جدی نظارت شود.
در  که  دخترانه یی  مکاتب  باید  که  کردند  تاکید  آنان 
بسته  افگن  هراس  نیروهای  سوی  از  غزنی  والیت 

شده؛ هر چه زود تر بازگشایی شود.

پولیس مبارزه با مواد مخدر کشور 2۷۷ کیلوگرام مواد مخدر 
و 510 لیتر مواد کیمیایی که در ساخت هیروئین از آن استفاده 

می شود را کشف و ضبط کردند.
روزهای  به  قاچاقچیان  با  همراه  مخدر  مواد  محموله های  این 

5 و 6 سنبله به چنگ ماموران مبارزه با مواد مخدر افتاده اند
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله اعالم کرده است که 

در پیوند با انتقال این مواد، 4 تن بازداشت شده اند.
کیلوگرام   233 است،  گفته  اعالمیه یی  انتشار  با  اداره  این 
شده  جاسازی  ماهرانه  به شکل  تراکتور  یک  در  که  هیروئین 
انتقال آنرا از ولسوالی درایم بدخشان  بود و قاچاقچیان قصد 

به والیت بلخ داشتند، کشف و ضبط شد.
به  به آتین شناسایی و یک تن  این تراکتور در منطقه موسوم 

اتهام انتقال آن بازداشت شد.
در همین حال، 20 کیلوگرام هیروئین، نیز در دروازه پلچرخی 
کابل که در تانکی تیل یک موتر تیز رفتار جاسازی شده بود، 

کشف شد.
در اعالمیه آمده که این مقدار مواد مخدر قرار بود از کابل به 
والیت ننگرهار در شرق کشور منتقل شود که راننده این موتر 

بازداشت شده است.
کیلوگرام   24 با  همراه  ننگرهار  والیت  در  نیز  قاچاقچی  یک 

چرس خام بازداشت شده است.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفته است که 510 
لیتر مواد کیمیایی که در ساخت هیروئین از آن استفاده می شود 

در یک عملیات از والیت زابل کشف و ضبط شده است.
این اداره گفته است که این مواد از والیت فراه بارگیری شده 
والیات های  از  یکی  به  آنرا  داشتند  قصد  قاچاقچیان  و  بود 

شمالی کشور انتقال دهند.
موتر الری حامل این مواد در شهر قالت والیت زابل شناسایی 
شد، مواد کیمیایی در بین محموله میوه تازه جاسازی شده بود.
در پیوند با انتقال آن یک نفر باشنده هرات دستگیر شده است.
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بــرای بررســی کارنامه هــای تبلیغاتــی احمدشــاه مســعود، 
درک اوضــاع و شــرایط روزگارِ او ضــروری اســت. 
هم چنــان پیچیده گی هــای نبــرد چریکــی در یــک 
ــد  ــی مانن ــر ابرقدرت ــده و ســنتی در براب کشــور عقب مان
ــل  ــد از آن غاف ــه بای ــت ک ــالۀ دیگری س ــوروی، مس ش
نبــود؛ ورنــه طــرح چنیــن مبحثــی، بی کیفیــت و حتــا در 
مــواردی نابه جــا جلــوه خواهــد کــرد. بنابرایــن، ابزارهایی 
کــه در راســتای تبلیغــات بــه کار گرفتــه شــده اند، بســیار 
ــری  ــی به کارگی ــد و چه  گونه گ ــون و گاه غریب ان گوناگ
ــای  ــته گی پهلوه ــم پیوس ــو به ه ــا از یک س ــن ابزاره ای
ــت و  ــر لیاق ــوی دیگ ــد، و از س ــان می ده ــگ را نش جن
کاردانــی مســعود را کــه چه طــور از هــر حرکتــی بــه نفــع 

ــت. ــره می گرف ــش به خوی
احمدشــاه مســعود در آغــاز جهــاد، جوانی بود کــه دروس 
خویــش را در دانشــکدۀ پولی تخنیــک نیمه تمــام گذاشــته 
بــود، مســایل مربــوط بــه جنــگ چریکــی را در کتاب هــا 
خوانــده بــود و از لحــاظ عملــی تنهــا یــک تجربــۀ نــاکام 

نظامــی را به همــراه داشــت.
مولــوی محمــد موســی از بــرادر خــود کفایــت اهلل کــه در 
آن زمــان ســمت معاونــت احمدشــاه مســعود را داشــت، 

پرســید: آمرتــان در کارهــای نظامــی چه طــور اســت؟
کفایــت اهلل گفــت: یــک کــورس 45روزه خوانــده، ولی در 

کار مــردم داری خوب اســت.
ایــن 45 روز، پشــتوانۀ دانــش نظامــی مســعود را تشــکیل 

مــی داد، کــه ارزیابــی آن بــرای همه گان آســان 
ــادر  ــغ از م ــه نواب ــه را ک ــن گفت ــت و ای اس
نابغــه بــه دنیــا نمی آینــد بلکــه بــر اثــر ســعی 
و تــالش خســته گی ناپذیر، خــود را بــاال 

ــی دارد. ــد م ــند، تایی می کش
مفیــِد  تجــارب  از  بــود  قــادر  مســعود 
ــِف خــود  ــاط ضع ــرد، نق ــره گی ــران به دیگ
ــالح  ــدد اص ــد و در ص ــایی کن را زود شناس
ویژه گی هــای  از  یکــی  ایــن  و  برآیــد، 
ــا  ــه بعده ــود ک ــعود ب ــاه مس ــارز احمدش ب
ــا  ــارزی ایف ــش ب در تحــوالت افغانســتان نق
نمــود و شــهرتش در سراســر جهــان پیچیــد 
و لقب هــای ســتایش آمیزی هم چــون “شــیر 
ــی  ــگاران خارج ــوی خبرن ــیر”، از س پنجش

ــت. گرف
تجاوز شــوروی در افغانســتان یــک دگرگونی 
عمــده در نظــر احمدشــاه مســعود وارد آورد؛ 
طــوری کــه مســعود بــر اســاِس آن خــود را 
بــرای یــک جنــگ درازمــدت عیــار ســاخت، 
بــه شــیوه های گوناگــون مــردم را بــه ســوی 
ــه تشــکیالت خــود  خــود جلــب  نمــود و ب
ــارزه  ــا دوام مب ــید ت ــی بخش ــای تازه ی پهلوه
ــن  ــوای اشــغالگر شــوروی تضمی ــه ق را علی

ید. نما
اقداماتــی کــه مســعود بــر مبنــای ایــن 
انجــام داد، گونه گــون و در  طــرز فکــر 
اســتقامت های مختلــف بــود؛ ولــی هــر 
ــت  ــکه را می مانس ــک س ــی دو روی ی اقدام
کــه یــک صفحــۀ آن جنبــۀ تبلیغاتــی داشــت.

ــت  ــگ را از حال ــعود جن ــاه مس ــاد احمدش ــاز جه از آغ
صنــف  یــک  و  ســاخت  دیگرگــون  “ایله جــاری” 
مشــخص از جهادگــران را تشــکیل داد. ایــن جهادگــران 
از نقــاط مختلفــی بودنــد کــه داوطلبانــه بــه انجــام ایــن 
کار تعهــد می ســپردند، بــه دریشــی ملبــس بودنــد، دورۀ 
ــات  ــد و ســپس در قطع آموزشــی یی را ســپری می کردن
رزمــی تنظیــم می شــدند. ایــن کار، رزمنــده گان را از مــردم 
عــادی جــدا می ســاخت و به طــور دایمــی بــرای جنــگ 
و دفــاع آمــاده می کــرد. تشــکیل چنیــن دســته هایی، هــم 
بــرای مــردم افغانســتان جالــب توجــه بــود و هــم بــرای 

خبرنــگاران خارجــی.
مســعود بــه قصــد تربیــت کادر فکــری کــه بتوانــد چــرخ 
ــوروی در  ــون ش ــه قش ــته علی ــاد را پیوس ــه و جه جبه
حرکــت نگــه دارد، در جنــب قرارگاه هــای نظامــی، کمیتۀ 
ــه  ــن کمیت ــود. در ای ــیس نم ــاد” را تاس ــوت و جه “دع
جوانــان باســواد جابه جا شــده بودنــد، درس هــای عقیدتی 
ـ سیاســی هفتــه وار ارایــه می شــد و دوره هــای آموزشــی 
کوتاه مــدت زیــر نظــر شــخص احمدشــاه مســعود تدویر 
می یافــت و کســانی از سراســر قرارگاه هــای پنجشــیر بــه 
ــی می شــدند و شــرکت  ــن دوره هــای آموزشــی معرف ای
می کردنــد و در ایــن دوره هــا احمدشــاه مســعود دربــارۀ 
نیــات اتحاد شــوروی در ســطح منطقــه و جهــان و اوضاع 
افغانســتان درس مــی داد، کــه بــه دلیــل کــم بــودِن آثــاری 

ــود. ــو و شــنیدنی ب ــاب، حرف هایــش ن در ایــن ب
ــی  ــالت پیاپ ــر حم ــت به خاط ــعود نتوانس ــه مس گرچ
نیروهــای شــوروی، از تشــکیل ایــن کمیته هــا بــه هــدف 
اساســی خــود کــه تربیــۀ کادرهایــی بــرای جبهــه بــود، 
نایــل آیــد؛ امــا توانســت فکــر و بینــِش خــود را بــا تدویر 

ایــن دوره هــای آموزشــی در میــان حلقــات باســواد کــه 
مســعود آن هــا را “روشــن فکران” می خوانــد، پخــش 

نمایــد و رابطــۀ اســتواری بــا آن هــا برقــرار نمایــد. 
ــام جهــاد” را کــه  مســعود در زمســتان 1359 نشــریۀ “پی
ــیس  ــیر تاس ــد، در پنجش ــر می ش ــتتنر تکثی ــۀ گس ذریع
کــرد کــه مســوولیت آن را محمــد اســحاق یکــی از یــاران 
ــای  ــن نشــریه تبصره ه ــده داشــت. ای ــر عه نزدیکــش ب
ــار جنگــی را پخــش می نمــود و بیشــتر  سیاســی و اخب
نســخه های ایــن هفته نامــه، در مســاجد بــرای نمازگــزاران 

