
تقویت احزاب سیاسی که ابتدایی ترین 
و مبرم ترین راه آن، ایجاد زمینۀ مساعد 
و قانون مند برای احزاب در مبارزۀ مدنِی 
مشارکت و کسب قدرت از راه انتخابات 
است، سیاست را در افغانستان از حالِت 

قومی و قبیله یی به مدنیت متحول می سازد. 
کسانی که در افغانستان علی رغم تعلق 

و وابسته گی شان به هویت های مختلف و 
متفاوِت قومی، قبیله یی، زبانی، مذهبی، 

سیاسی و اجتماعی جانب داِر ثبات و توسعۀ 
عادالنه و پایدار در تمام عرصه های حیات 
اجتماعی هستند و از تحول جامعۀ قومی و 

قبیله یی به جامعۀ شهروندی و ملت شهروند 
حمایت می کنند و در آرزوی ایجاد یک 

افغانستان با ثبات، پیشرفته و برخوردار از 
عدالت اجتماعی، وحدت ملی و دولت مقتدر 
ملی به سر می برند، به این نکته توجه کنند 

که که بدون تقویت احزاب سیاسی، این آرزو 
محقق نمی شود
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برای من دیگر چیزی که اهمیت دارد این است که آرماِن شهدا
 و مجاهدین را تحقق بخشیده بتوانم و کشور را به مردمش تقدیم کنم 

و دست تجاوزکاران را کوتاه ساخته، صلح و ثبات را در کشور تأمین 
نماییم. )احمدشاه  مسعود شهید راه  صلح...، ج2، ص613(
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

رییس جمهوری در نشستی با عالمان: 

»برای مبارزه با فساد ضرورت به جهاد همگانی داریم«

مقامات امنیتی والیت قندوز در شمال کشور، از کشته 
به  والیت،  این  در  طالبان  گروه  عضو  چهارده  شدن 
دست افراد نفوذی دولت خبر دادند. پیش از این)در 
از  کشور  سربازان  قتل  از  بارها  گذشته(  سال  سیزده 
دولتی  نیروهای  میان  در  طالبان  نفوذی های  سوی 
که  است  بار  اولین  این  اما  می شد،  داده  گزارش 
نفوذی های دولت افغانستان، دست به قتل افراد طالبان 

می زنند.
محمد قسیم جنگل باغ، فرمانده پلیس قندوز می گوید 
دو عضو این گروه که با نیروهای امنیتی همکار بودند، 
فرمانده شان  شمول  به  را  طالبان  دیگر  عضو  چهارده 

کشتند.
نیمه شب  دو  ساعت  حوالی  رویداد  این  او  گفته  به 

گذشته در منطقه یکه توت ولسوالی امام صاحب رخ 
داده است.

آقای جنگل باغ می گوید سالح و تجهیزات این گروه 
سپرده  امنیتی  نیروهای  پاسگاه  به  نیز  نفری  چهارده 
شده است.طالبان تاکنون در مورد این رویداد چیزی 

نگفته است.

نیاز به نقش 
و تقویِت 

احزاب سیاسی 

در نظام انتخابات

بــرای نخستیـن بـار
»نفوذی های دولت« چهارده طالب را کشتند

صفحه 6

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 می باشد.

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

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

این پیشنهادها همکاری نمایند.
افغانستان در رأس  از شهدای  برادران و خواهران خواهشمندیم، مراسم تجلیل  تمام  از   -1
شهادت احمدشاه مسعود را به صورت شورایی و در یک فضای اخوت و صمیمیت برگزار 

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

3 - لطفًا نیازهای فرهنگی و پیشنهادهای خویش را با ذکر آدرس پستی خود به ایمل آدرس 

ذکر شده به صورت مکتوب ارسال نمایید تا بتوانیم از یکسو مواد فرهنگی و فرآورده های 
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  ویژه یی  صوتی  تصویری،  پیام  بنیاد،   -4
جداگانه ثبت و در دسترس کمیسیون های برگزاری قرار می دهد. امیدواریم به منظور 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 در کابل ارسال گردد تا در نشرات داخلی 

و نشرات بنیاد و کتاب جداگانه ای به نشر برسد.
6- لطفًا ابالغیۀ مختصر برگزاری سالگرد در کشورهای میزبان هرچه زودتر برای بنیاد به ایمیل 
آدرسی که در پایین همین نامه درج است، ارسال گردد تا در داخل کشور و تلویزیون های 

داخلی به نشر برسد.

نشانی تأمین ارتباط:
gmail.com@14.salgard

شماره های تماس: 0700277781 / 0786201201

اعالمیۀ ستاد هماهنگی برگزاری چهاردهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور
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تاریِخ  در   )1368 )سرطان  فرخار  تنگي  فاجعۀ 
خونین ترین  مجاهدین،  ذات البیني  تصادماِت 
نخبه ترین  آن  جریاِن  در  که  مي شود  شمرده  حادثه 
چون  تخار،  والیت  در  اسالمي  جمعیت  فرماندهاِن 
حسین  سید  داکتر  طارق،  سرمعلم  عبدالودود،  مال 
سیدجمال  به نامِ  به دسِت جالدي  مولوي عزت اهلل  و 

وابستۀ حزب اسالمِي حکمتیار شهید شدند.
اسارت و سپس کشتار این فرماندهان، حادثۀ هولناکي 
بود که همه را در داخل و خارِج افغانستان تکان داد 
اثراِت ناگواري را در روابط این دو تنظیِم بزرِگ  و 
جنگ هاي  وقوع  چندان که  گذاشت،  به جا  جهادي 
بعد از فتح کابل را نمي توان با این حادثه بي ارتباط 

دانست.
آمرصاحب  متوجه  بیشتر  آن  دردِ  و  تأثیر  طبعًا 
تازه  که  بود  نظار  شوراي  رییس  مسعود  احمدشاه 
با  مهم  کنفرانس  یک  از  بعد  را  مذکور  فرماندهاِن 
بود  قرار  و  بود  کرده  مرخص  مشخص  برنامه هاي 
آغاز  کابل  رژیم  قواي  علیه  را  هماهنگي  عملیاِت 
مانعی  و  واقع ضربه یی سنگین  در  این حادثه  کنند. 
 1368 سال  برنامه هاي  از  بسیاري  که  بود  بزرگ 

شوراي نظار را به تأخیر مواجه ساخت.
این حادثه در نتیجۀ یک غدر و مکر صورت گرفت؛ 
و  عبور  مذکور،  فرماندهان  با  جمال  سید  قباًل  زیرا 
با مصونیت فرماندهاِن جمعیت را تعهد کرده  مرورِ 
بود، و از این رو داکـتر سید حسین چلینج مي داد که 
من به ضمانت همه را عبور مي دهم. ولي آمر صاحب 

به همه توصیه می کرد  با زیرکِي خاصي که داشت، 
محتاط باشند و از راه سرك عبور نکنند.

به  را  وحشت ناك  کشتار  این  خبر  شب،   3 ساعت 
همه،  از  قبل  صاحب  آمر  آوردند.  صاحب  آمر 
تدابیر امنیتي قرارگاه خود را اتخاذ کرد و در منطقۀ 

»فرنگرد« یک خط دفاعي انداخت. 
از  صاحب  آمر  که  مي شنیدم  که  بود  اولین بار  براي 
رهبر حزب اسالمي تنها به اسم »گلبدین« یاد مي کند، 
و قبل از آن با وجود اختالف شدیدي که با او داشت 
و علی رغم آزارهاي فراواني که از حکمتیار دیده بود، 
یا  به نام »حکمتیار صاحب« و  از وي  در همه احوال 

»انجنیر صاحب حکمتیار« یاد مي کرد.
با وجود فشار زیادي که از جانب اولیاي شهدا، مردم 
منطقه و مجاهدین صورت مي گرفت، آمر صاحب در 
دستگیري قاتالن و انتقام گیري اقدام عجوالنه نکرد؛ 
زیرا مي دانست هر اقدام نظامي در این حالت براي 
فقط  این رو  از  بود،  خواهد  پُرتلفات  طرف  دو  هر 
مناطق سید جمال را به محاصره درآورد و با گذشت 
هر روز حلقۀ محاصره را تنگ تر  ساخت تا این که بعد 
از گذشت بیست روز، طی یک عملیات بسیار دقیق، 
در ظرِف نیم روز با اندك ترین تلفات، همۀ مناطق و 
به تصرِف خود درآورد و  را  سنگرهاي سید جمال 
سید جمال با چند نفِر محدود از جنایت کاراِن دیگر 

متواري شد.
نتیجه   پیگرد سید جمال تقریبًا سه شبانه روز بدون 
را کشف  او  اختفای  یافت، و هرگاه که محل  ادامه 
و  قبل  شِب  یک  که  مي گردید  معلوم  مي کردند، 
تا  است.  کرده  ترك  را  آن جا  پیش  ساعِت  چند  یا 
این که آمر صاحب تقریبًا مأیوس شد و از پیگرد او 
دست برداشت و سید جمال هم از ساحۀ محاصره 

در  که  رسانید  نزدیکي خان آباد  به  و  را کشید  خود 
بعد،  روز  اما چند  بود.  دشوار  دستگیري وي  آن جا 
خود  مخفیگاه  آخرین  در  درحالي که  سیدجمال  به 
که در منطقۀ »خس کپه«ی تالقان قرار داشت ـ خبر 
می دهند و می گویند که هرچه زودتر آن  جا را ترك 
کند، اما وي جواب می دهد پاهایم شیمه ندارند، حاال 
از منطقۀ خطر برآمده ایم، بگذارید یک شب دیگر را 

هم این جا سپري کنیم. 
آری، او غافل از آن بود که خوِن شهدا پاهاي او را 
بي حرکت ساخته و به زودي دامن گیرش مي شود و 

او را به چنِگ عدالت مي سپارد.
جمال،  سید  شدن  متواري  چهارمِ  روز  شام 
شده  پنهان  او  مخفیگاه  در  وي  که  صاحب خانه یي 
بود، نزد آمر صاحب آمد و اطالع داد که سید جمال 
همین اکنون نزد من است، که این خبر براي ما باور 
نکردني بود. آمر صاحب اکرم خان را که رابطۀ خوبي 
با سید جمال داشت، فرستاد تا او را به تسلیم شدن 
قانع سازد و به او تفهیم کند که چاره یي جز تسلیمي 
ندارد. مساعي اکرم خان ظاهراً نتیجه یي نداد، از این رو 
آمر صاحب خواست از نزدیک با وي صحبت کند. با 
وجود مخالفت شدیدي که به رفتن آمر صاحب در 
از جانب  آن وضعیت حساس  در  و  آن وقت شب 
نزدیکانش صورت گرفت، ولي ایشان اصرار به رفتن 
ذخیره  باغ  به  ایشان  همراه  مجبور  هم  ما  و  کردند 
که مخفیگاه سید جمال در نزدیکي آن قرار داشت، 
رفتیم. آمر صاحب با مخابرۀ واکي تاکي با سیدجمال 

داخل صحبت شد.
صحبت  وي  با  احترام  و  به نرمي  چنان  سبحان اهلل! 
مي کرد که اصاًل فکر نمي شد سیدجمال همان انسان 
شریري هست که آن جنایِت نابخشودني را مرتکب 
شده و آمر صاحب این همه آزار را از دسِت او کشیده 
است. خیلي طوالني و با کمال احترام و بدون تجریح 
وي  با  مهرباني  و  لطف  نهایت  در  و  او،  شخصیت 
گفت وگو کرد و از وي خواست بیش از این خود را 

زحمت ندهد و تسلیم شود.
سید جمال اصرار داشت در صورتي تسلیم مي شود 
در  منطقه  موي سفیدان  حضور  در  صاحب  آمر  که 
حاشیۀ قرآن کریم مهر و تعهد کند. اما آمر صاحب 
در حالي که با وي به بسیار نرمي و مهرباني سخن 
مي گفت، حتا یک کلمه به نام تضمین و تعهد و از 
این قبیل چیزها به زبان نیاورد. سید جمال همچنان 
بر شرط خود پافشاري مي کرد. سپس آمر صاحب از 
وي معذرت خواست که کار عاجلي دارم مي خواهم 
داکتر  ولی  مي شود  قطع  شما  و  ما  ارتباط  و  بروم 

صاحب مشاهد با شما در تماس خواهد بود. 
واقع خواست خود  در  معذرت  این  با  آمر صاحب 
را از مواجهه با وي خالص کند و داکتر مشاهد را 
بدون  البته  ببرد،  پیش  به  را  مهم  این  تا  داد  وظیفه 
این که به وي تعهدي بسپارد. آمر صاحب در همان 
روشن  را  تاکي خود  واکي  و  ماند  باقي  جاي خود 

گذاشت تا جریان صحبت آن ها را بشنود.
داکتر صاحب مشاهد هم با دیپلماسي و مهارِت تام 
با وي صحبت کرد، البته بدون این که به وي تضمیني 

بدهد.
گفت وگوهاي آن دو جریان داشت که آمر صاحب به 
قرارگاه خویش برگشت. ساعت 1 شب اطالع رسید 

اکنون  و  شدند  تسلیم  همراهانش  و  جمال  سید  که 
در راه هستند.