ــد. ــده می ش خوان
بــا نشــر ایــن جریــده، مســعود بــه مــردم اطمینــان مــی داد 
حرکتــی را کــه علیــه نیروهــای شــوروی  بــه راه انداختــه 
اســت، موســمی و زودگــذر نیســت، و بــا تشــریح 
سیاســت های توســعه جویانۀ اتحــاد شــوروی، مســولیت 
مــردم افغانســتان را در برابــر آن نشــان مــی داد. از جانبــی 
ــا  ــت، ب ــریه یی نداش ــته نش ــه در گذش ــیر ک ــم پنجش ه
چــاپ “پیــام جهــاد” مــواد تبلیغاتــی بــرای جوانــان و اهل 

ســواد تهیــه داشــت و آن هــا را دل گــرم نمــود.
ــوان  ــا می ت ــعود از این ج ــگاه مس ــن کار را از ن ارزِش ای
ســنجید کــه آوردِن یــک پارچــه کاغذ کــه “راپــور” نامیده 
می شــد، از کابــل کار دشــواری بــود و کســانی هــم ســِر 
ــی در چنیــن شــرایطی،  ــد. ول خــود  را از دســت می دادن
همــکاران احمدشــاه مســعود کاغــذ و رنــگ را از کابــل 
ــل  ــیر منتق ــه پنجش ــه ب ــد و مخفیان ــداری می کردن خری

می ســاختند.
ــی  ــواری را در پ ــریۀ دی ــد نش ــر چن ــاد” بعدت ــام جه “پی
داشــت کــه هفتــه وار در نقــاط مزدحــِم پنجشــیر نصــب 
می شــدند و مــردم آن هــا را مطالعــه می کردند و نویســنده، 
ــود. بخــش  ــوع” ب ــام “طل ــه ن ــا ب مســوول یکــی از آن ه
فرهنگــی جبهــه بــه تشــویق شــاعران محلــی پرداخــت و 
ــا  ــن ترانه ه ــد. ای ــروده ش ــاد س ــاب جه ــی در ب ترانه های
ــتا  ــن راس ــد و در ای ــده می ش ــجویان خوان ــط دانش توس
ــین  ــا آواز دل نش ــی، ب ــوان محل ــد” آوازخ ــی مجی “صوف
خــود، در تشــویق مجاهدیــن نقــش خوبــی را ایفــا نمود.
یــک کامــرۀ عکاســی در جبهه وجود داشــت و از وســایط 
تخریب شــدۀ نیروهــای شــوروی و رژیــم کابــل، عکــس 
می گرفت)مجاهــدی کــه ایــن کار را انجــام مــی داد، 
ــام اشــت(. از همیــن رو، بیشــتر عکس هایــی  “شــیرآقا” ن
کــه در آن زمــان در نشــراِت جمعیت اســالمی در پیشــاور 
ــدون  ــود. ســفر “فری ــه چــاپ می رســید، از پنجشــیر ب ب
ــیر  ــه پنجش ــال 1359 ب ــی در س ــکاس ایران ــور” ع گنج
ــوب  ــالیانی را در جن ــه س ــود. او ک ــه ب ــک حادث ــز ی نی
ــرداری از  ــۀ عکس ب ــود و تجرب ــرده ب ــپری ک ــان س لبن
صحنه هــای نبــرد را داشــت، در معرفــی کــردِن مبــارزات 
مجاهدیــن افغانســتان در مطبوعات خارجــی نقش خوبی 

ایفــا نمــود. 
در دو طــرف جــادۀ پنجشــیر، در روی ســنگ ها و دیوارهــا 
ــده  ــک ش ــبز ح ــفید و س ــای س ــه رنگ ه ــعارهایی ب ش
بــود کــه عبــارت بودنــد از “جاســوس اعــدام می شــود”، 
“مــرگ بــر روس اشــغال گر”، “چرس نوشــی تــو را 
دیوانــه می کنــد” و “چــرس دشــمن عقــل اســت”. از ایــن 
شــعارها بــه خوبــی برمی آیــد کــه مســعود از آغــاز متوجه 

جبهــه  دو 
ــۀ  ــمن، و جبه ــا دش ــه ب ــی و مقابل ــۀ خارج ــود: جبه ب
داخلــی؛ تزکیــۀ صفــوف و تشــکیل یــک صــف منظــم.
مســعود روان شناســی مــردم را درک می کــرد و در جامعــۀ 
کم ســواد افغانســتان، از نقــش انــدِک مطبوعــات آگاه بود؛ 
بنابرایــن بــه تبلیغــات شــفاهی توجــه فراوانــی داشــت و 
مطالــب مــورد نظــر خویــش را بــدون خســته گی روزانــه 
ــته از  ــِس او پیوس ــون مجال ــت و چ ــرار می گف ــه تک ب
ــش  ــد، گفته های ــی می گردی ــر و خال ــازه وارد پ ــراد ت اف
ــش  ــی اش پخ ــت فرمانده ــاحۀ تح ــرعت در س ــه س ب

می گردیــد.
از مســاجد بــه خوبــی اســتفاده می کــرد، علمــای دینــی 
را بــه حیــث یــک قشــر محتــرم در بیــن مــردم افغانســتان 
ــک محــل  ــا را در ی ــی علم ــر از گاه ــود و ه ــناخته ب ش
جمــع می نمــود و از آن هــا مشــوره می گرفــت و بدیهــی 
اســت کــه مباحثــات ایــن مجالــس بــه هــر ســو پراکنــده 
می  گشــت، آن هــم از زبــان یــک عالــم دینــی کــه در تأییِد 

آن روایاتــی از متــون دینــی نیــز بــه کار گرفتــه می شــد.
در بخــش مالــی، احمدشــاه مســعود مقرراتی وضــع نمود 
کــه بــر اســاس آن؛ تاجــران ســنگ های قیمتــی زمــرد و 
الجــورد مکلــف بودنــد پنــج درصــد از بهــای ســنگ را 
ــد، ده درصــد از محصــول حاصــالت  ــه جبهــه بپردازن ب
زراعتــی دهاقیــن بــه مجاهدیــن تعلــق می گرفــت و تمام 
مأموریــن ملکــی و نظامــی مــردم پنجشــیر کــه در دوایــر 

رژیــم وظیفــه داشــتند، ماهــوار ده درصد از معــاش ماهانۀ 
ــز  ــه نویســنده نی ــد، ک ــه می کردن ــل جبه خــود را تحوی

ســالیانی مســوولیت امــور مالــی قریــۀ خــود را داشــت.
هرچنــد ایــن اقــدام دارای اهمیــت مالی بود، ولــی پیوندی 
کــه ایــن مقــررات میــان مجاهدین و ســایر اقشــار جامعه 
به وجــود آورد و بــه گونه یــی همــه را در امــر جهــاد علیــه 
نیروهــای شــوروی ســهیم  ســاخت، از اهمیــت بیشــتری 
برخــوردار بــود و ایــن روابــط بــا گذشــِت زمــان بــرای 
بســیاری کســان زمینــۀ همکاری هــای نظامــی و اطالعاتی 
را فراهــم آورد و در نهایــت، صفــی متحــد و یک پارچــه 

را تشکیل داد.
رفتــار مملــو از عفــو و گذشــِت مســعود در برابــر اســرای 
جنگــی، آوازۀ او را در سراســر افغانســتان و حتــا در میــان 
نظامیــان ارتــش رژیــم و نیروهــای شــوروی پخــش نمود 
و در مقابــل، وقتــی در تابســتان 1359 نیروهــای شــوروی 
ــد و در  ــه درۀ پنجشــیر آغــاز کردن یــورش دوم شــان را ب
چنــد قریــه قتــل عــام بــه راه انداختنــد و حتــا حیوانــات 
را بــه گلولــه بســتند، گفته هــای مســعود در بــاِب ظلــم و 
بربریــِت روس هــا، ثابت شــد و صــف مــردم و مجاهدین 
ــا  ــه روس ه ــود ک ــی ب ــن خطای ــت. و ای ــرده تر گش فش
ــر آگاه  ــک رهب ــش ی ــعود در نق ــدند و مس ــب ش مرتک

جنــگ چریکــی، از آن بــه نفــع خــود اســتفاده کــرد.
اولیــن تحلیل گــر خارجی کــه وارد پنجشــیر گردیــد و در 
مطبوعــات اروپایــی راجــع بــه مســعود و جبهۀ پنجشــیر 
ــن  ــود. برداشــت های ای نوشــت، “ژان جــوزه پوییــک” ب
شــخص، بنیــادی شــد بــرای ســایر خبرنــگاران به ویــژه 
فرانســویان کــه نســبت به پنجشــیر توجهــی ویژه داشــتند 

و همــان بــود کــه در 1360 یــک دســته از داکتران موسســۀ 
“امــی” متعلــق به کشــور فرانســه، وارد پنجشــیر شــدند و 
در آن جــا بــرای تــداوی مجروحیــن جنگ، مرکــز گرفتند. 
ایــن کار اگــر از یک ســو توجــه کشــور فرانســه را نشــان 
ــدۀ جــرأت مســعود  ــد، از ســوی دیگــر بازگوکنن می ده
ــان اجــازۀ فعالیــت  ــه خارجی اســت کــه در آن شــرایط ب
ــر “کفــر”  در پنجشــیر را داد، در حالــی کــه مــردم در براب
برخاســته بودنــد و هــر خارجــی از نظــرِ آن هــا کافــر بــود 
و اندک تریــن لغــزش در ایــن راســتا می توانســت اعتمــاد 

مــردم را نســبت بــه مســعود لطمــه بزنــد.
حضــور داکتــران فرانســوی در پنجشــیر، باعــث شــد کــه 
ــا  ــر دنی ــیر در سراس ــری از پنجش ــی دقیق ت گزارش های
پخــش شــود، و از جانبــی هــم ســایر خبرنــگاران اروپایی 
ایــن جــرأت را یافتنــد کــه بــا اطمینــان بــه پنجشــیر ســفر 
ــه در  ــتان را ک ــل نورس ــج کوت ــور از پن ــج عب ــد و رن کنن
ــک دارای -11  ــر ی ــرار دارد و ه ــیر ق ــیر راه پنجش مس

ــد. ــاع اســت، به جــان بخرن ــوت ارتف ــزار ف 14ه
در ســال 1361 یک موسســۀ فرانســوی، یک پایه فرســتندۀ 
رادیویــی را در اختیــار جبهــه قــرار داد که روی مــوج اف .ام 
ـ مشــرف  نشــرات می کــرد. ایــن فرســتنده در ارتفاع دربند 
بــر شــمال کابــل نصــب شــده بــود. گرچــه در آن وقــت 
ــدک  ــد، ان ــی کــه دارای مــوج اف.ام بودن تعــداد رادیوهای
بــود؛ ولــی ایــن کار از یــک برنامۀ حســاب شــدۀ تبلیغاتی 
ــام  ــی کاری انج ــِت مخف ــه در نهای ــرد ک ــت می ک حکای
ــع  ــی قط ــو زمان ــن رادی ــرات ای ــت. نش می یاف
گردیــد کــه دو کارمنــد آن بــه نام هــای “انجینــر 
ــۀ  ــک حمل ــر” در ی ــخی احمد” و “عبدالظاه س
کوماندویــی روس هــا بــا اســناد دســتگیر شــدند.
معتبــر  مجلــۀ  دیــوس” خبرنــگار  “تونــی 
دفاعی”جیمــز دیفنــس”، حین تمریِن یــک گروه 
از مجاهدیــن، بــا مســعود )1360( مالقی شــد. او 
کــه برخــی از جبهات مجاهدیــن را در گوشــه و 
کنــار افغانســتان دیــده بــود، از دیــدن مجاهدیــِن 
ملبــس بــه یونیفــورم و در حــال تمریــن، آن هــم 
بــا تعــداد شــمرده شــده شــگفت زده شــد. ایــن 
ــان  ــددی می ــای متع ــرآغاز مالقات ه ــدار س دی
وی و احمدشــاه مســعود گردیــد و ایــن رابطــه 
تــا مــرز نوشــتِن زنده گی نامــۀ مفصــِل مســعود 
توســط تونــی دیــوس پیــش رفــت. ایــن اثــر بــا 
توجــه بــه فراســتی کــه تونــی دیــوس در امــور 
نظامــی دارد و زحماتــی کــه در این راســتا متقبل 
ــد.  ــی باش ــد دارای ارزش فراوان ــده، می توان ش

از فیلم بــرداران مشــهوری کــه بــا مســعود 
رابطــۀ عاطفــی برقــرار کردنــد، یکی “کریســتف 
دوپانفلــی” و دیگــری “انــدی” اســت. دوپانفلــی 
چندیــن فیلــم مســتند از مســعود و کارنامه هــای 
او تهیــه کــرد و “انــدی” کــه بــه فیلم های مســتند 
جنگــی عشــق فــراوان داشــت، بــا قومانــدان پناه 
ــه  ــا این ک ــت، ت ــگ می رف ــای جن ــه صحنه ه ب
به دســت افــراد حکمتیــار بــه جــرمِ محبتــی کــه 
نســبت به مســعود داشــت، در نورســتان در سال 

136۷ کشــته شــد. 
بــاری از احمدشــاه مســعود پرســیدم، بــر اســاس 
چــه عواملــی نیروهای شــوروی در پنجشــیر تن 

ــه آتش بــس دادنــد؟ ب
مســعود بــا بــر شــمردِن شــماری از عوامــل گفــت: در آن 
ــمال  ــان ش ــی از فرمانده ــی برخ ــی عنوان ــان نامه های زم
کابــل کــه با دســتگاه خــاد هــم در ارتبــاط بودند، نوشــتم. 
در آن نامه هــا، ســراپا از آماده گی هــای مجاهدیــن و 
رســیدن امکانــات فــراوان مالــی و نظامــی ســخن رفته بود 
بــه گونه یــی کــه خواننــده را بــه یقیــن وامی داشــت. امــا 
مقصــد از نــگارش چنیــن نامه هــا ایــن بــود کــه اطالعات 

کاذبــی در دســترس خــاد قــرار گیــرد. 
کار طبــق برنامــه پیــش رفــت و بــه بــاور او، ایــن نامه هــا 
کــه در ظاهــر جنبــۀ نظامی داشــت، ولــی در واقــع ماهیت 
ـ اطالعاتــی را دارا بــود کــه در نتیجه، اثــر خود را  تبلیغاتــی 
در تضعیــف روحیــۀ دشــمن بــر جای گذاشــت. بــه گفتۀ 
ــه  ــا در این ک ــن نامه ه ــل، ای ــایر عوام ــوی س او، در پهل
ــر  ــازد، موث ــس وادار س ــه آتش ب ــوروی را ب ــای ش نیروه
افتــاد. ایــن کار یــک پهلــوی دیگــرِ کار تبلیغاتــی مســعود 

را بازگــو مــی دارد.
ــوی، او را  ــان فرانس ــه زب ــعود ب ــاه مس ــنایی احمدش آش
کمــک کــرد تــا بــا آن عــده از خبرنــگاران خارجــی کــه 
ــد و  ــت کن ــان فرانســوی می دانســتند، شــخصاً صحب زب
ایــن یــک امتیــاز بــرای او بــه حســاب می آمــد. هم چنــان 
در ســال های نخســتین جهــاد، همــکاری انجینــر محمــد 
ــریح  ــت، در تش ــد اس ــی بل ــان انگلیس ــه زب ــحاق ک اس
ــت  ــی از اهمی ــگاران خارج ــی خبرن ــاع و رهنمای اوض
زیــادی برخــوردار بــود، در حالــی کــه ســایر جبهــات از 

ــد. ــد بودن ــر بهره من ــرادی کم ت ــن اف چنی
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 محمدرضـا بهشتی

بخش نخست

بخواهد  که  می گیرد  قرار  این  معرِض  در  کسی  کمتر 
مفهوم یا اصطالحی را تدوین، توضیح، تحلیل و تعریف 
کنـد و دنبال این محذور نباشد که معنای حقیقی آن 
چیست و مفهوم آن نزد چه گروهی از فالسفه می باشد.
جمله  از  علوم  رشته های  همۀ  مفاهیم  و  اصطالحات 
فلسفه، برگرفته از زبان محاوره یی عموم هستند. به هر 
حال فردی که این اصطالح و مفهوم را به کار می برد، 
تحت تأثیر یک جریان یا سنت فکری است. به ندرت 
کامل  ابداع  که  کرد  پیدا  را  واژه یی  علوم  در  می توان 
به  مغرب زمین  سنت  در  چیزی  چنین  باشد.  علم  آن 

سئولوژی تعبیر می شود.
واژه یی  ابتدا  در  فیزیک  و  ریاضیات  در  است  ممکن 
که  مفاهیمی  و  واژه ها  علی القاعده  ولی  کنیم،  جعل 

واژه ها بر آن داللت دارند، دارای پیشینه یی هستند.
اگر در سنت گذشتۀ خودمان بخواهیم در این باره مثالی 
بزنیم، در علم اصول و بحث الفاظ اساسًا ابداع کاملی 
از  در مورد اصطالحات و مفاهیم به چشم می خورد. 
جمله این که: این بحث تعیینی است یا تعینی و مباحث 
علم  این  در  هست.  باب  این  در  که  دیگری  مفصل 
رگه هایی به چشم می خورد که به نظر می رسد مسأله 

دارد به صورت مسأله تبدیل می شود.
اما واقعیت آن است که نه در سنت ما بلکه در سنت 
مغرب زمین از باستان تا سده های خیلی نزدیک، بحث 

و  اشیا  و  مفاهیم  و  واژه ها  میان  نسبت 
به  که  است  بحثی  عمومی،  مجهول های 
صورت  تمرکز  آن  روی  نیاز  مورد  اندازۀ 

نگرفته است.
از  بعد  فلسفی،  مفاهیم  در  تحول  و  تتبع 
پرسشی که به دنبال یک کار تحقیقی برای 
من پیش آمد، مورد توجه من قرار گرفت.

برای مثال، من بحث طبیعت را دنبال کردم. 
تعبیر  فوسیس  واژۀ  با  یونانی  در  طبیعت 
می شود. یکی از وجوه معانی فوسیس در 
واژه همراه  این  است.  ناتورا  باستان،  عهد 
دارد.  همراه  به  را  متفاوتی  بار  خودش 
»ناتورا« به معنای دهانۀ رحم حیوان ماده و 

برگرفته از علم جانوری است. دلیل این که در ُرمِ التینی 
به خود مشغول می داشت،  را  بیشتر ذهن ها  این وجه 
چیستی افراد بود. این که از کدام بطن و از کدام رحم 
دارد  این  به  بسته گی  هستم؟  چی  من  شده اند.  زاده 
که از کدام بطن زاده شده ام. سپس این واژه به همۀ 
موجودات و همۀ اشیا تعمیم داده شـد. طوری که ما 
دربارۀ پیاله هم صحبت از طبیعِت آن می کنیم. در مورد 
این  می کنیم.  درخت  طبیعت  از  صحبت  هم  درخت 
تحول قابل مالحظه یی است که تحوالت و تغییراتی را 

به همراه آورد که در فوسیس یونانی نبود.
من خیلی دنبال این بودم که واژۀ طبیعت را اول بار در 
این معناهایی که ما به کار می بریم، کجا به کار رفته و 
هنوز تحقیقاتم به جایی منتهی نشده است. اتفاقًا َطبََع 
که در قرآن کریم هم که به صورت یک واژه آمده، نه 
تهدید  مهر کردن و  معنای  به  بلکه  معنای طبیعت،  به 
کردن آمده است. واژه یی که بیشتر به ذهن ما ایستایی 

را متبادر می کند تا پویایی را.
در تحقیقی که بنده راجع به طبیعت و در مفهوم طبیعت 
انجام دادم، دگرگونی این مفهوم در سنت مغرب زمین 
رسید  ذهنم  به  کرد.  به خود جلب  مرا  توجه  که  بود 
یکی از مفاهیم کلیدی که فلسفه با آن سروکار داشت 
خدا  و  انسان  طبیعت،  است.  طبیعت  مفهوم  دارد،  و 
سه رأس مثلث مفاهیمی هستند که اگر دگرگونی در 
هر گوشه یی از آن اتفاق بیافتد، در فهم هر کدام و دو 
رأس دیگر هم تأثیر می گذارد. این سه مفهوم تنگاتنگ 
و به هم پیوسته اند. اگر تلقی تان از طبیعت تغییر کند، در 
تلقی تان از انسان و اطرافیان او و خدا و رابطۀ انسان با 

خدا دگرگونی هایی پیش می آید.
طول  در  را  مواردی  تحقیقاتی،  طرح  این  مدت  طی 
تاریخ فلسفه جمع  آوری کردم که ببینم کجا را در فلسفه 