از آمر صاحب پرسیده شد آن ها را در کجا جابه جا 
کنیم؟ گفتند: در همین اتاق خودم.

به دو دلیل:  ایشان سخت مخالفت شد،  این فکر  با 
اول این که سید جمال شایسته گي این جا را ندارد؛ 
دوم این که سید جمال و همراهانش نظر به جنایتي 
پیش بیني  حتمي  را  خود  مرگ  شده اند،  مرتکب  که 
مي کنند، بنًا چه تضمیني وجود دارد که دست به عمل 

انتحاري نزنند؟
پاسخ آمرصاحب براي بسیاري غیرمترقبه بود، ایشان 
والسالم  علیه الصالۀ  اسالم  پیامبر  »اوالً  فرمودند: 
برخورد  احترام  و  عزت  با  عزیززاده  با  مي فرمایند: 
کنید. آخر این ها یک عمر را به حیث سید و پیر مردم 
با عزت سپري کرده اند و بعداً به صفت آمر جبهه و 
جهاد از جانب مردم احترام و اکرام مي شده اند. ثانیًا 
تطبیق حکم شریعت  مانع  ما هرگز  احترام گذاشتن 
نمي شود. ما احترام خود را مي کنیم و قضیۀ  او را به 
محکمه محول مي سازیم، هر فیصله یي را که محکمۀ 

شرعي صادر کند، ما آن را تنفیذ مي کنیم«.
طبعًا منطق و هیبت آمر صاحب بر همه چیره شد و 

همه گي منتظر رسیدِن اسیران ماندیم.
مرزا  ایشان  نام  به  شریرش  برادر  با  را  سیدجمال 
اتاق شخصي آمر صاحب آوردند. آن ها  به  مستقیمًا 
نظر به جنایت و نامردي یي که در حق شهدا مرتکب 
از  قبل  و  راه  میانۀ  در  داشتند  انتظار  بودند،  شده 
در  آن  غیر  در  شوند،  کشته  مسعود  نزد  به  رسیدن 
با آمر صاحب کشتن خود را به دسِت  اولین دیدار 
او حتمي مي دانستند، زیرا دیگر ضرورت به محاکمه 

نبود، جرم آن ها ثابت و اظهر من الشمس بود.
و  برآمده  حدقه  از  چشمان  با  سیدجمال  نخست 
اتاق شد و مي خواست در  چهرۀ وحشت زده داخل 
همان دم دروازه بر زمین بنشیند، ولي آمر صاحب به 
جانب او پیش رفت و از او خواست باال بیاید. با وي 

پرساني گرم کرد و او را در کنار خود نشاند.
با  این فکر که  با  ایشان مرزا داخل شد،  به دنبال آن 
او در دهن دروازه معامله بالمثل خواهد شد و شاید 
سخنان ناسزایي به وي نثار شود. ولي آمر صاحب با 

او هم با مهرباني رفتار کرد.
بمب  انفجار  اثر  در  مرزا  ایشان  پاي  که  شد  دیده 
دستي یي که توسط خودش انداخت شده بود، اندکي 
او را  تا زخم  داکتر را خواستند  زخم برداشته. فوراً 

پانسمان کند.
و  نرم  آمر صاحب همچنان  برخورد و صحبت هاي 
با مهرباني همراه بود و تقریبًا براي نیم ساعت ادامه 
یافت، و سپس ایشان اتاق شخصي خود را که بهترین 
مهمان خانۀ ما بود، در اختیار آن ها گذاشت و خود به 
جاي دیگر رفتند. سید جمال و همراهانش دو و یا 
سه روزي را که در تالقان بودند، در همین مهمان خانه 

سپري کردند و بعداً به فرخار انتقال داده شدند.
        آمر صاحب مسعود واقعًا و بدون مبالغه اخالق 
پیامبرگونه داشت، چنین سلوك و اخالق نمي تواند 
آیۀ  این  تفسیر  در  علما  بزند.  سر  عادي  مردمان  از 
کریمه »وإنک لعلی خلق عظیم« گفته اند: خلق عظیم 
رسول کریم صلی اهلل علیه وسلم که در قرآن کریم به 
آن اشاره شده، در کالم خود پیامبر اکرم علیه الصالۀ 
قطعک،  من  صل  مي فرماید:  که  شده  بیان  والسالم 
إلیک.  أساء  من  إلی  وأحسن  ظلمک،  عمن  واعف 
یعني »وصل کن با کسي که با تو مقاطعه کرده است 
و عفو کن از کسي که به تو ستم کرده است و احسان 
است«. صدق  رسانیده  بدي  تو  به  که  کسي  به  کن 

رسول اهلل  صلی اهلل علیه وسلم.
از  که  ـ  نبود  میان  در  قصاص  مسالۀ  اگر  یقین  به 
حقوق العباد است و ولي االمر حق بخشیدن و اسقاط 
واال  اخالق  مقتضاي  به  آمر صاحب  ـ  ندارد  را  آن 
و کریمانه یي که خداوند براي شان ارزاني کرده بود، 
وي را عفو مي کرد؛ چنان که بارها این کار اتفاق افتاد 
و  کردند  توطیه  او  کشتِن  قصد  به  که  را  کساني  و 
یا مستقیمًا به جانب او آتش گشودند را مورد عفو 

قرار داد.
سرانجام سید جمال با سه تن از همراهانش بعد از 
یک محاکمۀ آزاد و اسالمي که در آن علمای چهار 
و  کندز  تخار،  )بدخشان،  کشور  شمال شرِق  والیت 
بغالن( اشتراك داشتند، به مرگ محکوم، و سپس در 
ماه عقرب همان سال به دار آویخته شدند، اما صدها 
نفِر دیگر از دار و دستۀ وي مورد عفو قرار گرفتند. 

با سید جمال و رفقایش چنان رفتار انساني شد که تا 
زماني  که چوبۀ دار را در برابر چشماِن خود نیافتند، 
اصـاًل فکر نمي کردند که کشـته مي شوند. ولي خود 
دار  به  نزدیک شاهد  از  تصمیم گرفت  آمر صاحب 
نشود  تا  نباشد،  خود  سرسخِت  دشمنان  آویختن 

احساس انتقام جویي بر وي غلبه نماید. 
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خلیل الرحمن حناني

برخورد کریمانۀ مسعود با سیدجماِل قاتل  

که  میزانی  به  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیون  پیشنهادی  بستۀ 
به همان میزان  ایجاد خوش بینی ها در سطح جامعه و کشور شده،  باعث 
زمینه  این  در  که  از خوش بینی هایی  است.  برانگیخته  نیز  را  نگرانی هایی 
ابراز می شود، چنین برمی آید که برخی ها اندك تغییر و دگرگونی در نظام 
نیز  این  از  تردید غیر  به جلو فرض می کنند که بدون  را گامی  انتخاباتی 

چیزی بوده نمی تواند. 
انتخاباتی افغانستان به خانه تکانِی شدید و همه جانبه نیاز دارد و  اما نظام 
این نیاز با گذشِت هر سال فزونی می یابد. دوره های مختلِف انتخابات در 
افغانستان نشان داد که مشکل بنیادی و اساسی انتخاباِت افغانستان، در نوع 
بازنگری در  نهفته است.  این روند  افراد و عامالن اصلِی  نظام و گزینش 
که  چیزی  است؛  تجربه  و  تخصص  تعهد،  مستلزم  کشور  انتخاباتی  نظام 
انتخاباتی  نظام  ویژۀ اصالح  اعضای کمیسیون  از  در بخشی  فکر می شود 
وجود دارد. به همین دلیل بستۀ پیشنهادی این کمیسیون باعث ایجاد چنین 

خوش بینی هایی در سطح جامعه شده است. 
عرصۀ  در  فعال  و  موجود  نهادهای  از  طیف  دو  دیگر،  سوی  از  ولی 
از خود بروز داده اند.  پیشنهادی نگرانی هایی را  به بستۀ  انتخابات، نسبت 
خیلی  را  آن  پیشنهادی،  بستۀ  به  واکنش  در  انتخابات  برگزاری  کمیسیون 
مهم ندانست و گفت که در این بسته مسایلی مطرح نشده که پیش از آن 
معنای آن است که  به  این  باشد.  نکرده  کار  آن  انتخابات روی  کمیسیون 
به  و  دارد  پیشنهادی  بستۀ  به  نسبت  را  نگرانی هایی  انتخابات،  کمیسیون 

گونه های مختلف می خواهد نسبت به آن موضع گیری کند. 
کمیسیون های  اعضای  گزینش  در  تغییر  انتخابات  کمیسیون  گذشته،  در   
انتخاباتی را فراتر از صالحیت های کمیسیون ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی 
اعالم کرده و گفته بود که اگر در خصوِص وظایف اعضای کمیسیون های 
نخواهد  قرار  کمیسیون  این  حمایت  مورد  شود،  وارد  تغییراتی  انتخاباتی 
گرفت و آن را اقدامی غیرقانونی می داند. این موضع گیری ضمن این که از 
ترس درونِی اعضای کمیسیون های انتخاباتی پرده برمی دارد، همچنین نشان 
می دهد که کمیسیون های انتخاباتی، به ساده گی حاضر به پذیریش تغییرات 
در کمیسیون ها نخواهند بود؛ در حالی که توقع جامعه از دولت تنها تغییر 
در گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی نیست و آن ها در انتظار برمال 
به دادگاه کشاندن عامالِن تقلب  انتخابات سال گذشته و  شدِن مشکالت 
و بحران انتخابات استند. کمیسیون انتخابات از حاال می خواهد به سبوتاژ 

بستۀ پیشنهادی بپردازد و آن را چیزی معمولی معرفی کند. 
تبارز  خود  از  نگرانی هایی  پیشنهادی  بستۀ  به  نسبت  که  دیگری  طیِف 
افغانستان  انتخابات و جامعۀ مدنی  نهادهای ذی دخل در مسایِل  می دهد، 
پیشنهادی که  بستۀ  به  انتقادها  برخی  نهادها ضمن وارد کردِن  این  است. 
که  نیستند  مطمین  هنوز  است،  کارشناسانه  و  تخصصی  انتقادهای  عمدتًا 
پوشاند.  عمل  جامۀ  را  مطروحه  پیشنهادهای  بتوان  موجود  فرصِت  در 
شده  گنجانده  ارزشمندی  نکات  پیشنهادی،  بستۀ  در  نهادها  این  نظر  به 
انتخاباتی کشور  نظام  در  تغییرات  باعث  می تواند  به صورت حداقلی  که 
شود. این نهادها با توجه به تیوری مهندسِی گام به گام به این نظرند که 
اصالحات در نظام انتخاباتی کشور از یک جایی باید آغاز می شد و اگر 
پیشنهادهای کمیسیون ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی در شرایط فعلی تحمیل 
شود، نمی تواند زمینۀ اصالحاِت فراگیر در آینده را میسر سازد. به نظر این 
نهادها ایجاد تغییراِت فراگیر در وضعیت فعلی اگر امری ناممکن و غیرقابل 

اجرا نباشد ولی به شدت چالش زا و دشوار خواهد بود. 
نگرانی بخشی از جامعۀ مدنی کشور که مسایل انتخابات را دنبال می کنند، 
سوی  از  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیون  پیشنهادهای  پذیرش  در 
یک  انتخاباتی،  نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیون  است.  جمهوری  رییس 
کمیسیوِن مشوره دهنده است و این ویژه گی، خطر عدم پذیرش و یا تعدیل 