دنبال کنم تا این که به مشکلی برخوردم.
بیابیم؛  به فرض این که ما توانستیم مفاهیم مختلفی را 
ما  این که  بعد  مشکل  بفهمیم؟  چه گونه  را  تحول 
نمی توانیم یک تبیین نظری و تیوریک نسبت به تحول 
و تحول مفاهیم داشته باشیم. نتیجه این شد که به جای 
طبیعت  مفهوم  تحول  و  طبیعت  موضوع  به  این که 
بپردازم؛ بر روی مبانی نظری تحول مفاهیم فلسفی با 

توجه به مصداق طبیعت تکیه کنم.
از این رو پا را از روی این مصداق برنداشتم تا بتوانم 

ببینم که چیزی را که در مفاهیم  مرتب رجوع کنم و 
فلسفۀ  بررسی  مقام  در  می توانم  آیا  می گویم،  نظری 

عملی تاریخی هم مصداقی برایش بیابم یا خیر؟
شاید  که  ببافیم  چیزهایی  خودمان  برای  است  ممکن 
بخشی از فلسفه باشد، اما همۀ قسمت های آن نخواهد 

بود.
مثاًل  است.  فلسفی  اصطالح شناسی  دیگر  مورد 
می خواهیم جوهر را تعریف کنیم. از کدام موضع و بر 

پایۀ کدام اندیشمند باید آن را تعریف کرد؟
از  اسپینوزا بگوییم جوهر عبارت است  به سبک  مثاًل 
چیزی که قایم و مقصود به ذات است. مفهومش هم 
این است که من جوهر را چیزی می فهمم که تکلیفش 
را با ما معلوم می کند. اما وقتی که اسپینوزا بخواهد آن 
را برای دیگران توجیه کرده و مفاهمۀ دیگران را طلب 
دست  به  اتفاقی  شاید  ما  تعریف  که  آن جاست  کند، 

ندهد.
آن جایی که شما بر اساس فهم اسپینوزا جلو می روید، 
ممکن است بپرسید آیا جوهر این است یا آن؟ اتفاقًا 
این سوال خیلی هم جالب است. بنابراین اگر از درون 
یک نظام فلسفی نگاه کنیم، به یک نتیجه می رسیم. به 
محض این که از درون این نظام فلسفی خارج شویم و 
بگوییم که من به عنوان یک نگاه کنندۀ مستقل به این 
صرف  یعنی  می آید.  پیش  مشکل  می کنم،  نگاه  قضیه 
تا  را  فرد خودش  این که  نمی دهد ولو  تعریف جواب 

آخر به این تعریف ملتزم بداند.
انتظاری می رود که  علی القاعده از فیلسوف هم چنین 
وسط راه فلسفی در داخل این مفاهیم عناصر دیگری 
وارد یا خارج نشوند یا تغییر ثقل قابل مالحظه یی در 

معانی او رخ ندهد.
جزو  او  بگیرید.  نظر  در  را  کانت  نمونه،  عنوان  به 
و  سیستماتیک  بسیار  ذهن  که  است  اندیشمندانی 
که  بگویم  باید  جاها  از  بعضی  در  دارد.  نظام مندی 
وقتی  است.  نظام مند  اعجاب آوری  طرز  به  وی  ذهن 
به کتاب نقد عقل محض او می نگریم که در طی 12 
سالی  چند  در طی  است،  کرده  کار  آن  روی  بر  سال 
که این کتاب را نوشته، به مواردی برخورد می کنیم و 
تحول  دادن  دهندۀ رخ  نشان  که  می بینیم  اصطالحاتی 

نزد اوست.
حال اساسًا ما چه گونه می توانیم مفهوم و رابطۀ آن با 

واژه و متعلق به آن موضوع را بفهمیم؟
یک طرز تلقی در این مورد مربوط به رواقیون است. در 
این روش واژه را به معنای اتیکت و برچسبی می دانند 
که بر روی مفهوم چسبانده می شود. واژه خودش در 
مثاًل  جای  به  می توانستیم  ندارد.  باری  خودش  داخل 
بگذاریم.  دیگری  هر چیز  را  این جسم  اسم  پیـــاله، 
را  کتبی  و  لفظی  تعبیر  یا  واژه  چه  ما  که  نیست  مهم 
چهاردم  قرن  تا  و  وسطا  قرون  در  می کنیم.  انتخاب 
معنای  این  که  نمی کنیم  برخورد  کسی  به  ما  میالدی 
با  ما  تفکر،  این  اساس  بر  باشد.  نپذیرفته  را  رواقیان 
ماده روبه رو هستیـم و رابطۀ بین واژه و شیء، رابطۀ 

غیرمستقیم است.
ما از یک طرف لفظ و صورت را داریم اعم از این که به 
بیان و گفتار دربیاید. از طرف دیگر، پیکرۀ لفظ را در 
نظر بگیرید. یا به صورت مکتوب درمی آید یا نشانه یی 
بین  رابطۀ  هم  یک طرف  از  می شود.  مفهوم  این  برای 
معنا  را  اسمش  که  داریم  را  مفهوم  و  واژه  صورت 
مفهوم  دو  این  بین  دوجانبه  رابطه یی  پس  گذاشته ایم. 

وجود دارد و آن رابطه خود معنا است. معنا چیست؟
 The meaning of :بابکن و ریچارد کتابی با عنوان
the meaning نوشته اند که از کتاب های سنتی این 
بحث بوده و در اواسط دهۀ ۷0 منتشر شد. آن ها حدود 
16 معنا از معنا به دست دادند. من همۀ این موارد را 
جمع کردم و تعداد آن را به 25 عدد رساندم. خالصه 
این که در بحث معنی و معنای آن، آرای فراوانی دیده 

می شود.
معموالً اگر مفهوم ما بسیط باشد، به نظر می رسد این 
مفاهیم  غالبًا  که  باشد. در حالی  رابطۀ ساده یی  رابطه؛ 
واژه  بگوییم یک  که  نیست  این  طور  نیستند.  بسیط  ما 
اجزایی  و  بوده  روشن  و  واضح  کاماًل  مفهوم  یک  و 
ندارد. بنابراین متشکل از معانی مختلفی است که گرد 

هم آمده اند.
فلسفی  مفاهیم  به  نسبت  غالبًا  گفتم  که  همان طور 
تحول  دربارۀ  اگر  مثاًل  کرد.  برخورد  ساده  نمی توان 
صحبت کردم؛ می خواستم تالش کنم تا نشان دهم چه 
چیزی می تواند دگرگونی و تحول را برای ما به عنوان 

امری که بتوانیم دنبال کنیم؛ به دنبال داشته باشد.
گذشته از این؛ مفاهیم معموالً تک نیستند، بلکه نسبتی 
میان یک مفهوم مورد کاوش و جست وجوی ما و شما 

بین  متقابلی  روابط  یعنی  دارد.  وجود 
تا  دارد  وجود  مفهوم  آن  و  مفهوم  این 
جایی که گاهی اوقات مکمل همدیگر 
مفاهیمی  ظاهر  در  اگر  حتا  هستند. 

متضاد و معارض باشند.
منتزع  مفاهیم  این  خود  دیگر،  بیان  به 
بلکه  نیستند؛  آسمان  و  زمین  وسط  و 
در پیوند با سایر مفاهیم دیگراند. برای 
رسیدن به درکی از یک مفهوم، باید یک 
درجه از دایرۀ مفهوم آن طرف تر رفت و 

نسبتش با سایر مفاهیم را بررسی کرد.
من در این بررسی هرچه جلوتر رفتم، 
را  مفهوم  و خود  تحول  مفهوم  بخواهم  اگر  که  دیدم 
بررسی کنم، با دایره یی گسترده از نسبت ها، روابط و 

فهرست ها سروکار دارم.
پشت پردۀ تاریخ فلسفه؛ مفاهیمی که به عنوان مفاهیم 
مکمل یا مقابل و امثال آن وجود دارد هنوز مورد تردید 

اند که آیا بین آنها تنازع داریم یا نه؟
تا این جا کمی به نسبت بین واژه، صورت واژه و سپس 

معانی، مفاهیم و نسبت مفاهیم با هم پرداختم.
چند  با  ما  این که  و  بود  مسأله  طرح  فقط  من  قصد 
این که  واژه.  تاریخچۀ  یکی  داریم:  سروکار  موضوع 
عنوان  به  می شوند.  دگرگونی هایی  دچار  واژه ها  خود 
مثال: واژۀ اوسیس که در یونان باستان به کار می رفت. 
سپس در سنت مغرب زمین فراموش شد. بعدها دوباره 
از قرن هفتم به بعد احیا شد. در حالی که تا قبل از آن 
از واژۀ ناتورا استفاده می شد. دوم این که در داخل خود 
واژه یا در مفاهیم تحوالتی پیش می آمد. بنابراین ما با 

the history of culture روبه رو هستیم. 
تعریف  می گوید:  او  دارد.  قشنگی  خیلی  تعبیر  نیچه 
چیزی دارد که تاریخ ندارد. هر چیزی که تاریخ دارد، 
دیگر تعریف نمی شود. بنابراین ما با دگرگونی و تحول 
روبه رو  باشد،  داشته  تاریخچه یی  که  چیزی  هر  در 
به سر  محض  انتزاع  در  بخواهیم  این که  مگر  اسـتیم، 
نمی توانیم  وقت  هیچ  انضمامی  بستر  در  ورنه  بریم. 
هر  این که  معنای  به  دهیم  به دست  از چیزی  تعریفی 

مفهومی را که در داخل آن چیز است، برسانیم.
تعریف باید جامع و مانع باشد. نیچه می خواهد بگوید 
تاریخ بردار و  چنین کاری فقط در مورد چیزهایی که 
زمان بردار نیستند، صدق می کند. بنابراین مبانی نظری 

می توانند در مسیر شناخت معنا به ما کمک کنند.
فارسی زبانانی که می خواهند این مباحث را دنبال کنند، 
باید خود را به دیدی روشن به لحاظ نحوۀ مواجهه با 

چنین پدیده یی مجهز کنند.
را  دکارت  روش«  و  »حقیقت  کتاب  این که  از  پس 
ترجمه کردم، نسبت به واژۀ روش حساس شدم. این که 
آیا کاربرد واژۀ روش در این نوع فلسفه اساسًا صحیح 