پیشنهادهای آن را به وجود می آورد.
 آن گونه که دیده می شود، اراده نسبت به تغییرات در نظام انتخاباتی در میان 
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی یک سان و واحد نیست و این موضوع 
کمیسیون اصالح  ُکنـدی روند کارِ  باعث تأخیر و حتا  آینده  می تواند در 
نظام انتخاباتی شود. تجربۀ گذشته نشان می دهد که ارگ ریاست جمهوری 
به ساده گی می تواند به مانِع اجرای اصالحات در نظام انتخاباتی تبدیل شود. 
فراموش نباید کرد که کمیسون فعلی به ساده گی به وجود نیامد که انتظار 
شود.  گذاشته  اجرا  مرحلۀ  به  و  پذیرفته  به آسانی  آن  پیشنهادهای  داشت 
همان گونه که در ایجاد کمیسیون ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی کارشکنی ها 
و موانع به وجود آمد، به همان شکل می تواند در پذیرش و اجرایی کردِن 
اصلی  مانع  گیرد.  کارشکنی صورت  و  مشکل تراشی  هم  آن  پیشنهادهای 
می تواند  انتخاباتی  کمیسیون های  آگاهان،  اکثر  باور  به  روند  این  در  البته 
باشد که از حمایت حلقاِت مشخصی در ارگ ریاست جمهوری برخوردار 
است. کمیسیون های انتخاباتی با پشت گرمی همین حمایت ها چنین صریح 
اند، دفاع می کنند و حتا خود را  و روشن از تقلب هایی که صورت داده 
این  کنند.  نظر  ابراز  انتخابات کشور  مورد وضعیت  در  که  می دانند  محق 
بستۀ  بر  ناگواری  اثرات  تردید  بدون  باشد،  که  جایی  هر  از  پشت گرمی 
کمیسیون های  که  شد  خواهد  سبب  حتا  و  می گذارد  جا  به  پیشنهادی 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  با  رویارویی  موضع  در  عماًل  انتخاباتی 

قرار گیرند. 
نظام  اصالِح  کمیسیون  آشیِل  پاشنۀ  عنوان  به  دیگر، هم  نگرانی  البته یک 
انتخاباتی و هم به عنوان یک تهدید بالقوه می تواند وجود داشته باشد و آن 
کناره گیری و یا در تقابل قرار گرفتِن برخی اعضای کمیسیون ویژۀ نظام 
این  اعضای آن است.  پیشنهادها و خواست های دیگر  برابِر  انتخاباتی در 
مورد یک بار تجربه شده و با وجود آن که پیـامدهای ملموسی نداشته، اما 

به عنوان یک نگرانی همچنان می تواند مطرح باشد. 

اصالحات در نظام
 انتخابـاتی، اما چـه گونه؟
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طالبان  رهبری  در  مشکالت  حل  خاطر  به  که  افرادی 
مال  می گویند  بودند  شده  تعیین  میان جی  عنوان  به 
اختر محمد منصور اجازۀ تصمیم گیری را در این مورد 

برای شان نداده است.
به گزارش روزنامۀ اکسپرس تریبیون، برخی از مالهای 
اختالفات  به حل  میان جی  عنوان  به  بود  قرار  که  افغان 
منصور  محمد  اختر  مال  برای  بپردازند  طالبان  رهبری 

ضرب العجل تعیین کرده اند.
مولوی احمد ربانی، رییس افرادی که به عنوان میان جی 
تعیین شده بودند گفته است که مال اختر منصور به آنان 
طرف ها  تمام  که  حالی  در  نداده  را  تصمیم گیری  اجازۀ 
در میان طالبان آنان را برای حل این اختالف ها برگزیده 

بودند.
مورد  در  که  گفته است  منصور  محمد  اختر  مال 
تصمیم گیری در این زمینه باید با افرادش گفت گو کند، 
اما تا کنون با آن که دوسه روز گذشته هیچ پاسخی به 

هیأت میان جی نرسیده است.
رییس هیأت حل اختالف ها میان طالبان گفته است که اگر 
اختالف ها میان مال منصور و مخالفانش حل نشود منجر 
این  این صورت  به درگیری میان شان خواهد شد و در 

هیئت تصمیمش را اعالم خواهد کرد.
این در حالی ست که پس از اعالم خبر مرگ مال عمر و 
قرارگرفتن مال اختر محمد منصور به جای او در راس 

طالبان، اختالف هایی میان این گروه ایجاد شده است.
با  عمر  مال  پسر  یعقوب،  مال  و  برادر  عبدالمنان  مال 

شماری از افراد بلندپایۀ طالبان خواهان مال اختر محمد 
منصور به عنوان رهبرشان نیستند.

مال منان پیش از این به رسانه ها گفته بود که اختر محمد 
تنها  طالبان  رهبر  عنوان  به  تعینش  جریان  در  منصور 
تعدادی از افراد وفادار به خودش را خبر کرده بود و به 

همین دلیل آنان جلسه را ترك گفتند.
منصور  مال  که  گفت  رسانه ها  به  نیز  پیش  چندروز  او 

می خواهد با استفاده از زور از آنان بیعت بگیرد.
شده  سبب  طالبان  میان  اختالف ها  حاضر  حال  در 
نیز  افغانستان  در  طالبان  فرمان دهان  از  شماری  که 
آماده گی شان را برای نبرد اعالم کنند و حتا این نبرد آغاز 

نیز شده است.
مال ربانی دوروز پیش گفته بود که در درگیری خودی 
میان طالبان در والیت زابل پنج نفر از اعضای این گروه 

کشته شده است.
مال منصور داداهلل، یکی از فرمان دهان طالبان تعداد زیادی 
را در والیت زابل برخالف مال اختر محمد منصور مسلح 

کرده است.
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اولین قدم برای اعتماد سازی
استقبال از پیشکش بسته پیشنهادی کمیسیون اصالح انتخاباتی

روح اهلل بهزاد
پیشنهادی  بستۀ  نخستین  ارایۀ 
کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی، به 
اعتمادسازی،  برای  اقدام  اولین  عنوان 

مورد استقبال قرار گرفته است.
می گویند  آگاهان  و  انتخاباتی  ناظران 
که رهبران دولت وحدت ملی باید این 
پیشنهادات را جدی بگیرند تا افغانستان 
شاهد برگزاری انتخابات های شفاف و 

عادالنه باشد.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان 
یا  و  انتخابات  روند  تحکیم  برای 
کنفراس  یک  در  دیروز  اکسین 
خبری، از کمیسیون ویژه اصالح نظام 
پیشنهادی  بستۀ  تا  خواست  انتخاباتی 
که به ریاست اجرایی ارایه کرده است 

را با مردم نیز شریک سازد.پ
تیمورشاه  خبری،  کنفرانس  این  در 

حکم یار، عضو شبکۀ اکسین با ارایه پیشنهادات این شبکه 
برای اصالحات انتخاباتی، از کمیسیون ویژۀ اصالح نظام 
به مردم شریک  را  پیشنهادی   بسته  تا  انتخاباتی خواست 

سازد.
قانون  باید  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  گفت:  او 
همه  آن،  در  که  کند  اصالح  به گونه یی  را  انتخابات 
محلی  و  ملی  ادارات  به شمول  حکومت،  شاخه های 

کارمندان خویش را در اختیار ادارات انتخاباتی به منظور 
رفع موقت نیازمندی به کارمندان، قرار دهند.

و  والیتی  شورای های  کرسی های  درصدی   25 سهمیۀ 
ولسوالی ها برای زنان، ثبت رای دهنده گان برای انتخابات 
قانون  امتیازات  و  وظایف  ساختار،  در  تغیرات  آینده، 
انتخاباتی،  کمیسیون های  کمشنران  بررسی  انتخاباتی، 
کمیسیون های  نظارتی  و  مدیرتی  ظرفیت  افزایش 
جمع  از  انتخاباتی،  قوانین  در  تغیرات  انتخاباتی، 
پیشنهادات شبکۀ اکسین می باشد که این نهاد از کمیسیون 
ویژۀ اصالح نظام انتخابات خواست تا این پیشنهادات را 

شامل برنامه های شان سازد.
در همین حال، نعیم ایوب زاده رییس نهاد تیفا با استقبال 
از کار کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی، در گفت وگو 
باروزنامه ماندگار، ابراز امیدواری کرد که این بسته توسط 

رهبران دولت وحدت ملی اجرایی و عملی شود.
 آقای ایوب زاده با اشاره به مشکالت موجود در این بستۀ 
پیشنهادی می گوید، زمان و ظرفیت های موجود در این 

پیشنهادات در نظر گرفته نشده است. 
را  مشکالتی  پیشنهادات  این  شدن  »عملی  او:  به گفتۀ 
می تواند در قبال داشته باشد، اما ارادۀ عملی ساختن آن 

توسط دو رهبر می تواند راه حل خوبی باشد.«
ویژۀ  کمیسیون  کارهای  در  به مشکالت  اشاره  با  او 
اصالحات انتخاباتی بیان می کند: بحث کاهش بودجه در 
پروسۀ انتخابات که یکی از پیشنهادات بود، بسیار خوب 
ارایه شده مشکالت  زمینه  این  در  که  اما طرحی  است، 

تخنیکی خود را دارد.
ماندگار  به  نیز  مدنی  مجتمع جامعۀ  رییس  رفیعی  عزیز 
پیشنهادات  نیاز بود در  گفت که بحث های عمده یی که 

ارایه می شد، در این بسته آمده است.
اما به گفتۀ او: راه کارهای عملیاتی ساختن این پیشنهادات 
باید در قانون داخل شود که در شرایط امروزی تصویب 
و توشیح آن زمان بر است و زیاد عملی نمی نماید و آرزو 

داریم که راه حل وسطی برای آن دریافت شود. 
رییس مجما با اشاره به تغییر سیستم برگزاری انتخابات که 
در این بسته به سیستم تمرکزی ارجاح داده شده می گوید: 
افغانستان  در  آن  از  که  انتقال  غیر  واحد  رأی  »سیستم 
این  در  و  است  کالسیک  بسیار  می شود،  برده  استفاده 
تلف  شده  ریخته  رأی های  از  زیادی  یک مقدارِ  سیستم 
می شود و جاگزینی برای این سیستم اقدام خوبی است.«
مالحظات  می گوید:  گفته هایش  ادامۀ  در  رفیعی  آقای 
کمیتۀ  و  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران  روی  جدی 
دوم  بستۀ  در  داریم  آروز  که  داشت  وجود  گزینش 
پیشنهادی به بحث چارتر داخلی کمیسیون های انتخاباتی 

با دقت الزم پرداخته شود.
شده  پیشنهاد  طرح های  می کند:  تأکید  مجما  رییس 
و  افغانستان  مردم  بین  اعتماد  ایجاد  برای  اقدام  اولین 
جدی  بسیار  آنرا  دولت  داریم  آرزو  که  است  انتخابات 
گرفته، کارهای الزم در پیوند به کار درون نظام انتخاباتی 
توزیع  عاجل تر  چه  هر  و  گیرد  صورت  افغانستان 

شود،  آغاز  نیز  برقی  شناس نامه های 
تا حداقل پنجاه درصد رأی که ریخته 

می شود قابل اعتماد و منظم باشد.
پیشین  رییس  رادفر  حشمت اهلل   
کمیسیون  رسانه های  کمیسیون 
انتخابات به خبرنگار روزنامه ماندگار 
ویژۀ  کمیسیون  کار  نفس  که  گفت 
از  کمتر  در  که  انتخاباتی  اصالحات 
کننده  امیدوار  و  مثبت  گام  ماه  یک 

است.
بسته  این  در  نکاتی که  می افزاید:  او 
و  قوت ها  بی تردید  شده،  ارایه 
رادفر  آقای  دارد،  را  ضعف های خود 
و  افغانستان  دولت  که  می کند  تأکید 
جامعۀ جهانی با تمسک به این طرح در 
ضمن تغییراتی اندکی ما را از بن بست 
رهایی  انتخابات  زمینۀ  در  موجود 
بدهند تا شاهد برگزاری انتخابات های 

شفاف و عادالنه در آینده باشیم.
انتخابات  کمیسیون  رسانه های  کمیسیون  پیشین  رییس 
تصریح می کند: نظام دموکراسی در افغانستان یک روند 
تازه است که انتخابات به عنوان یکی از مولفه های بنیادین 

آن باید در فضای درست و سالم آن برگزار گردد.
او خطاب به رهبران دولت وحدت ملی می گوید که آنان 
باید به پروسۀ انتخابات و اصالحاتی که پیشنهاد شده است، 

از سیاسی شدن  ببینند،  به عنوان یک روند تخنیکی  باید 
آن جلوگیری کنند و اجازه ندهند تا چهره های مغرض 
و کسانی که سابقۀ درست در برگزاری انتخابات ندارند، 

مداخله کنند.
ماه  یک  از  پس  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون 
رأی زنی سرانجام نخستین بستۀ پیشنهادی خود را برای 
آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی به حکومت وحدت 

ملی سپرد.
در  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  پیشنهادی  بستۀ 
یازده بخش ارایه شده که تغییر نظام انتخاباتی، تعیین و 
تغییر حوزه های انتخاباتی، تنظیم فهرست رأی دهنده گان، 
ترکیب  گزینش،  کمیتۀ  مجلس،  در  نامزدی  شرایط 
ایجاد  به شکایات،  رسیده گی  نحوۀ  انتخابات،  کمیسیون 

کمیتۀ شفافیت، مصارف انتخاباتی را در بر می گیرد.
ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
پیشنهادات  تمام  پیشنهادی گفت،  بستۀ  این  ارایه  هنگام 
کمیسیون ویژۀ اصالح انتخاباتی با جدیت مورد توجه و 

حمایت قرار می گیرد.