است یا نه؟ یا این که واژۀ ایده را به کار بریم.
منبع:

www.persianpersia.com/artandculture
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دو عضو کمیسیون اصالحات نظام انتخاباتی، با 
انتقاد تند از کارکردهای این نهاد، نشست های 

این کمیسیون را تحریم کردند.
شاه محمود میاخیل و کاوون کاکر از اعضای 
کمیسیون اصالحات نظام انتخاباتی با برگزاری 
نشست خبری مشترک، جلسات برگزار شده 
این کمیسیون را در مورد اصالحات انتخاباتی 

تحریم کردند.
شاه محمود میاخیل عضو کمیسیون اصالحات 
نظام انتخاباتی گفت: امکان برگزاری انتخابات 

در  که  عجوالنه یی  اقدامات  با 
انتخاباتی  اصالحات  مورد 
صورت می  گیرد، مقدور نیست 
و بر همین اساس طرح ابتدایی 
برگزاری  برای  موضوع  این 
قبول  مورد  پارلمانی  انتخابات 

ما نیست.
کمیسیون  جلسات  گفت:  وی 
انتخاباتی  نظام  اصالحات 

افغانستان را تحریم می کنیم.
میاخیل افزود: تغییر نظام و دادن 
اصالحات  کمیسیون  در  سهم 
انتخاباتی به احزاب باعث ایجاد 
انتخابات  ساختار  در  بی نظمی 

افغانستان می شود.
در ادامه شاه محمود میاخیل اذعان داشت: باید 
بررسی بیشتری بر روی قانون احزاب صورت 
گیرد تا به دیگر احزاب نیز اجازه حضور در 

کمیسیون داده شود.
مستقل  کمیسیون  عضو  دیگر  کاکر  کاوون 
گفت:  خبری  نشست  این  در  نیز  انتخابات 
افغانستان  انتخاباتی  کمیسیون اصالحات نظام 
در کمتر از دو ماه طرح خود را ارایه کرده که 
این مسأله بدون مشورت با متخصصین ملی و 

بین المللی انجام شده است.

اصالحات  مسأله  نباید  کرد:  خاطرنشان  وی 
سطحی  و  ساده  افغانستان  انتخاباتی  نظام 
گرفته شود و باید وقت بیشتری برای این کار 

اختصاص یابد.
کاکر اذعان داشت: بعضی احزاب تالش کردند 
تا برنامه هایی را که در گذشته تهیه کرده بودند 
به کمیسیون اصالحات انتخابات تحمیل کنند.

انتخابات  اصالحات  کمیسیون  عضو  این 
تصریح کرد: مردم افغانستان حق دارند که در 
مورد سرنوشت خود نظر بدهند، اما کمیسیون 

را  خود  ملی  وظیفه  مورد  این  در  اصالحات 
انجام نداده است.

وی افزود: فشارها زمانی به کمیسیون مذکور 
وارد شده که اعضای پارلمان در تعطیالت به 
سر می برند و باید به دولت فشار آورد تا این 
موضوع را با ابالغ فرمانی قانونی اجرایی کند.

کاکر تأکید کرد: اصالح انتخابات افغانستان به 
یک دستورکار چند حزبی تبدیل شده، زیرا در 
طرح ابتدایی آن 100 کرسی پارلمان به احزاب 
اختصاص یافته که 40 درصد کل کرسی ها را 

شامل می شود و این موضوع برای ما غیر قابل 
قبول است.

قانون  حاضر  حال  در  گفت:  کاکر  کاوون 
احزاب افغانستان سراسری نیست و بر همین 
شبکه های  از  احزاب  برخی  هنوز  تا  اساس 

نظامی برخوردار هستند.
در این حال، یک منبع از کمیسیون اصالحات 
این  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  انتخاباتی 
ریاست  ارگ  اشارۀ  به  کمیسیون  عضو  دو 
جمهوری در برابر پروسۀ اصالحات در نظام 
انتخاباتی سنگ اندازی می کنند. 
این منبع که خواست نامش در 
گفت  نشود،  درج  گزارش  این 
این  سبوتاژ  دنبال  به  ارگ  که 
اصالحات  زیرا  است،  پروسه 
خود  سود  به  را  انتخاباتی 

نمی داند. 
ماه ها  جمهوری  ریاست  ارگ 
پروسۀ  راه اندازی  برابر  در 
انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
انجام  سر  و  کرد  مقاومت 
کمیسیون  اعضای  معرفی  به 
داد.  تن  انتخاباتی  اصالحات 
از ماه ها جنجال  کمیسیون پس 
و  کرد  آغاز  خود  کار  به 
نظرپرسی هایی را نیز با مردم در سراسر کشور 

انجام داد. 
اکنون کمیسیون اصالحات انتخاباتی در تالش 
ارایۀ طرح های خویش به منظور اصالحات در 

نظام انتخاباتی به رهبران دولت است. 
اما منبعی که با ماندگار صحت می کرد گفت که 
کمیسیون  طرح های  ارایۀ  مانع  حرکت ها  این 
زیرا  نمی شود؛  دولت  به  انتخاباتی  اصالحات 
این دو نفر اقلیِت محض هستند و تحریم آن ها 

بر کار کمیسیون مشکلی را ایجاد نمی کند.
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سربازان امریکایی باید...

گفت وگوهای  تسهیل  هدف  با  پاکستان  با  روابط 
طالبان و کابل نیز با موفقیت هایی همراه بوده است.
مهمتر از همه، اشرف غنی و عبداهلل تعهد افغانستان 
با  مبارزه  و  متحده  ایاالت  با  ارتباط  به  نسبت  را 

خشونت و تندروی اعالم کرده اند.
اما هیچ  یک از این ها نباید به این معنا درک شود 
که ما سختی های پیش روی افغانستان و حکومت 

آن را دست کم بگیریم.
پیامدهای اختالف میان طالبان پس از مرگ مال عمر 
هنوز نامشخص است و بمب گذاری های وحشیانه  
اخیر در کابل که اکثر قربانیان آن غیرنظامی بودند، 

یادآور  بی رحمی طالبان  است.
بار  این  ادامه دارد و  به پیش همچنان  اما حرکت 
و  بی نظیر  فرصت  یک  به  واقعا  افغانستان  مردم 
یافته اند.  دست   خود  آینده   ساختن  برای  تاریخی 

این  از  بهتر  فرصتی  آنان  که  است  این  واقعیت 
نداشته  و نخواهند داشت.

ایاالت متحده سرمایه گذاری عظیمی در افغانستان 
کرده است و به همین دلیل نمی تواند به راحتی این 

کشور را به حال خود رها کند.
مصیبت بار،  کشور  این  برای  افغانستان  در  ناکامی 
برای همسایه هایش خطرناک و برای ایاالت متحده 

و سایر کشورهای جهان یک تهدید خواهد بود.
چیز   2 به  افغانستان  در  موفقیت  به  رسیدن  برای 
ایاالت  استراتژیک  صبر  و  شکیبایی  است:  نیاز 
متحده، پشتیبانی آن کشور در جایی که نیاز باشد 
و عملکرد سریع از سوی حکومت افغانستان برای 
برنامه  اصالحات که توسط رییس جمهور  تطبیق 
ایاالت  از  عبداهلل  و  وی  دیدار  جریان  در  غنی 

متحده در ماه مارچ مطرح گردید.
افغانستان پیشگام شویم، شرکای  زمانی که ما در 

بین المللی ما به دنبال ما خواهند آمد.
و  افغانستان  امنیتی  واقعیت های  به  توجه  با 

برای  متحده  ایاالت  مأموریت  ادامه   ضرورت 
ما  افغانستان،  در  تروریستی  فعالیت های  با  مبارزه 
ایاالت  نظامی  نیروهای  تا  است  نیاز  که  معتقدیم 
در  برنامه ریزی شده،  اکنون  آنچه  از  بیشتر  متحده 

این کشور باقی بمانند.
رویدادهای اخیر این نیاز را بیش از پیش روشن 
بین  از  واقعی  خطر  متحده  ایاالت  اگر  ساخت. 
امکاناتی  هنگام  زود  خروج  با  را  ما  امنیت  بردن 
به  ضروری اند  افغانستان  ثبات  برای  تاکنون  که 
کنونی  سطح  از  سربازان  کاهش  نمی خرد،   جان 
باید مبتنی بر شرایط و مأموریت ها باشد نه تقویم 

تعیین شده.
در انتهای این یادداشت آمده است: ما به مردم و 
حکومت ایاالت متحده اعتماد داریم که آنان این 
واشنگتن  بودن  که  داشت  را خواهند  دوراندیشی 
در افغانستان  به مثابه بخشی از تالش جهانی ما 
برای مبارزه با تروریسم و تندروی می باشد و این 

نبردی  است که امریکا باید برنده آن شود.

پاسخ سخت دهلی به نزدیکی...
در مقابل افغانستان پایبند خواهد بود.

دیدار  برگزاری  در  تاخیر  از  افغانستان  مقامات 
نگرانی  ابراز  کشور  دو  میان  راهبردی  دوجانبه 

کرده اند.
یک مقام دیپلماتیک افغانستان گفت: اگر ما نتوانیم 
در طی سه سال دیدار راهبردی دو جانبه خود را 

برگزار کنیم توافق دو کشور دیگر معنایی ندارد.
هند و افغانستان بعد از امضای توافقنامه راهبردی 
از سال 2012 تاکنون تنها یک بار دیدار دو جانبه 

راهبردی را برگزار کرده اند .
هند  از  رسمی  طور  به  بار  سه  تاکنون  افغانستان 

تقاضای برگزاری این دیدار را کرده است .
مکرر  حمالت  اند،  کرده  اعالم  هندی  مقامات 
طالبان در افغانستان با حمایت پاکستان سبب شده 
است تا هند مجبور شود تا در کمک های نظامی و 

راهبردی خود به افغانستان تجدید نظر کند.
گرم شدن روابط کابل و اسالم آباد پس از روی 
افغانستان و  کارآمدن اشرف غنی رییس جمهور 
سفر فرماندهان ارشد پاکستان به کابل و امضای 

چندین توافقنامه باعث نگرانی هند شده است .

چندی پیش نیز مذاکرات صلح با طالبان با حضور 
نماینده گان طالبان و مقاماتی از افغانستان، چین و 
امریکا بدون حضور هند در پاکستان برگزار شد.