عزیز: 

شبکۀ حقانی تنها 
در افغانستان فعالیت دارد

اختر منصور اجازۀ تصمیم گیری برای حل اختالفات شان را نداده است

اعالم  پاکستان  امنیتی نخست وزیر  سرتاج عزیز، مشاور 
کرده که شبکه تروریستی حقانی، در این کشور به شدت 
افغانستان  داخل خاك  در  فعالیت هایی  اما  شده؛  ضعیف 

دارد.
او این مطلب را در پاسخ به هشدارهای تُند سوزان رایس، 

مشاور امنیتی امریکا مطرح کرده است.
دلیل  به  پاکستان  از  اخیرن  امریکا  و  افغانستان  حکومت 
دیگر  و  حقانی  شبکه ی  سرکوب  برای  نکردن  اقدام 

گروهای تروریستی انتقاد کرده اند.
سوزان رایس که همین هفته به پاکستان سفر کرده بود، 
نگرانی  که  کرد  تاکید  کشور  این  های  مقام  با  دیدار  در 
افغانستان در مورد حضور ریشه های حقانی در پاکستان 

درست است.
پاکستان،  وزیر  نخست  نواز شریف  مشاور  عزیز  سرتاج 
برخالف ادعاهای موجود گفته است که شبکه حقانی در 
افغانستان نسبت به پاکستان ظرفیت های زیادی در دست 

دارد.
وزیرستان  در  حقانی  شبکۀ  »زیرساخت های  گفت:  او 
شمالی از جمله کارخانه ی ساخت کارت هویت و دیگر 
مختل  شان  ارتباطات  مشمول  شبکه  این  های  ظرفیت 
بسیار  مانده  باقی  این جا  در  که  است، پس چیزی  شده 
محدودتر است تا ظرفیت هایی که این شبکه در افغانستان 
دارد. بنابراین ارزیابی فعالیت های که اعضای ا ین شبکه 
در آن دخیل هستند دشوار است که تا چه اندازه از این جا 
برنامه ریزی کرده اند و در افغانستان چه کردند. برداشت 
بسیار  بسیار،  افغانستان  در  آنها  ظرفیت  که  این است  ما 

بزرگ شاید 8۰ تا ۹۰ درصد بزرگ تر از این جا باشد.«
برای  پاکستان  که  اند  باور  این  به  امریکا  در  تحلیلگران 
به دست آوردن اهداف خود از بازی گران غیردولتی برضد 
هند استفاده کرده و از هراس افگنان افغانستان برای نفوذ 
کرده  استفاده  افغانستان،  کنترل  آوردن  به دست  و  بیشتر 

است.
مرکز  داخلی  مسایل  تحلیل گر  کوردسمن،  اج  انتونی 
قطعًا  »امریکا  گفت:  امریکا  جهانی  استراتژیک  مطالعات 
است،  ندیده  پاکستان  از سوی  را  سرکوب هراس افگنان 
حتی پس از انجام حمله وحشت ناك هراس افگنان بریک 

مکتب نظامی در این کشور.«
در  پاکستان  پیشین  سفیر  حقانی  حسین  حال،  این  در 
از  پاکستان  امریکا سخنان کوردسمن در مورد استفاده ی 
را  منطقه  در  این کشور  منافع   برای  دولتی  غیر  بازیگران 

تایید کرده است.
بیشترشبکه  وظرفیت های  ازفعالیت  عزیز  سرتاج  ادعای 
حقانی در افغانستان در مقایسه با پاکستان درحالی است 
یک  حقانی  عبدالعزیز  اخیراً  امریکا  خارجۀ  وزارت  که 
عضو ارشد این شبکه و سراج الدین حقانی  برادر او را 

در فهرست هراس افگنان جهان قرار داد.
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پاكستان از دید مسعود )رح(
در ماه هـای پسـین، روابـط افغانسـتان بـا پاکسـتان به نحِو 
بی سـابقه تیره شده است. در چنین شـرایطی، درِك دیدگاه 
احمدشـاه مسـعود )رح( نسبت به پاکسـتان، از چند لحاظ 

حایز اهمیت اسـت: 
- احمدشـاه مسـعود در میـان سـراِن مجاهدین نخسـتین 
کسـی بـود کـه متوجـه مداخـالت پاکسـتان گردیـد و از 

عواقـب وخیـِم آن هشـدارهای پیاپـی داد.
- مسـعود از ابتـدای جهـاد تـا پایـان عمرش، بـه درجات 
متفاوتـی درگیرِ دسـایس و مداخالت پاکسـتان بـود. او در 
نخسـتین سـال های مهاجرتـش بـه آن کشـور، بـه مـرگ 
تهدیـد شـد. در دوران جهـاد، بـا فشـارهای اقتصـادی، 
تسـلیحاتی و سیاسـی پاکسـتان مواجه گردید و پس از آن، 
به عنوان رهبر مقاومت در برابر مداخالت پاکسـتان، ایفای 

نقـش نمود.
- زیرکـی و واقع بینـی، دو ویژه گـی اسـتثنایی مسـعود بود 
کـه او را در حیاتـش یـاری رسـانید و موفقیت های کالنی 
را نصیـِب او گردانید. از این لحاظ نیز فهم دیدگاهِ مسـعود 
دربارۀ پاکسـتان، می تواند دسـت اندرکاراِن امـور را مجدانه 

یاری رسـاند.
***

اعضـای نهضـت اسـالمی افغانسـتان، از تجزیـۀ شـبه قارۀ 
هنـد راضـی بودنـد و از تشـکیل یـک 
دولت مسـتقل اسـالمی به نام “پاکستان” 
دفــــاع می کردند. سخنرانی های انجنیر 
حبیب الرحمن شـهید یکی از پیشـتازان 
توسـط دولـت  اسـالمی کـه  نهضـت 
داوودخان دسـتگیر و اعدام شـد، بهترین 

گـواهِ این مسـأله اسـت.
با توجه به عضویت احمدشـاه مسـعود 
در نهضـت اسـالمی و روابط تنگاتنگی 
کـــه با انجنیـــر حبیب الرحمن داشت 
و از او همیشـه بـا قدردانـی یـاد می کرد، 
مسـعود نیز در سـالیان آغاز عضویت در 
نهضت اسـالمی، دیدگاه خوش بینانه یی 

نسـبت به پاکسـتان داشت.
بدون تردید، دشـمنی داوودخان در برابر 
نهضت اسـالمی، شـماری از رهبـران و 
چهره هـای سرشـناس نهضت اسـالمی 
افغانسـتان را وادار سـاخت که کشـور را 
بـه قصـد پاکسـتان تـرك گویند. اسـتاد 
برهان الدیـن ربانـی کـه در آن زمـان در 
دانشکدۀ شـرعیات اسـتاد بود و رهبری 
جمعیـت اسـالمی را برعهـده داشـت، 
متوجـه بـود کـه رویارویـی بـا دولـت 
داوودخـــان، نهضـت اسـالمی را لطمه 
می زنـد؛ بنابرایـن بـا ارسـال پیام هـای 
کتبـی عنوانـی داوودخان، کوشـید که به 
او از جانـِب نهضـت اسـالمی اطمینـان 
دهـد و نظـر کینه توزانۀ دولت را نسـبت 
بـه نهضـت اسـالمی تعدیـل نمایـد. اما 

ایـن کوشـش ها بـه ثمر ننشسـت و دولـت داوودخـان که 
کمونیسـت ها در آن نفـوذ داشـتند، بـه دسـتگیری سـران 

نهضـت اسـالمی افغانسـتان پرداخت.
سـران نهضت اسالمی افغانسـتان از این امر آگاهی داشتند 
کـه پاکسـتان به خاطـر اختالفاتی کـه روی مسـالۀ دیورند 
بـا افغانسـتان دارد، از ورود آن هـا بـه قلمروِ خود اسـتقبال 
می نمایـد. بـا چنیـن دیدگاهـی، بـرای بار نخسـت انجنیر 
حبیب الرحمـن به منظور ارزیابی دیدگاه پاکسـتان نسـبت 
بـه نهضـت اسـالمی افغانسـتان، بنا بـه دعـوت “جماعت 
اسـالمی پاکسـتان”، سـفری بـه آن کشـور انجـام داد و بـا 

مسـوولین “جماعت اسـالمی پاکسـتان” مذاکـره کرد.
سـفر به پاکسـتان از این بابت انجام یافت که سران نهضت 
اسالمی افغانسـتان نسـبت به دولت داوودخان نگران شده 
بودنـد. پـس از آن، عده یـی از چهره هـای نامـدار نهضـت 
اسـالمی افغانستان از جمله احمدشاه مسـعود، از بِد حادثه 
بـه پاکسـتان پناهنده شـدند و برخـورد دولت پاکسـتان با 

آن هـا، چنان بـود که پیش بینی می شـد.
در پاکسـتان، از همـان آغـاز اسـتاد ربانـی بدیـن اندیشـه 
بـود که نهضت اسـالمی افغانسـتان را در میان کشـورهای 
اسـالمی معرفـی کنـد و نگـذارد ایـن نهضت بـه حربه یی 
در دسـت پاکسـتان مبـدل شـود. او بـه منظور پخـش پیام 
نهضت اسـالمی، به سـفر حـج پرداخـت و تالش هایی را 

در ایـن راسـتا انجـام داد، کـه حاصلی نداشـت.
در ایـن بحبوحـه، به قول معروف “بـز در غم جان، قصاب 
در غـم چربـو” بـود. پاکسـتان که شـدیداً بـه دنبـال منافِع 
خود می گشـت، در هماهنگی با حکمتیار، جوانان نهضت 
اسـالمی را زیـر تربیـۀ نظامـی قـرار داد و بـرای راه اندازی 

فعالیت های مسـلحانه به افغانسـتان اعزام داشـت.
در حرکتی که به “قیام 54” مسـما گردیده اسـت، احمدشاه 
مسـعود فرماندهی قیام گران را در پنجشـیر برعهده داشت. 
هرچند مسـعود بدون تلفات پنجشـیر را متصرف شـد؛ اما 
12 تـن از یـاراِن او به وسـیلۀ مـردمِ محل کشـته و یا اسـیر 

گردیدنـد، که بعدتـر به دولت تحویل داده شـدند.
بـا ایـن قیام، پاکسـتان به هـدِف خود که تهدید مسـلحانۀ 
دولـت داوودخـان بود، رسـید و دشـمنی دولت با نهضت 
اسـالمی افغانسـتان بـاال گرفـت و بدیـن گونـه، بـرای 
قیام کننـده گان جایی غیر از پاکسـتان باقی نمانـد. از این رو 
آن هایـی کـه از ایـن حادثه جان سـالم بـه در بردنـد، دوباره 

راهی پاکسـتان شـدند کـه مسـعود از آن زمـره بود.
شکسـت، بیشـترینه اختالف و تفـــرقـــه به بار مـی آورد 
و هـر کسـی می خواهـد بـار مالمتی را بـه گـردِن دیگری 
انـدازد. گلبدین حکمتیار که دسـتور ایـن حرکت نظامی را 
داده بـود، از سـوی قیام گـران به باد انتقاد گرفته شـد. او در 
دفـاع از خود، شـماری از این قیام کننـده گان را به همکاری 

با دولت داوودخان متهم نمود و ادعا داشـت که احمدشـاه 
مسـعود و انجنیـر جان محمد )اهل کنـر( خبر کودتـا را به 

دولـت داده بودند و بدین وسـیله کودتا عقیم گشـت.
حکمتیار با همکاری افسران آی.اس.آی،  انجنیر جان محمد 
و شـیرولی را به قتل رسانید؛ اما مسـعود که به “باالحصار” 
پشـاور دعوت شده بود تا دسـتگیر گردد، از دامِ آن ها رهید 
و در نتیجـه، نیـات دولت پاکسـتان برای او روشـن تر شـد 
و اختـالِف او بـا آی.اس.آی و حکمتیـار آغـاز یافـت. این 
حوادث سـنگ بنای دیدگاه مسـعود نسـبت به پاکستان را 

تشـکیل داده بـود و از آن بـار بـار به تلخی یـاد می کرد. 
هـرگاه از کرنیل هـای پاکسـتانی سـخنی بـه میـان می آمد، 
احمدشـاه مسـعود سرگذشـِت خـود را یـادآوری می کرد. 
او می گفـت: “در سـال های هجرت با مشـکالت اقتصادی 
ـ پنـج نفر تصمیم  شـدیدی روبـه رو شـدیم، روزی چهـار 
گرفتیـم کـه مشـکل خـود را بـه یکـی از مقامـات دولت 
پاکسـتان برسـانیم. به دفتر نصیـراهلل بابر کـه در آن زمان در 

پشـاور بود، رفتیم.
یکی پی دیگری، سـخن از مشـکالِت خود به میان آوردیم. 
بابر در طول یک سـاعت صحبِت ما، تنها به روی میزِ خود 
چشـم دوخته بود و به ما و حرف های مان اعتنایی نداشـت. 
وقتـی حرف هـای ما به پایان رسـید و بـرای خداحافظی از 
جـا بلند شـدیم، متوجه شـدم که زیر شیشـۀ روی میـزِ او 

یـک تصویِر 
نیمه عریـان قرار داشـت و نصیـراهلل بابـر آن را نگاه می کرد 

و ذهنـش به آن جـا متمرکز بود.” 
مسـعود بـا یادآوری این قضیـه، در واقع تصویـری را که از 

کرنیل های پاکسـتانی در ذهن داشـت، بیـان می کرد.
سـال های بعـد، مسـعود )رح( قیـام مسـلحانه در برابـر 
دولـت داوودخـان و هجـرت گروهـی از اعضای نهضت 
اسـالمی به پاکسـتان را، هم از حیث شـرعی و هم از نظر 
سیاسـی، نادرسـت می خوانـد. او می گفـت: »در آن زمـان 
بـرای ما می گفتنـد، قیـام در برابر داوودخان مبنای شـرعی 
نـــدارد؛ ولی ما بــه لحـاظ سن وسـالی که داشـتیم، فکر 
می کردیم علمـــای دینی از جنــگ و خـون می ترسند و 

می کنند.«  محافظـه کاری 
مسـعود می گفت: ما در اندیشـۀ ایجاد یک دولت اسـالمی 
در افغانسـتان بودیـم، ولـی پاکسـتان در صـددِ آن بـود که 
چه گونـه از ایـن جوانان در راسـتای اهداف سیاسـی خود 
اسـتفاده کنـد. از همـان وهلۀ نخسـت در رفتار پاکسـتان، 
صداقـت و اخـالص دیـده نمی شـد، آن کشـور بـا رفتـار 
غرض آلـود وارد میـدان گردیـد و در پـی آن شـد کـه فرد 
مـورد نظر خویش را در رأس نهضت اسـالمی افغانسـتان 
قـرار دهـد. بـر اسـاس همیـن دیـدگاه بود کـه بـه تأیید و 
تقویـت گلبدیـن حکمتیـار پرداخـت و ایـن حمایـت تا 

سـال های پـس از جهـاد نیـز ادامـه یافت.
احمدشـاه مسـعود در وجـود حکمتیار سـه ویژه گـی بارز 
را می دیـد: اولـی، خودخواهی و جاه طلبـی بی حدوحصر؛ 
و  شـتاب زده گی  سـومی،  و  کوتاه اندیشـی؛  دومـی، 
بی تحملـی، که او را به رسـیدن به قـدرت از طریق راه های 
ـ متمایل کـرده بود. به گفتۀ مسـعود  ـ ماننـد کودتـا  کوتـاه 
)رح( ایـن ویژه گی هـا حکمتیـار را به عنوان مهـرۀ دل خواه 

اسـتخبارات پاکسـتان درآورده بود.
بـا آغـاز جهـاد در افغانسـتان، مسـعود بـا رفتن بـه داخل 
افغانسـتان از تهدید مسـتقیم آی.اس.آی نجات یافت، ولی 

فشـارهای پاکسـتان بر مسـعود هم چنـان ادامـه یافت.
جبهـۀ پنجشـیر که بـه رهبری احمدشـاه مسـعود فعالیت 
داشـت، به تناسـب نیازمندی خود، از کمک های اقتصادی 
و تسـلیحاتی جهانـی بـه مجاهدین بی بهره بود و چه بسـا 

که از سـهمیۀ سـایر جبهـات اسـتفاده می کرد.
ـ.ش وقتی مسـعود پـس از درگیری های  در سـال 1361 هـ
دوامـدار با ارتش سـرخ، به عقد قـرارداد آتش بس مبادرت 
ورزیـد، آی.اس.آی تبلیغـات فراوانـی برای تجرید بیشـتر 
مسـعود انجام داد و رییس آی.اس.آی از اسـتاد ربانی رهبر 
جمعیت اسـالمی، با اصرار خواسـت که حمایـت خود را 
از مسـعود قطع کند، ولی اسـتاد ربانی در برابرِ این فشـارها 

تسلیم نگردید.

نماینده هـای سیاسـی مسـعود، همیشـه از این کـه دولـت 
پاکسـتان در توزیـع کمک های جهانی به مجاهدین دسـِت 
بـاز دارد،  انتقـاد می کردند و خواسـتار آن بودند که کمک ها 
مسـتقیماً در دسـترس مجاهدیـن قـرار داده شـود. امـا این 
موضع گیـری به جـای آن که کمکی به مسـعود کند، خشـم 

آی.اس.آی را بیشـتر ساخت.
دوران  در  را  مجاهدیـن  مشـکل  اساسـی ترین  مسـعود،  
جهـاد، اختـالف و چندپارچه گـی مجاهدیـن می دانسـت 
کـه بـا تشـکیل سـازمان های متعـدد جهـادی از سـوی 
دولـت پاکسـتان، ایـن معضلـه ایجاد شـده بـود. او در پِس 
ایـن سیاسـت، اهـداف آزمندانه یـی را می دید کـه از جانب 

پاکسـتان طرح ریـزی شـده بـود.
ـ.ش از یک سـو نیروهـای شـوروی از  در سـال 1367 هـ
افغانسـتان خارج شـدند، و از سوی دیگر جنرال ضیاءالحق 
رییس جمهور پاکسـتان در یک سـانحۀ هوایی کشـته شد. 
در آن زمـان بسـیاری کسـان بدیـن باور بودند که با کشـته 
شـدن ضیاءالحـق، سیاسـت پاکسـتان در قبـال افغانسـتان 
تغییـر خواهد کـرد و مجاهدین با مشـکالت زیادی مواجه 
خواهند شـد. از مسـعود، تاثیر مرگ ضیاءالحق را بر جهاد 
افغانسـتان پرسـیدم، او در پاسخ گفت: »پشـتیبانی از جهاد 
افغانسـتان، نظر شـخصی ضیاءالحق نبود. حمایت از جهاد 
افغانسـتان خواسـت جهانـی بـود که نفـع پاکسـتان در آن 
مضمـر اسـت؛ لـذا هـر کـس دیگـری 
کـه زمـام امـور را در پاکسـتان به دسـت 
گیـرد، بـا کمـی تفـاوت ایـن سیاسـت 
دوام می یابـد. پاکسـتان بـا جانبـداری از 
مجاهدیـن، در حقیقـت از خـود دفـاع 

می کنـد.«
بـا آغـاز خـروج نیروهـای اشـغال گر 
شـوروی از افغانسـتان، دولت پاکسـتان 
بـرای قایـم سـاختِن سـلطۀ خویش بر 
افغانسـتان، بـه برنامه ریـزی پرداخـت.

گلبدیـن حکمتیار رهبر حزب اسـالمی 
افغانسـتان، در همـان زمـان از ضرورت 
ایجـاد “کنفدریشـن” میـان دو کشـور 
صحبـت کـرد؛ ولـی بـر اثـر مخالفـت 
بـه سـکوت وادار  شـدید مجاهدیـن، 
گردیـد. ایـن مسـأله هشـداری بـود که 
احمدشاه مسعود را بیش از پیش متوجه 
اهـداف درازمـدت پاکسـتان سـاخت. 
مسعود مجاهـــدین را بــه این نکتــه 
ملتفت می کرد و پیامدهای ناگـوارِ آن را 

می نمود. آشـــکار 
بـا تکمیـل خروج سـربازان شـوروی از 
افغانسـتان، مداخالت پاکستان پهلوهای 
به خـود  آشـکارتری  چهـرۀ  و  بیشـتر 
گرفـت. در نخسـتین مرحله، پاکسـتان 
سـران جهـادی را تشـویق بـه اشغــال 
بــا  و  خــــواست  نمـود  جالل آبـاد 
تصـرف جالل آباد، “حکومـت عبوری” 
مجاهدین را در آن والیت مسـتقر سازد. 
مسـعود در ایجاد ایـن دولت، نقش آی.اس.آی را برجسـته 
می دیـد و در الفـاظ دیپلوماتیـک، آن را ضعیـف و ناقـص 
می شـمرد، کـه در واقعیـت امر، معنی مخـــالفت بـا آن را 

می کرد. ارایــه 
در حمله بر جالل آباد، مسـعود دسـت آی.اس.آی را می دید 
کـه بـرای دولـت خودسـاختۀ خویـش در جسـت وجوی 
مکانـی در درون افغانسـتان اسـت. وقتـی حملـه بـاالی 
جالل آبـاد آغـاز شـد، مسـعود در انـدراب بـود. او دیدگاه 

خویـش را در ایـن مـورد بـه یارانـش چنین بیـان کرد:
»نظـر مـرا بدبینانـه تعبیـر نکنیـد؛ جنـگ جالل آبـاد به هر 
پیمانـه کـه بیشـتر بـه درازا انجامـد، بـه نفـع اسـت؛ زیـرا 
شکسـت رژیم نجیـــب در جالل آباد، پیـروزی مجاهدین 
نیست، بلکه پیروزی آی.اس.آی است و مردم افغانستان در 
صورت پیـروزی آی.اس.آی، به مشـکالت زیـادی مواجه 
می گردنـد و در مقابـل، شکسـت مجاهدیـن در جالل آباد، 
رژیـم نجیـب را روحیـه می دهد و بـه عمـر آن می افزاید.«
احمدشـاه مسـعود با ایـن طرز دید، دسـت بـه اقدامی نزد، 
تا رژیم نجیب زیر فشـار بیشـتر قـرار گیرد، در آن شـرایط 
می توانسـت با راه اندازی حمالت، خطـوط تدارکاتی رژیم 
در سـالنگ را به طور جدی مختل سـازد و نیروهای هوایی 