مقامات هندی با متهم کردن پاکستان به حمایت 
شایسته  کشور  این  که  کردند  اعالم  طالبان  از 
باید  نیست و  با طالبان  برگزاری مذاکرات صلح 

این مذاکرات به رهبری افغانستان انجام شود.
هند از نفوذ پاکستان در افغانستان نگران است و 
بر این باورست که نفوذ اسالم اباد در افغانستان 

سبب افزایش خشونت ها در این کشور می شود.

احمـد عمران
»کابل تاکسی« بمبی بود که سرانجام منفجر شد. این بمب که از چند 
به  کرده،  آغاز  فیس بوک  مجازِی  فضای  در  را  کارش  این سو  به  ماه 
انتقادی اش به مسایل مختلِف جامعه، هواداراِن زیادی  دلیِل رویکرد 
را به سوی خود کشیده است. اکثر کاربراِن فیس بوک در افغانستان به 
گونه یی با این »تاکسی مجازی« آشنایند و حداقل روزی یک بار به 

آن سر می زنند.
 اما انفجار بمِب »کابل تاکسی« زمانی به وقوع پیوست که فهرستی از 
مشاوران حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی را منتشر کرد. آقای 
ریاست  به  نبود،  که چیِز خاصی هم  فهرست  این  نشِر  از  اتمر پس 
پیدا  را  تاکسی«  »کابل  صفحۀ  گردانندۀ  که  داد  دستور  ملی  امنیت 
کنـد. امنیت ملی نیز چندین روزنامه نگار را طی یک هفته بازداشت 
و مورد بازجویی قرار داد. این موضوع واکنِش نهادهای مدافع حقوِق 
روزنامه نگاران را برانگیخت و باعث شد که آقای اتمر در مرکز توجه 

رسانه ها قرار گیرد. 
آقای اتمر در توجیه عمل کردِ خود گفت که مسایِل محرم نباید نشر 
شود. او تأکید کرد که از آزادی بیان و رسانه ها حمایت می کند، اما 
برخی مسایل که که در تضاد با منافع ملی قرار می گیرند، قابل نشر 
به  برنداشته و  این قضیه دست  از پی گیرِی  اتمر هنوز  آقای  نیستند. 
تازه گی به وزارت مخابراِت افغانستان دستور داده که از طریق فناوری 

انترنتی، گردانندۀ »کابل تاکسی« را ردیابی کند. 
پی گیری این قضیه می تواند نشانۀ نوع هراسی باشد که گاه رسانه ها 
به  انتقادی  به وجود می آورند. رویکرد  برای دولت ها و حاکمیت ها 
مسایل، همواره دردسرساز بوده است و دموکراتیک ترین حکومت ها 
هم گاه دچار نقض آزادی بیان می شوند. اما نقض آزادی بیان برای 
کشوری مثل افغانستان که هنوز درگیِر تنش های درونی است، می تواند 

پیامدهای بس خطرناک تری را رقم زند. 
که  نیست  توجهی  قابل  کرده، چیز  نشر  تاکسی«  »کابل  که  را  آن چه 
باعِث این همه گرفتاری برای مسووالِن طراز اوِل کشور شود. این افراد 
متوجه  نخست  گامِ  در  باید  مسایل حساس اند،  به  نسبت  اگر چنین 
حوزۀ کارِی خود باشند و در گامِ دوم دست به اقدامی نزنند که باعث 
شرم ساری شان در رسانه ها شوند. آقای اتمر اگر چنین فهرسِت طویلی 
از مشاوران را در اختیار ندارد، پس به ساده گی می تواند یا از کنارِ قضیه 
بگذرد و یا با نشر یک اعالمیۀ ساده در مورد اتهامِ وارده توضیح دهد. 
اقدام به دستگیری افراد به دلیل استفاده از فضای مجازی، نمی تواند 
برخوردها  این گونه  شود.  کشور  مقام های  عمل کردِ  کنندۀ  توجیه 
و  توتالیتری  های  رژیم  در  فراقانونی  برخوردهای  به  شبیه  بسیار 
تمامیت خواهانه است. رفتار سرکوب گرانه با رسانه ها و شهروندان به 
دلیل انتقاد و یا افشای حقایق، فقط می تواند نشانۀ روشِن استبداد ذاتِی 
افرادی باشد که در یک نظام با ارزش های دموکراتیک کار می کنند اما 

تحمِل شنیدن کوچک ترین انتقادی را ندارند. 
مداراجویانۀ  روحیۀ  و  انتقادپذیری  در  دموکراتیک  نظام های  ارزش 
حمایت  رسانه ها  و  بیان  آزادی  از  تنها  نه  نظام ها  این  آن هاست. 
می کننـد، بل خود به بخشی از این روند تبدیل می شوند. آقای اتمر با 
نشان دادِن واکنِش منفی به یک گزارش که در فضای مجازی نشر شده 
بود، عماًل برای خود دردسر بزرگی را رقم زد. او خود را در مظاِن 
اتهامی شانه  از چنین  برایش سخت است که  داد و حاال  قرار  اتهام 
خالی کند. برای آقای اتمر خوب بود که به جای واکنش نشان دادن 
به یک گزارش، به مسایل مهِم کشوری توجه نشان می داد و دغدغۀ 

امنیت و آرامِش مردم را می داشت.
مقام  یک  سوی  از  رسانه  یا  و  گزارش  یک  به  دادن  نشان  واکنش   
و  تحمل  اما  نمی تواند؛  بوده  مالحظه  قابل  امری  دولتی،  بلندپایۀ 
شکیبایی آن ها مهم است که محک زده شود. آقای اتمر نشان داد که 
برای خودش بیشتر از دیگران احترام و ارزش قایل است و نمی تواند 
انسانی مداراگر و شکیبا باشد. او در زماِن بدی دست به اقدامی بد زد؛ 
زمانی که افغانستان با موجی از ناآرامی ها و ناامنی ها روبه روست و 
شهروندان منتظرند که شورای امنیِت کشور برای تأمین امنیت دست 
به اقدام های اساسی و بنیادی بزند و نه این که مترصد باشد کی زبان 

به انتقاد می گشاید تا او را به بند کشد. 
آن چه که برای افغانستان مهم است، حفظ ارزش های اندِک چهارده 
سال گذشته است. آزادی بیان و رسانه ها، یکی و مهم تریِن این ارزش ها 
می تواند باشد. جامعه یی که از آن حِق انتقاد و آزادی بیان گرفته شده 
باشد، به جامعه یی گله یی شبیه می شود که در ظاهر اطاعت پذیر است 
ولی در باطن می تواند به انباری از باروت تبدیل شده باشد که هر آن 

آمادۀ انفجار است. 
از جانب دیگر، »کابل تاکسی« چه گفته است که این همه باید مورد 
پیگرد و آزار قرار گیرد؟ آیا این صفحه فراتر از حرف و حدیث هایی 
را مطرح کرده که همه روزه می توان در رسانه ها و محافل رسمی و 
دزد،  اختالس گر،  مثل  اتهام هایی  دولتی  مقام های  شـنید؟  غیررسمی 
اما همین مقام ها  القاعده را تحمل می کنند  طالبان و  فاسد و همکارِ 
نیستند که افشای هویت نزدیکان و مشاوراِن خود را تحمل  حاضر 

کنند؟
به  افرادی  چنین  واقعًا  که  باشد  نگران کننده  می تواند  موضوع  این   
روزگاری  می کنند.  کار  کشور  ملی  امنیت  شورای  در  مشاور  عنوان 
نکنید  قبول  را  هیچ وقت خبری  بود،  نوشته  روزنامه نگاران  از  یکی 
تا زمانی که رسمًا تکذیب نشود. حاال هم آقای اتمر با تکذیب خبر 

»کابل تاکسی«، عماًل این خبر را تأیید کرده است!  

ارگ پروسۀ اصالحات انتخاباتی را  بمبی  که منفجرشد
سبـوتاژ مـی کـند
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ورزش
رونالدو:

 از مردن در جوانی می ترسم

سیمئونه:
 لیگ قهرمانان فراتر از تیم ها و نام هاست

تیمش  به  کاتالونیا می گوید که می خواهد  آبی و اناری پوشان  تیم  برزیلی  مهاجم 
برای تکرار افتخارات فصل گذشته و ثبت رکوردهایی جدید در تاریخ باشگاه 

کمک کند.
برای کسب  بارسلونا  تیم فوتبال  نیمار که فصل گذشته جزو مهره های کلیدی 
عناوین قهرمانی در اللیگا، لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی اسپانیا بود، درباره 
اهدافی که برای خود در فصل جدید فوتبال اروپا در نظر گرفته است، گفت: من 
می خواهم تاریخ ساز شوم. صرف نظر از کارهایی که خودم در این فصل انجام 
خواهم داد، امیدوارم که فصل جدید برای بارسلونا داستانی زیبا و پر از موفقیت  
را رقم بزند و عالوه بر موفقیت های تیمی، موفقیت های انفرادی هم کسب کنیم.
نیمار 23 ساله که در یک مراسم تبلیغاتی برای اسپانسر خود، شرکت نایکی با 
خبرنگاران صحبت می کرد، در پاسخ به این سؤال که بزرگترین نگرانی اش در 
این فصل چیست، اظهار داشت: نمی دانم بزرگترین ترس من چیست. همیشه 
سعی کرده ام که از چیزی نترسم. فقط تالش می کنم که کارم را درست انجام 
دهم و از آن راضی باشم. حرف زدن درباره خودم برای من کار سختی اما فکر 
می کنم که فردی خوشحال هستم که عاشق خانواده اش، فرزندش، دوستانش و 
محبوبانش است. من همچنین همیشه تالش می کنم که نه تنها در زمین بازی 

بلکه خارج از آن از زندگی ام لذت ببرم.
نیمار ادامه داد: والدین من بزگترین افراد الهام بخش زندگی ام هستند. آنها کسانی 
من  به  که  چیزهایی  به خاطر  و  داد  قرار خواهم  الگوی خودم  همیشه  هستند 
آموخته اند، قدردان شان خواهم بود. البته من هنوز هم دارم از آنها درس می گیرم. 
خارج از زمین بازی هم من کسی هستم که 24 ساعت روز دارد به فوتبال فکر 
می کند. قبل از هر بازی بعد از پوشیدن لباس هایم و گرم کردن، از خدا می خواهم 

کمکم کند.
نیمار به دلیل ابتال به بیماری یرقان اولین بازی این فصل بارسلونا را در اللیگا 
از دست داد اما با برطرف شدن این بیماری امشب در بازی خانگی تیمش برابر 

ماالگا می تواند به میدان برود.

رییس یوفا ادعا کرد به زودی پست خود را ترک می کند.
از  پس  کرد  ادعا  یوفا(  اروپا)  فوتبال  اتحادیه  فرانسوی  رییس  پالتینی،  میشل 
پایان دوران ریاستش بر این سازمان در سال 2019 برای بقا در سمتش تالش 

نخواهد کرد.
او جدایی حتمی پس از اتمام دوران فعلی را منوط به ناکامی در انتخابات آتی 
ریاست فیفا کرد و در واقع گفت که در صورت ناکامی در انتخاب به عنوان 

رییس فیفا، پس از سال 2019 در یوفا هم نخواهد ماند.
به  پالتینی در حاشیه مراسم قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان در پاسخ 
سمت  یک  در  محدود  حضور  طرفدار  همیشه  گفت:  آینده اش  درباره  سوالی 
انتخاباتش  فیفا و  از  مناسبی درباره صحبت  اکنون زمان  بوده ام.تصور نمی کنم 
باشد.ازماه ژوئیه برای ریاست بر فیفا اعالم آمادگی کرده ام اما در فاصله 6  ماه 
مانده تا زمان رای گیری اتفافات بسیاری رخ خواهد داد و مسائل زیادی تغییر 
فیفا  انتخابات  درباره  نمی خواهم  و  هستم  راحت  در جای خودم  می کند.فعال 
حرف بزنم.شاید اگر در انتخابات فیفا برنده نشوم، پس از پایان دوران ریاستم 

بر یوفا در سال 2019،دیگر در سمت فعلی نمانم.
عالوه بر او، چونگ مونگ جون، نایب رییس کره ای سابق فیفا، زیکو، اسطوره 
ناخیت،  دیوید  و  لیبریا  فوتبال  فدراسیون  رییس  بیلیتی،  موسا  برزیل،  فوتبال 
کاپیتان سابق تیم ملی ترینیداد و توباگو باید مانند سایر کاندیداهای احتمالی تا 
روز 26 اکتبر رسما کاندیداتوری خود برای ریاست فیفا را اعالم کنند و  از 5 

کنفدراسیون این سازمان رای اعتماد بگیرند.

هافبک تیم  ملی فو تبا ل هلند اعالم کرد از این که بازوبند کاپیتانی این تیم را در 
اختیار گرفته احساس بسیار خوبی دارد.

بسیار بدی که در مقدماتی  از شروع  به  گزارش ساکرنت، گاس هیدینک پس 
تیم  این  در  مربیگری  از  داشت،  هلند  فو تبا ل  تیم  ملی  همراه  به   2016 یورو 

کناره گیری کرد.
هلندی ها در گروه A با تیم صدرنشین ایسلند پنج امتیاز اختالف دارند و نسبت 

به تیم دوم جدول یعنی جمهوری چک سه امتیاز عقب هستند.
گرفته،  دست  به  را  نارنجی«  »الله های  هدایت  هیدینک  از  پس  که  بلیند  دنی 

تصمیم گرفته است بازوبند کاپیتانی را به آرین روبن بدهد.
بلیند در این زمینه گفت: برای انتخاب کاپیتان هیچ وقت به مهارت های فو تبا لی 
اهمیتی نمی دهم. این که بتوانیم رهبر هم تیمی هایت باشی خیلی خوب است. 
آنها  روبین فان پرسی و روبن در این زمینه بهتر از سایرین هستند. شخصیت 
متفاوت است. در حال  حاضر بازیکنی می خواهم که بتواند در تیمم نقش موثری 

بازی کند.
روبن که در باشگاه بایرن مونیخ توپ می زند، از این که توانسته بازوبند تیم  ملی 
فو تبا ل هلند را به دست ببندد، بسیار خوشحال است. او در این زمینه گفت: به 
نظرم اتفاق بسیار زیبایی برای من رخ داده است. اتفاقی بسیار خاص. برای من 
افتخاری است که بتواند بازوبند هلند را به بازو ببندم. باید به این مساله افتخار 
کنم. کاری که اکنون باید انجام دهیم این است که روی دو دیدار مقدماتی یورو 

2016 تمرکز کنیم. تنها چیزی که اهمیت دارد همین است.

کریستیانورونالدو، ستاره رئال مادرید عنوان کرد که بزرگترین 
ترس او این است که در جوانی بمیرد.

رونالدو یک پسر 5 ساله دارد و معتقد است که برای او، هیچ 
چیز مهم تر از خانواده و دوستانش نیست. 

در  مردن  من  ترس  بزرگترین  گفت:«  لیبرو  با  مصاحبه  در  او 
در ۷0  بمیرم. می خواهم  در جوانی  نمی خواهم  است.  جوانی 
یا ۸0 سالگی بمیرم. سعی می کنم مثل خیلی عادی با خانواده 
و دوستانم رفتار کنم. سعی می کنم تا حد ممکن عادی باشم. 
بهترین سرگرمی من بازی کردن با پسرم است. افراد دور من 
همیشه من را شارژ می کنند. آنها منبع انرژی های مثبت هستند 
و این مهم ترین چیز برای من است. سعی می کنم از لحظات 
لذت ببرم.فوتبال بازی کردن را دوست دارم و می خواهم از آن 

بیشترین لذت را ببرم.« 
رونالدو ادامه داد:« هدف من این است که همیشه بهترین باشم، 
اینطور  کنم. همیشه سعی کردم  به سال و سخت تالش  سال 
فکر می کنم همه چیز  اخیر و  در 9 10 سال  باشم مخصوصًا 
همین  می کنم  بنابراین سعی  است  رفته  پیش  من خوب  برای 

روند را ادامه دهم..«

بسیار  اروپا  قهرمانان  لیگ  کرد  تاکید  مادرید  اتلتیکو  سرمربی 
سخت و فراتر از تیم ها و نام هاست.

دیگو سیمئونه که در دوران فوتبالش پیراهن سویا را نیز به تن 
کرده بود، در نشست خبری پیش از این دیدار گفت: خاطره 
های خوبی از حضور در سویا دارم. دوران حضورم در لیگ 
فوتبال اسپانیا به عنوان بازیکن را از اینجا آغاز کردم. خاطره 
های بسیار خوبی از این شهر و باشگاه دارم. دشمنی دیرینه بین 
سویا و اتلتیکو مادرید هم خیلی مهم است. سویا تیم قدرتمندی 
است، درست مثل ما. آنها تحت هدایت یک مربی بسیار خوب 
هستند که تیمشان را بازسازی کرده است. سویا بسیار جنگجو 

است و حریف قدرتمندی برای ما به حساب می آید.
ترکیب  در  ابتدا  از  تورس  فرناندو  اینکه  مورد  در  سیمئونه 
تیمم  اولیه  نیز گفت: هنوز ترکیب  قرار خواهد گرفت  تیمش 
را مشخص نکرده ام. همیشه روز مسابقه با بازیکنانم حرف می 
زنم و به آنها می گویم که چه کسانی در ترکیب قرار می گیرند. 
تیمم  در  را  ویتو  لوچیانو  و  تورس  فرناندو  مارتینز،  جکسون 

دارم که دو تن از آنها در ترکیب قرار می گیرند.
دوران  تیم  بهترین  آیا  که  سوال  این  به  واکنش  در  سیمئونه 
نیز اظهار  اتلتیکو مادرید را در اختیار دارد  مربیگری خود در 
کرد: به عقیده من، نام ها نمی توانند یک تیم را بسازند. بازیکنان 
خوبی در ترکیب داریم اما فکر نمی کنم بدان معنا باشد که تیم 

ما بهترین است.
قهرمانان  لیگ  کشی  قرعه  مورد  در  مادرید  اتلتیکو  سرمربی 
اروپا هم عنوان کرد: راهی طوالنی در این رقابت ها در پیش 
با  بتوانیم  تا  کنیم  آماده  خوب  خیلی  را  خودمان  باید  داریم. 
حریفان مان رقابت کنیم. حضور در لیگ فوتبال اسپانیا و لیگ 
قهرمانان اروپا خیلی سخت است. تیمم تالش می کند تا بتواند 
حضوری موفق داشته باشد. رقابت های اروپایی بسیار سخت 
است و فراتر از نام ها و تیم ها است. دیدار نخست ما در این 
برای  بزرگ  چالش  یک  این  است.  خانه  از  خارج  تورنمنت، 
نتیجه خوبی  اگر  زیرا  باشیم  داشته  باید شروع خوبی  ماست. 

نگیریم، شاید دیگر نتوانیم به بازی ها برگردیم.

نیمار: 

مـی خـواهم با بارسلـونا تاریـخ  سـاز شـوم

پالتینی رییس فیفا نشود 

از یوفا می رود

روبن: 

کاپیتانی هالند فوق العاده  است
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در حالی که مردم عراق از جمله ساکنان بغداد برای پنجمین هفته متوالی پس 
از نماز جمعه با برگزاری تظاهرات بر تحقق خواسته های خود پافشاری کردند، 
رییس جمهوری عراق در سخنانی از این تظاهرات و روند اصالحات حمایت 

کرد.
متوالی، هزاران عراقی  پنجمین جمعه  برای  الجزیره،  به گزارش شبکه خبری 
و  فساد  با  مبارزه  اساسی،  کمبود خدمات  به  اعتراض  در  تظاهراتی  بغداد  در 
اصالح روند سیاسی به راه انداخته و خود را به میدان التحریر شهر رساندند و 

شعارهایی مبنی بر درخواست برای تغییر و محکومیت فساد سر دادند.
امنیتی در محل تظاهرات در نظر  تدابیر  امنیتی عراق  در همین راستا دستگاه 
گرفته و با استقرار نیروها در محل، راه های منتهی به میدان التحریر را با سیم های 

خاردار مسدود کرد.
همچنین در استان دیالی صدها تن از ساکنان در تظاهراتی تغییر قانون اساسی 
برکناری  طایفه ای،  بندی  سهمیه  سیستم  پایان  عراق،  پارلمان  شدن  منحل  و 
اعضای شورای محلی استان و ارجاع مفسدان این شورا به دستگاه قضایی را 