رژیـم را در بگرام خسـاره مند گرداند.
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آریا من احمدی
همفری بوگارت در صحنه یی از یک فلم »نوآر«؛ همین 
»کازابالنکا«  خاطرۀ  ذهنت  پس زمینۀ  در  است  ممکن 
چرا  به راستی  کنی  فکر  بعد  و  کند  زنده  برایت  را 
»کازابالنکا« باید فلِم مزخرفی برای وودی آلن باشد؟ به 
جوابش هم نرسی، شاید مهم نباشد! دوباره برمی گردی 
بوگارت  همفری  می کنی:  نگاه  را  کتاب  جلد  روی  و 
با  هم  را  تو  و  بیرون...  زند  می  کادر  از  که  نگاهی  و 
نگاهش می برد با خود... بعد که برمی گردی با نگاهت، 
»ژانرهای  می گیری:  دست  در  را  کتاب  و  می ایستی 
مقانلو،  شیوا  ترجمۀ  گرانت،  کیت  بری  اثر  سینمایی« 

نشر »بیدگل«. 
ژانر، نوع یا گونۀ خاصی از اثر ادبی، هنری و ماننِد آن 
است که در این جا ژانرهای سینمایی از جمله کمدی 
وسترن و... مورد نظر کتاب حاضر است؛ چنان چه در 
میان  »از  می خوانیم:  آلتمن  ریک  زبان  از  ژانر  تعریف 
تباری  هیچ یک  ادبی،  نظریۀ  در  بنیادی  مفاهیم  تمام 
یا  ادبی  گونه های  مسالۀ  از  برجسته تر  و  طوالنی تر 
را  ارسطو  آلتمن  ادامه،  در  نداشته اند.«  ژانرها  همان 
ارسطو  می کند.  معرفی  ژانری  نظریه پرداز  نخستین 
ژانرهای  مطالعۀ  در  عمده  مبحِث  دو  »بوطیقا«یش  در 

سینمایی را پیش بینی می کند. 
متفاوت  بسیار  انواع  تشخیص  و  تمییز  رد  با  اول 
پایان بندی در کمدی و تراژدی، کوشش های توصیفی 
انجام شده در حوزۀ مطالعات فلم/ ژانری برای شمردن 
یکایِک خصایص ُفرمی ژانرها یا همان عناصر مشترکی 
که  ُفرمی هستند  این خصایص  و  می کند  پیش بینی  را 
اجازه می دهند شماری از فلم ها کنار هم جمع و یک 
شاخه یا مقولۀ متمایز محسوب شوند؛ و دوم این نگاه 
ارسطو که تراژدی از راه تأثیری روانی حاصل می شود، 
مبذول روش های  هم  که  است  نقادانه یی  توجه  نشانۀ 
فلم های  سوی  از  تماشاگران  قرارگرفتن  مخاطب 

تجارب خاصی  و  لذات  مبذول  هم  و  می شود  ژانری 
که ژانرهای مختلف برای ببینده گان شان فراهم می کنند. 
ارسطو پیشاپیش این پرسش اساسی را نیز مد نظر قرار 
می دهد که چرا مردم آثار ژانری را دوست دارند؛ در 
واقع به دلیل اهمیت فلم های ژانری در فرهنگ و این که 
است،  بسیار  افراد  کار  نیازمند  و  جمعی  تالشی  فلم 
فلم های ژانری عمومی به عنوان جلوۀ گریزناپذیری از 

روح زمانۀ روزگار ما دانسته می شود. 
این مسأله نه تنها دربارۀ تک تِک فلم های ژانری، بلکه 
محبوبیت  و  عامه پسند  نیز  و  متغیر  الگوهای  دربارۀ 
ژانرهای مختلف و نیز روابط چرخشی بین آن ها صادق 
است؛ چرا که فلم های ژانری چه در گذشته رخ دهند و 
چه در آینده و چه در خیابان های موقِر نیویورك معاصر 
بگذرد و چه در سال ها پیش در کهکشانی دوردست، 
همیشه دربارۀ همان زمان و مکانی اند که در آن ساخته 

شده اند. 
بلنـدند  تجاری  فلم های  ساده  زبان  به  ژانری  فلم های 
با  را  آشنا  داستان های  تنوع بخشی،  و  تکرار  راه  از  که 
شخصیت های آشنا تعریف می کند. سینمای مردم پسند 
اغلب از فلم های ژانری تشکیل شده است؛ همان نوع 
ماها می بینیم؛ چه در سالوِن سینما  بیشتر  فلم هایی که 
تاریخ سینما  در طول  ژانری  فلم های  منزل.  در  و چه 
بدنۀ اصلی کنش فلم سازی را تشکیل داده اند، چه در 
هالیوود و چه در سینماهای ملی سراسر جهان. اگرچه 
ژانرهای مختلفی در کشورهای مختلف وجود دارد، اما 
فلم های تجاری یی که در همه جا تولید، توزیع و پخش 
گرچه  همه  این  با  اند.  ژانری  فلم های  بیشتر  می شود 
فلم های ژانری را معادل »سینمای عامه پسند« و متضاد 
این  اما  می دانند،  تجربی  سینمای  و  هنری  سینمای  با 

تمایز در حقیقت این قدر هم روشن نیست. 
هنری  سینمای  کارگردانان  متفاوت  اما  مهم  فلم های 
و  ورنر  راینر  برگمن،  اینگمار  گدار،  لوك  ژان  چون 

برای  درآمیخته اند.  ژانری  عناصر  برخی  با  فاسبیندر 
تعیین  را  رایل سه سطح  تام  ژانری،  سینمای  شناخت 
را در سینما  ژانرها  آن ها  اساِس  بر  کرده که می توانیم 
فلم های  و  تکی  ژانرهای  ژانری،  نظام  کنیم:  شناسایی 
بررسی  به  نیز  »ژانرهای سینمایی«  کتاب حاضر  تکی. 
ژانرهای سینمایی و فلم های ژانری در هر سه سطِح بیان 
شده می پردازد و تمرکز آن گرچه نه منحصراً بر سینمای 
امریکا به عنوان موفق ترین هستۀ تولیدی فلم های ژانری 
ترکیبی  سینمایی«  »ژانرهای  است.  جهان  سراسر  در 
ایده های  و  می دهد  به دست  عملی  نقادی  و  نظریه  از 
پیرامون مباحث ژانری را با خوانش های انجام شده از 
مطالعات  مجموعه  می کند.  هماهنگ  خاص  فلم های 
موردی، مثال های بی انضمامی از مفاهیم نظری به دست 
می دهد و این مفاهیم را در متونی خاص تثبیت می کند. 
فلم های مورد بررسی کتاب، طیف متنوعی از ژانرها را 
در طول تاریخ سینمای ناطق معرفی می کند و هر بحث، 
ارایه می کند.  به عنوان یک فلم ژانری  از فلم  تحلیلی 
فلم های  ارزیابی  هم  و  طبقه بندی  هم  ژانری  تحلیل 

ژانری را میسر می سازد. 
و  خاص  مثال های  با  کلی  ادعاهای  کردن  هماهنگ 
فرهنگی  و  تاریخی  بستر  در  متنی  تحلیل  و  موردی 
این جا رویکردهای  نکات برجستۀ کتاب است. در  از 
و  ساختارگرایی  روان کاوی،  فمینیسم،  همچون  نظری 
پسامدرنیسم نیز به کار گرفته می شود، اما تأکید اصلی 
ژانرهای  مطالعۀ  برای  آن ها  ارتباط  و  فهم پذیری  بر 
سینمایی و فلم های ژانری است. بنابراین این کتاب نه 
تاریخ ژانر است و نه تاریخ نظریه و نقادی ژانر، بلکه 
بیشتر مقدمه یی کلی است بر مبحث ژانر که ابزارها و 
الگوهای الزم برای درك و ارج نهادن به فلم های ژانری 

را به دست می دهد. 
کتاب از چهار فصل تشکیل شده. فصل یک با گذاشتن 
توده  فرهنگ  از  بستر وسیع تری  ژانرهای سینمایی در 
و عام که خود متشکل از گفتمان های ژانری بی شمار 
در رسانه های گوناگون است، آغاز می شود. تأکید این 
ژانری  فلم های  مختلِف  عناصر  دادن  توضیح  بر  فصل 
است. این فصل با بررسی مشکالت موجود در تعریف 
ژانر و با تمرکز بر فلم نوآر به عنوان نمونه یی خاص به 
پایان می رسد. فصل دوم به چه گونه گی ارتباط فلم های 
می پردازد.  کرده،  تولید  را  آن ها  که  فرهنگی  با  ژانری 
در  را  سینمایی  تألیف  به  مربوط  مباحث  سوم  فصل 
نمونه  چند  معرفی  با  و  می کند  بررسی  ژانری  بستری 
مطالعۀ موردی از مولفان شناخته شده، نشان می دهد که 
چه طور برخی کارگردان ها توانسته اند در عین حضور 
نیز  را  دیگاه خاِص خودشان  ژانری،  درون سنت های 
بیان کنند و در نهایت فصل چهار پرسش هایی کالن تر 
دربارۀ بازنمایی را مطرح می کند و با تمرکز بر این که 
چه طور فلم های ژانری جنسیت، نژاد، رویکرد جنسی 
وظیفه را تصویر می کند، دوباره با چند نمونه موردی 
همراه می شود. این کتاب با گذر به خارج از هالیوود 
تا دیگر سینماهای  پایان می رسد  به  امریکا  و سینمای 
ملی و مشارکِت آن ها در فلم سازی ژانری را هم بررسی 

کنـد. 

از شمایل
 شناسی

 تا
ایدیولوژی

دربارۀ »ژانرهای سینمایی« اثر بری کیت گرانت 

بل دینشن اق  

روزاهن رویای 

گوش بسپار
با گوش هاي تيزكرده

آن  گاه در خواهي يافت عاقبت:
اين تنها زنده گي ست كه مي شنوي

مرگ، هيچ براي  گفتن ندارد
مرگ، قادر به سخن گويي نيست.

مجرم،
با توسل به جرم سخن مي گويد

جرم، با توسل به عواقب ِ خويش سخن مي گويد:
عواقب ِ جرم
خويشتن را
از هر دليلي

تبرئه مي سازند.

زنده گان
از م ُردن سخن مي گويند

تنها از آن رو كه مي زيند:
آن كه سخن نمي گويد، مرگ است،

مرگ،
كه حرفي نمي زند

اما به وعده اش وفا مي كند!

آن چنان خسته ام كه
وقتي تشنه ام

با چشم هاي بسته
فنجان را كج مي كنم

و آب مي نوشم
آخر اگر كه چشم بگشايم

فنجاني آن جا نيست
خسته تر از آن ام

كه راه بيفتم
تا براي ِ خود چاي آماده سازم

آن  چنان بيدارم
كه مي بوسمت

و نوازشت مي كنم
و سخنانت را مي شنوم

و پس ِ هر جرعه
با تو سخن مي گويم
و بيدارتر از آن ام
که چشم بگشايم

و بخواهم تو را ببينم
و ببينم

كه تو نيستي
در كنارم.