خواستار شدند.
تظاهرکنندگان از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق خواستند به صورت جدی 
به خواسته های آنان پاسخ داده و تالش نکند با تعیین سقف زمانی برای اجرای 
العبادی  از  عراقی  معترضان  همچنین  بیندازد.  تعویق  به  را  آنها  دستور  این 
شفاف  و  عادالنه  دادگاهی  در  آنها  و  کند  اعالم  را  مفسدان  اسامی  خواستند 

محاکمه شوند.
سیستانی  اهلل  آیت  نماینده  الکربالیی  عبدالمهدی  شیخ  تظاهرات  این  از  پیش 
نسبت  عراقی  تظاهرکنندگان  به  هشدار  ضمن  جمعه  نماز  خطبه های  در  نیز 
کشور  این  سیاسی  مسئوالن  از  خود  واقعی  خواسته های  از  شدن  منحرف  به 

خواست تا جدیت بیشتری دست به اصالحات بزنند.
آیت اهلل سیستانی هفتم اوت جاری از العبادی خواسته بود در روند اصالحات 
سیاسی و مقابله با فساد شجاعت بیشتری نشان دهد و تنها به برخی اقدامات 

ثانویه اکتفا نکند.
فواد معصوم، رییس جمهوری عراق نیز در بیانیه ای که در کاخ »السالم« بغداد 
که یان کوبیش، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق نیز حضور داشت با 
تاکید مجدد بر حمایت خود از تظاهرات مردم و اقدامات اصالحاتی در دولت 
بر مسالمت آمیز بودن تظاهرات، تحقق معنای واقعی حقوق شهروندی، عادالنه 
روحیه  بردن  باال  در  تظاهرات  این  اهمیت  و  شده  مطرح  خواسته های  بودن 
نیروهایی که با گروه تروریستی داعش در نبرد هستند و نیز لزوم پایبندی به 

قانون اساسی که همه عراقی ها را کنار هم جمع کرده است، تاکید کرد.
در مقابل کوبیش نیز با اشاره به اینکه با جدیت اظهارات و موضع گیری  معصوم 
و حمایت وی از اصالحات را دنبال می کند بر اهمیت وحدت قوای سیاسی 

عراق برای مقابله با تروریسم در این کشور تاکید کرد.
نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق اعالم کرد: سازمان ملل برای حمایت از 
این کشور نه تنها در سطح سیاسی بلکه در زمینه های تخصصی و ارائه تجربیات 

در بخش فنی آماده است.
و  عراق  میدانی  تحوالت  آخرین  درباره  دیدار  این  در  کوبیش  و  معصوم 

فعالیت های هیات سازمان ملل در این رابطه گفت وگو کردند.

از سوی دیگر اسامه النجیفی، رییس ائتالف »متحدون« عراق و معاون برکنار 
شده رییس جمهور این کشور در بیانیه ای بر حمایت خود از روند اصالحاتی 
که العبادی در پیش گرفته به شرط عدم نقض بندهای توافق سیاسی و قوانین 

جاری تاکید کرد.
که  اصالحاتی  از  ابتدا  همان  از  النجیفی  که  است  آمده  ائتالف  این  بیانیه  در 
شهروندان در تظاهرات خود خواستار بودند حمایت کرد و این حمایت نشان 
دهنده احساسات عمیق همه اعضای ائتالف در مورد این مساله است که حقوق 
باید به شکلی برآورده شود که جایگاه شهروندان متزلزل نشده و  شهروندان 

عدالت محقق شود.
در این بیانیه آمده است: النجیفی و ائتالف متحدون بر این باورند که باید به 
توافق سیاسی و تعهداتی که مستلزم آن است به ویژه در مورد مساله آوارگان 
پایبند باشند. همچنین قانون گارد ملی و عفو عمومی و همه مسائلی که دولت 

بر آن ها مبتنی است، متعهد باشند.
توافق  بندهای  نقض  به شرط عدم  اصالحات  از  ائتالف  رییس  بیانیه  این  در 
قانون  به  پایبندی  همچنین  و  استان ها  در  شهروندان  مورد حقوق  در  سیاسی 
به  توجه  و  قوانین  این  به  احترام  لزوم  و  کشور  جاری  قوانین  و  اساسی 
خواسته های مشروع مردم که در تظاهرات اخیر مطرح شده است، حمایت کرد.
در پایان این بیانیه آمده است که ساخت کشور، تحقق اهداف و خواسته های 
تروریستی داعش مسائلی است  با چالش های گروه  برخورد  با  مردم همزمان 
همکاری،  اصالحات،  برای  عزم  چون  اساسی  عوامل  مشارکت  نیازمند  که 
همبستگی، تفاهم برای ایجاد فضایی برای برخورد با چالش ها و تحقق منافع 

عالی ملی پیش از هر موضوع دیگری است.

اندیشکده های  گزارش  پاکستان  خارجه  وزارت 
امریکایی مبنی بر اینکه ذخایر هسته ای اسالم آباد 
سومین ذخایر بزرگ جهان است، »بی پایه و اساس« 

خواند.
دو  از  نقل  به  اخیرا  پست  واشنگتن  روزنامه 
 10 تا  پنج  ظرف  نوشت:  امریکایی  اندیشکده 
انبار ذخایر  به سومین  پاکستان می تواند  سال آتی، 
هسته ای بزرگ جهان تبدیل شده و پس از امریکا و 

روسیه قرار بگیرد.
با  جمعه  روز  پاکستان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
بر  را که  ما گزارش مذکور  بیانیه یی گفت:  صدور 
رشد سریع زرادخانه  هسته یی پاکستان تاکید دارد، 
کاماًل بی پایه و اساس می دانیم. اندیشکده های صلح 
استیمسون  مرکز  و  اندوومنت  کارنگی  الملل  بین 
رقبای  پاکستان  که  کردند  اعالم  گذشته  پنجشنبه 
هسته یی  کالهک های  توسعه  در  را  خود  همسایه 
کنار زده و ممکن است ساالنه 20 کالهک هسته یی 

تولید کند.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: به عنوان 
با  مطابق  کاماًل  پاکستان  کشوری هسته یی سیاست 

مسئولیت پذیری و میانه روی است.
وی افزود: ما کاماًل مقید بازدارندگی حداقل و معتبر 
برقراری  هدفش  تنها  ما  هسته یی  برنامه  و  هستیم 
پاکستان هیچ  ثبات در جنوب آسیا است.  صلح و 
تسلیحات هسته یی  رقابت   در  مشارکت  به  تمایلی 

ندارد.
دارد  تاکید  تحلیل گران  از  نقل  به  مذکور  گزارش 
که پاکستان حدود 120 کالهک هسته یی در اختیار 

دارد و در مقابل هند 100 کالهک دارد.
پاکستان  که  است  آمده  همچنین  گزارش  این  در 
کم  دست  به  آتی  سال   10 تا  پنج  ظرف  می تواند 

350 کالهک هسته یی دست یابد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که هدف 
از انتشار این گزارش تحریف افکار عمومی از انبار 
تسلیحات هند است و پاکستان همچنان به اهداف 
جهانی خلع سالح و عدم اشاعه تسلیحات هسته ای 

پایبند است.

حمایت رییس جمهور عراق از تظاهرات و اصالحات

پاکستان گزارش اندیشکده های امریکایی را دربارۀ ذخایر 
هسته یی اش »بی اساس« خواند

سازمان ملل:
 250 هزار تن از آغاز درگیری ها 

در سوریه کشته شده اند

معرفی اولین زن محجبه
 در تاریخ ترکیه به عنوان وزیر

با گذشت چهار سال از آغاز بحران سوریه، سازمان ملل اعالم کرد که 
بیش از 250 هزار تن از آغاز درگیری ها در سوریه کشته و 11 میلیون 

تن دیگر آواره شده اند.
به گزارش خبری العهد، استفان اوبراین، معاون دبیرکل سازمان ملل در 
امور بشر دوستانه عنوان داشت: از آغاز درگیری ها در سوریه بیش از 
250 هزار تن در سوریه کشته و حدود یک میلیون تن زخمی شده اند.
وی گفت: در نتیجه ناآرامی های سوریه 6 / ۷ میلیون تن سوری در 
داخل کشورشان آواره شدند و چهار میلیون تن نیز به خارج از کشور 
پناه برده اند که این امر کشورهای میزبان و جامعه بین الملل را تحت 

فشار بسیاری قرار داده است.
همدردی  برای  بهتر  و  پایدار  راهکاری  دنبال  به  باید  افزود:  اوبراین 
جامعه بین الملل با این مساله و بار سنگینی که در نتیجه میزبانی از 

آوارگان سوری بر دوش برخی کشورها ایجاد شده باشیم.
در همین حال خبرگزاری »شهبا پرس« گزارش داد که بیش از 100 
هزار تن از مارع، تاللین، حربل ام حوش و ام القری در حومه شمال 

حلب در چند روز گذشته خارج شده اند.

برای اولین بار در تاریخ ترکیه، یک زن مسلمان محجبه به عنوان وزیر 
در کابینه موقت احمد داوود اوغلو معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آیشن گورجان، استاد دانشگاه 52 ساله 
روز جمعه به عنوان وزیر خانواده و سیاست اجتماعی در دولت احمد 
است  قرار  که  شد  انتخاب  ترکیه  موقت  نخست وزیر  اوغلو،  داوود 
هدایت این کشور را تا اول نومبر که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی 

زودهنگام است،  بر عهده داشته باشد.
آیشن گورجان مادر سه  فرزند است و در هیات بنیاد جوانان و آموزش 
پسر  اردوغان،  بالل  عهده  بر  نیز  نهاد  این  ریاست  و  دارد  عضویت 
رسوایی  مرکز  در  نهاد  مردم  گروه  این  است.  ترکیه  رییس جمهوری 
فسادی قرار داشت که شامل رجب طیب اردوغان هم می شد که در آن 
عهده دار پست نخست وزیری بود. عالوه بر اردوغان، خانواده وی و 

حامیان سیاسی وی نیز درگیر این رسوایی شدند.
دختران  و  زنان  ورود  ممنوعیت  ترکیه  دولت  گذشته،  سال  دو  طی 
محجبه به مدارس و نهادهای دولتی را برداشته اند؛ اقدامی که با انتقاد 
مخالفان روبرو شد چرا که آنها این اقدام را تضعیف پایه های سکوالر 

جامعه ترکیه تعبیر می کردند.
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