ترجمۀ دو شعر از اریش فرید
منبع: سایت سارا شعر

ACKU
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محمداکرام اندیشمند 
ملی  سیاسِی  احزاِب  تقویت  و  مسوولیت شکل دهی 
احزاب  نبودِ  استدالل  آیا  کیست؟  به دوش  مقتدر  و 
اکثریتی،  انتخابات  نظام  ایجاد  در  ملی  سیاسی 
راستای  در  و  عادالنه  موجه،  منطقی،  استدالل  یک 
است؟  شهروند  ملت  شکل گیری  و  مردم ساالری 
در  سیاسی  احزاب  مورد  در  طرحی  و  دیدگاه  چه 
جهت ثبات و توسعۀ سیاسِی عادالنه و پایدار ملی و 
نجات افغانستان از تقابل و تعارض قومی و عبور از 
قومی سازی سیاست به سیاست مدنی، موجه است؟ 

نظام  در  سیاسی  احزاب  نقش  با 
انتخاباتی یا بدون احزاب سیاسی؟ 

خبط  و  ظاهرشاه  تاریخِی  خطای 
مورد  در  كرزی  حامد  عمدِی 

احزاب سیاسی
دموکراسی  دهۀ  در  محمدظاهرشاه 
از توشیح قانون احزاب امتناع کرد، 
نبود  در  دموکراسی  که  حالی  در 
احزاب سیاسی به صورت قانون مند 
و مدنی، بی مفهوم و غیرعملی است. 
تبعات این خطای تاریخی شاه برای 
ثبات و توسعۀ سیاسی و اجتماعی 
ویران گر  غم انگیز،  بسیار  افغانستان 

و خونین بود:
ـ مرگ مصیبت بار نوزاد دموکراسی 

معیوب دهۀ اخیر سلطنت؛
برای  سیاسی  احزاب  رقابت  ـ 
از طریق  تصاحب و غصب قدرت 

کودتای نظامی و فرو رفتن احزاب در وابسته گی بیشتر 
به کشورهای خارجی، به خصوص به استخبارات این 

کشورها از کی.جی.بی تا آی.اِس.آی ،
ـ سقوط افغانستان در بی ثباتی و جنگی که تا امروز 

ادامه دارد.
حامد کرزی نیز با جلوگیری از ایجاد نظام انتخاباتِی 
تناسبی و یا حد اقل مختلط، راه را به نقش و تقویت 
احزاب سیاسی بست. در حالی که وظیفه و وجیبۀ او 
در ریاست نظام حاکِم سیاسی که از آدرس دموکراسی 

تقویت  بود،  یافته  دست  رهبری  و  ریاست  این  به 
ارزش ها و الزاماِت این نظام در جهت توسعۀ پایدار 

سیاسی و اجتماعی شمرده می شد. 
الزامات چنین نظام است.  از  تقویت احزاب سیاسی 
اگر در افغانستان احزاب سیاسِی ملی و مقتدر شکل 
نگرفته است، مسوولیت آن را حاکمان نظام سیاسی 
در  و  واقع  در  کرزی  حامد  دارند.  دوش  به  کشور 
عمل، به دموکراسی و ارزش ها و روش های آن وقعی 
نگذاشت. او خود را در نقش شاه، و احزاب سیاسی، 
سیاسِی  شخصیت های  و  رهبران  و  مدنی  نهادهای 

جامعه را در نقش خوانین و »ُمشران«)بزرگان( جامعۀ 
سنتی می دید و با شیوۀ ارباب رعیتی در سیاست، اداره 
و مدیریِت کشور عمل می کرد. از این جهت، وی به 
تقویت احزاب سیاسی اعتنایی نکرد و اعتقادی به آن 
نداشت. در سایۀ چنین بی اعتنایی و بی باوری، قانون 
انتخابات نه با سیستم تناسبی و حتا مختلط، بلکه با 
و  نقش  از  تا  شد  تصویب  و  تدوین  اکثریتی،  نظام 
تقویت احزاب سیاسی در افغانستان جلوگیری شود 
و جامعه، همچنان سنتی و ارباب رعیتی و سیاست در 

این جامعه، قومی و قبیله یی باقی بماند. 
چنین شد، و به جای شکل گیری احزاب سیاسِی ملی 
و فرا قومی و تقویت اندیشۀ مدنی ملت شهروند و 
جامعۀ شهروندی، ده ها و صدها شورا و انجمن های 
به خصوص  و جامعه  کردند  موجودیت  اعالن  قومی 
جامعۀ روشنفکری و سیاسی با بریدن از اندیشۀ ملی 
و مدنی، وارد کوچه های بن بست و تنگ و تاریِک قوم 

و قبیله شدند.

 چرا احزاب سیاسی تقویت شود؟ 
تقویت احزاب سیاسی که ابتدایی ترین 
و مبرم ترین راه آن، ایجاد زمینۀ مساعد 
مبارزۀ  در  احزاب  برای  قانون مند  و 
از  قدرت  کسب  و  مشارکت  مدنِی 
در  را  سیاست  است،  انتخابات  راه 
قبیله یی  و  قومی  حالِت  از  افغانستان 
کسانی  می سازد.  متحول  مدنیت  به 
و  تعلق  علی رغم  افغانستان  در  که 
وابسته گی شان به هویت های مختلف 
زبانی،  قبیله یی،  قومی،  متفاوِت  و 
مذهبی، سیاسی و اجتماعی جانب دارِ 
در  پایدار  و  عادالنه  توسعۀ  و  ثبات 
اجتماعی  حیات  عرصه های  تمام 
و  قومی  جامعۀ  تحول  از  و  هستند 
ملت  و  به جامعۀ شهروندی  قبیله یی 
شهروند حمایت می کنند و در آرزوی 
ایجاد یک افغانستان با ثبات، پیشرفته 
اجتماعی،  عدالت  از  برخوردار  و 
وحدت ملی و دولت مقتدر ملی به سر می برند، به این 
نکته توجه کنند که که بدون تقویت احزاب سیاسی، 

این آرزو محقق نمی شود. 
احزاب سیاسِی مقتدر و فراگیر ملی در فرایند تقویت 
احزاب شکل می گیرد، نه در روند ضعف و انحطاط 
احزاب سیاسی. و این امر از وجایِب یک دولِت ملِی 
سیاسی،  پایدار  توسعۀ  و  ثبات  به  متعهد  و  معتقد 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در افغانستان است.
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نیاز به نقش و تقـویِت احـزاب سیاسی 
در نظام انتخابات

کارمند امنیت ملی 
چه گونه فال بین شد؟

رییس جمهوری در نشستی با عالمان: 

»برای مبارزه با فساد ضرورت به جهاد همگانی داریم«
هارون مجیدی

رییس جمهور غنی که روز سه شنبه)1۰سنبله( در یک 
همایش علمای دین، به منظور مبارزه با فساد صحبت 
می کرد، گفت: "برای مبارزه با فساد ضرورت به جهاد 

همگانی داریم."
آقای غنیاز علمای کشورتقاضا کرد که مردم را برای 

چنین جهاد سرنوشت سازی بسیج کنند. 
کنار  در  راه  این  در  توان  تمام  با  نیز  او گفت:دولت 

مردم خود قرار دارد.
رییس جمهور تأکید کرد که از طریق منبر و مکتب 

باید با فساد مبارزه شود.
از  افغانستان  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
در  کرزی،  به رهبری حامد  پیشین  برخورد حکومت 
خطرآفرین  را  فساد  او  کرد.  انتقاد  فساد  با  مبارزه 
دانسته می گوید که فساد می تواند هستۀ حکومت را 

از میان بردارد.
دایر  لندن  کنفرانس  پیش  پنج سال  غنی،  گفتۀ  به 
بن  به  فساد  با  مبارزه  مورد  در  برنامه ها  اما  گردید، 

بست رسیده است.
آقای غنی گفت: "زمانی که کنفرانس لندن در سال 
2۰1۰ برگزار شد، هم دولت افغانستان و هم جامعه 
در  فساد  با  مبارزه  و  انکشاف  قضیۀ  در  المللی  بین 
افغانستان دچار درمانده گی شده بودند. در آن زمان، 
را  فساد  عوامل  که  خواست  من  از  صاحب  کرزی 
را  آن  از  رفت  برون  آن  برای  حلی  راه  و  تشریح 
به  تبدیل  آنجا دادم  نشان بدهم. نظریاتی که من در 

استراتژی مورد قبول هر دو طرف قرار گرفت".
فساد  گسترش  دالیل  از  یکی  که  گفت  غنی  آقای 

قراردادهای دولتی است که این قراردادها به منبع فساد 
در سراسر کشور تبدیل شده بود و کسانی که قرارداد 
را می گرفتند به وقت زمان آن را تکمیل نکرده چندین 

دست به فروش می رسانیدند.
او یادآور شد که اکنون، هر روز شنبه، در کمیسیون 
مورد  در  حکومتی  ارشد  مقام های  با  تدارکات 
قراردادهای دولتی نشست دارد و تا کنون 35۰ پروژه 
تدارکات  به کمیسیون  قرارداد  بررسی شده که 2۹5 
آمده، 252قرارداد منظور شده، 43 قرار داد رد شده و 
26 شرکت به دلیل جعل اسناد و معلومات نادرست 

از تدارکات محروم گردیده اند.
ارزش  افغانی  ملیارد   51,5 که  گفت  جمهور  رییس 
این پروژه ها می باشد و تا کنون 8,5 ملیارد افغانی از 
در  این  از  او،پس  به گفتۀ  آن صرفه جویی شده است. 
15درصد قراردادهای دولتی تولیدات داخلی ترجیح 

داده می شود.
کمپاینی  آینده  چندماه  در  که  گفت  نیز  را  این  غنی 
اولویت  داخلی  به تولیدات  تا  شد  خواهد  راه اندازی 

داده شود و تولیدات داخلی به پا ایستاده شود.
رییس جمهور در ادامۀ سخنانش گفت که فساد اداری 
و  دارد  وجود  حکومت  قضاییۀ  و  اجراییه  قوۀ  در 
اقدامات سرتاسری به خاطر پاك سازی آن روی دست 

گرفته شده است.
آقای غنی تاکید کرد که پیش از این ماموران عالی رتبه 
در کابینه و دوایر دولتی به فساد گرفتار بودند و مردم 
افغانستان در سال های اخیر ملیاردها دالر باج داده اند.
به باور رییس جمهور، هزینه یی که تا به حال از ناحیه 
اکثریت  سه  متوجه  شده،  تحمیل  ما  کشور  بر  فساد 

عمده، زنان، جوانان و اقشار بی بضاعت بوده است.
آقای غنی عامل دیگر فساد در کشور را مواد مخدر 
مواد  که  بود  این  بر  تصور  گذشته  گفت:در  دانسته 
صدور  اما  می شود،  کشت  افغانستان  در  تنها  مخدر 
می گیرد.  کشور صورت  از  بیرون  به  آن  استعمال  و 

امروزه دیده می شود که این تصور خطا بوده است.
را  جنگ  هم  مخدر  مواد  جمهور،  رییس  گفتۀ  به 
تشدید می بخشد و هم اداره را به فساد می کشاند. این 
زنده گی  ابعاد  همه  که  است  سرطانی  به مانند  عامل 
غنی  آقای  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  جامعه  یک 
پروسس  کننده،  تولید  کننده،  کشت  گفت،  همچنان 
کننده، ترافیک کننده، و استعمال کنندۀ آن همه در این 
روند مسئولیت دارند. این مافیا است که نمی خواهد 
سهم  کار  این  در  که  کسانی  همه  و  بخوابد،  جنگ 
غیر  یا  مستقیم  هم  امنی  نا  و  ادامه جنگ  در  دارند، 

مستقیم سهیم هستند.
به گفتۀ او، افغانستان با داشتن سه ونیم میلیون معتاد 

کالن ترین ضربه را از این ناحیه دیده است.
را  فساد  افغانستان  شفافیت  دیدبان  حال،  همین  در 
در  که  می گوید  دانسته  خطرناك  دولتی  ادارات  در 
سال های گذشته نه تنها مبارزه با فساد صورت گرفته 

که فساد تقویت داده شده است.
افغانستان  افضلی، رییس دیدبان شفافیت  اکرام  سید 
که در این همایش صحبت می کرد از رییس جمهور 
خواست تا در برابر فساد جدی باشد و هم چنان از 
علمای کشور خوست کهبرای نابودی این پدیده، در 

کنار حکومت قرار داشته باشند.

کسانی  دارد.  درازی  پیشینۀ  افغانستان  در  فال بینی 
دروازۀ  بازشدن  برای  دارند،  اعتقاد  فال بینی  به  که 
همزمان  می کنند.  مراجعه  فال بین  به  مشکالت شان، 
پیشۀ  افغانستان،  در  تعویذ نویسی دست کم  و  فال بینی 
مردم  اعتقاد  علت  به  می شود.  محسوب  پردرآمدی 
مراکز  ماورایی،  مفاهیم  و  خرافات  اقسام  و  انواع  به 
نکتۀ  اند.  استقبال شده  بسیار  تعویذنویسی  فال بینی و 
قابل توجه این است که بیشتر مراجعین این مراکز را 

زنان تشکیل می دهند.
گفته  مردی سخن  از  گزارشش  تازه ترین  در  گاردین 
که پیشۀ فال بینی تمام زنده گی اش را تغییر داده است. 
فال بینی  مشغول  که  می شود  سال  بیست  عرب شاه 
هزار  به  نزدیک  ماه  هر  در  او  است.  تعویذنویسی  و 
مشتری دارد. عرب شاه می گوید، پیش از آن که به این 
امنیت ملی  برای مدتی در ریاست  آورد،  حرفه روی 

افغانستان کار می کرده است.
فال بین کابل ادعا می کند که برای آموزش و فراگیری 
حرفۀ فال بینی، به شهر ولگراد روسیه رفته است و در 
ماورا  با جهان  ارتباط  مهارت های  از  برخی  با  آن جا 

آشنا شده است.
با  سی دی هایی  و  کتاب ها  از  پر  عرب شاه،  کار  میز 
تعویذنویسی  و  کف شناسی  هپنوتیزم،  چون  عناوینی 

است.
خبرنگار گاردین از عرب شاه مصرانه خواست که جن 
بهانه آورد و گفت،  اما عرب شاه  را به او نشان دهد؛ 
را احضار کنم  اگر آن ها  ندارند،  با من کاری  »جن ها 
تا  بده  اجازه  پس  برسانند.  آسیب  تو  به  که  می ترسم 
جست وجو  گوگل  در  را  آب وهوا  وضعیت  نخست 

کنم، تا فردا ببینیم که چه می شود.«
آن  از  بل که  افغانستان،  در  نه تنها  عرب شاه  مراجعین 
تماس  در  وی  با  تلیفون  طریق  از  نیز  مرزها  سوی 
اند. پناهنده گانی که از کشورهای غربی و با فرستادن 
می خواهند  کابلی  فال بین  از  دادستان ها،  از  تصاویری 
مشکل  گشایش  برای  تصویرها،  این  مشاهدۀ  با  تا 

پذیرش شان راه حلی چاره کند.
عرب شاه اخیراً برای پیشبرد بهتر کارهایش، دستیاری 
به  دادن  پاسخ  وظیفه اش،  که  است  کرده  استخدام 
تماس های پنج تلفن همراه است. عرب شاه دو گوشی 
»سامسونگ گالکسی« یک گوشی »آیفون« یک »اچ تی 

سی« و یک »اپل واچ« دارد.
عرب شاه همچنین چاشت ها برای صرف غذا به یکی 
بهترین رستورانت های شهر می رود و غذای مورد  از 

عالقه اش نیز ماهیچه است.
به  شود،  بیشتر  فراطبیعی  مسایل  به  باور  که  هرچه 
همان نسبت وضع مالی فال بین کابلی نیز بهتر می شود. 
سرمایه گذاری  برای  طرحی  تازه گی  به  کابلی  فال بین 
و استفاده از سرمایۀ هنگفتی که در اختیار دارد، آماده 
کرده و به زودی قرار است از این سرمایه بهره برداری 

کند.
 

ACKU
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ورزش
بوفون:

 منچسترسیـتی هنـوز هم 
تیم بزرگی نیست

تیم کرکت 1۹ ساالن افغانستان در چهارمین پیروزی پی هم در رقابت های لیگ 
آسیا توانست عربستان سعودی را شکست دهد.

این دیدار که دیروز میان تیم های 1۹سال افغانستان و عربستان در مالیزیا برگزار 
گردید، در آغاز بازی را عربستان شروع کرد و در 3۹ آور 158 دوش را برای 

افغانستان هدف تعیین کرد.
سوی  از  تعیین شده  هدف  توانست  بازی کن  دو  تنها  ازدست دادن  با  افغانستان 

بازی کنان عربی را پوره کرده به یک پیروزی دیگر دست یابد.
در این بازی در بخش توپ زدن ملم موسا، ضیا الرحمان و رشید خوب بازی 
بازی کن  دو  رشیدخان  و  سه  ضیاالرحمان  بازی کن،  یک  مسلم موسا  و  کردند 

عربستان را از میدان بیرون کرده ویکت گرفتند.
هم چنان در بخش دنده حضرت زازی توانست عمل کرد خوبی از خودش نشان 

داده توانست ۹8 دوش را به دست آورد که چهار آن شش امتیازی بود.
این چهارمین پیروزی پی هم افغانستان در این رقابت ها است و پیش از این تیم 
1۹ساالن کشور در برابر امارات متحدۀ عربی، نیپال، و کویت به پیروزی رسیده 

بود.
آورده در صدر  به دست  که  پی همی  پیروزی های  با  افغانستان  در حال حاضر 

فهرست تیم های لیگ 1۹ساالن آسیا قرار دارد.
قرار است افغانستان بازی بعدی خود را در تاریخ سوم سپتمبر در برابر مالیزیا، 

که میزبان این رقابت ها است برگزار کند.

او در گلزنی و  اگر نکته یی در فوتبال کریس رونالدو جلب نظر کند، آمادگی 
یافتن ساده ترین راه برای باز کردن دروازه حریفان است. 

به همین خاطر هم هست که خیلي ها در روزهاي اخیر نگران گل نزدن این ستاره 
پرتغالي هستند. کریستیانو رونالدو در دو بازي ابتدایي تیمش در رقابت هاي این 
فصل اللیگا موفق به گلزني نشده  است اما این بدان معنا نیست که ستاره شماره 
7 رئال از روزهاي اوجش دور باشد. هفته گذشته سوت آغاز رقابت هاي فصل 
جدید اللیگا به صدا درآمد و در دو بازي اخیر برگزار شده در اللیگا، کریس 
اولین بازیکن در ترکیب اصلي رئال است که کمترین مشارکت را در جریان بازي 
تیمش داشته است. در جریان این دو بازي )مقابل خیخون و بتیس(، رونالدو در 

مجموع 6۹ پاس، به هم تیمي هایش داده و 115 بار توپ را لمس کرده است.
كمترین پاس

این آمار نشان مي دهد که رونالدو )در مقایسه با سایر بازیکنان رئال( در دو بازي 
اخیر اللیگا، کمترین تعداد پاس را به هم تیمي هایش داده است ؛ به عنوان مثال 
گرت بیل 85 پاس داده و خامس رودریگس فقط در بازي شنبه مقابل بتیس ۹۰ 
بار توپ را به یارانش پاس داده است و توني کروس و مودریچ در این دو بازي، 
آماري استثنایي را ثبت کرده و به ترتیب 165 و 153 پاس به هم تیمي هایشان 
داده اند. اما ماجرا تنها این نیست. در جریان دو بازي اخیر رئال در اللیگا، رونالدو 
تنها 115 بار توپ را لمس کرده که در بین بازیکنان ترکیب اصلي رئال، از آخر 
دوم است. تنها بازیکني که شرایطش در این لیست بدتر از رونالدو است، رافائل 

واران است که در این دو بازي 112 بار پا به توپ شده است.
مسي صفر - رونالدو صفر

دو ستاره بزرگ حاضر در اللیگا و دو رقیب شانه به شانه در مسیر فتح توپ 
ناکام  این فصل اللیگا در گلزني  ابتدایي رقابت هاي  امسال، در دو هفته  طالي 
ماندند. در هفته اول اللیگا، نه مسي موفق شد تا براي بارسا به گل برسد و نه 
نیز مسي  با آغاز هفته دوم اللیگا  باز کند.  رونالدو توانست دروازه خیخون را 
در گلزني به ماالگا ناکام ماند و فرمائلن تک گل پیروزي بخش تیمش را به  ثمر 
رساند و رونالدو نیز در برد 5 بر صفر تیمش مقابل بتیس، نقش مستقیمي نداشت. 
این اولین باري است که این دو ستاره در دو هفته متوالي در رقابت هاي اللیگا، 
موفق به گلزني نشده اند. البته مسي در بازي هفته اول تیمش مقابل اتلتیک یک 

پنالتي را هم از دست داد.

سال ها  از  بعد  قبل  چندی  که  کاسیاس  ایکر 
ترك  به  مجبور  هوادارانش،  و  رئال  به  وفاداری 
خبری  کنفرانس  یک  حاشیه  در  شد،  کهکشانی ها 
اظهار داشت:وضعیت مادرید در بهترین حالت نبود. 
همیشه کانون اتفاقات بودم. فرقی نداشت که مورد 

را  جدیدی  فضای  باشد.  منفی  یا  مثبت  آمده  پیش 
برای نفس کشیدن الزم داشتم.

*فضای سنگین در مادرید
اما  می شدم.  واقع  نقد  مورد  همواره  داد:  ادامه  وی 
قدم سختی  بگیرم.  فاصله  این فضا  از  که  بود  الزم 

بود. اما حضور در تیمی مثل پورتو ، تجربه جدیدی 
بسیار  اینجا  دارد.  متفاوتی  کامال  احساس  که  است 
از  ببیند،  مرا  هرکسی  که  هستم  سعادتمند  و  شاد 

قیافه ام این نکته برایش کامال مشهود خواهد بود.
*پیش بینی در مورد یاران سابق

ستاره پرسابقه اکنون هرچند از رئال مادرید فاصله 
گرفته اما همچنان اتفاقات و رویدادهایش را از راه 

دور پیگیری می کند.
وی عنوان کرد: رئال کادر بازیکنانش را با یکسری 
هم  فصل  است.  کرده  تقویت  جدید  ستاره های 
برایش با یک تساوی در خیخون آغاز شد. اما مقابل 
بتیس، جوانان  رئال چهره واقعی خود را نشان دادند 
تیم راه  این  بماند. واقعا  امیدوارم همینگونه هم  که 

طوالنی تا پایان فصل باقی بماند.
*رویای دوئل با یاران سابق

وی در مورد حضور در لیگ قهرمانان نیز عنوان کرد: 
رویارویی با چلسی، داستان خاص خودش را دارد. 
چون به هرحال با ژوزه مورینیو دیدار می کنیم. البته 
دوست دارم در نهایت به فینال لیگ قهرمانان برسیم 

و در سن سیرو برابر رئال مادرید بازی کنیم.

مورد  در  جنجالی  اظهار نظر  بوفون  جان لوییجی 
قهرمان  که  زمانی  تا  تیم  این  گفته  و  کرده  منچسترسیتی 
بزرگی  تیم  که  کند  ادعا  نمی تواند  نشود  قهرمانان  لیگ 

است. 
را  رقابت  آتش  مي تواند  البته  جنجالي  حرف هاي  این 
ببرد:  باال  تیم  دو  میان  قهرمانان  لیگ  گروهي  مرحله  در 
بخرید  بزرگي  بازیکنان  و  بدهید  زیادي  پول  »مي توانید 
این  براي  بخرید،  را  موفقیت  و  بزرگي  نمي توانید  اما 
کار باید قهرمان اروپا باشید. حتي یوونتوس هم قباًل در 
بزرگ  یوونتوس  همان  هم  باز  اما  کرده  بازي   B سري 
بوده. رئال مادرید هم حتي زمان هایي که جام نمي گیرد تیم 
بزرگي است. همین طور منچستریونایتد. سیتي با این همه 
پولي که خرج کرده حتمًا به این فکر مي کند که تیم بزرگي 
شده اما تنها راه رسیدن به چنین جایگاهي این است که 
تیم  این  که  است  دلیل  همین  به  باشید.  موفق  اروپا  در 
تمام تالش خودش را براي نتیجه گرفتن در لیگ قهرمانان 
بازیکن  گرفتن  براي  همه  این  که  هم  االن  کرد.  خواهد 

خرج کرده اند حتمًا سطح انتظارات از آنها باالتر رفته.«
گروه مرگ نداریم

در گروه D البته اول از همه یووه باید با سویا و سیتي با 
مونشن گالدباخ دیدار کند. بوفون در ادامه گفت: »از اینکه 
اسم این گروه را گروه مرگ گذاشته اند خوشم نمي  آید. 
در لیگ قهرمانان گروه راحت وجود ندارد. نظر من این 
است که گروهي قوي داریم که در آن هر یک از چهار تیم 

شانس صعود دارند و همین کار را سخت مي کند.«
جاي خالي

مدال قهرماني در لیگ قهرمانان تنها افتخاري است که جاي 
خالي آن در کارنامه کاري درخشان بوفون حس مي شود. 
رفت  رقابت ها  این  فینال  تا  یووه  با  همراه  قبل  فصل  او 
اما بازي شان را به بارسلونا باختند و حاال این دروازه بان 
آویختن دستکش هایش  از  قبل  که  است  کهنه کار مصمم 
این جام را باالي سر ببرد: »لیگ قهرمانان همچنان همان 
رقابتي است که مشتاق قهرماني در آن هستم. نمي دانم در 
سرنوشت من هست که این جام را بگیرم یا نه اما خودم 
رفتیم و شانس  پیش  فینال هم  تا  قبل  مایلم. سال  بسیار 
زیادي داشتیم اما نمي خواهم بگویم که پارسال من آخرین 

شانس خودم را از دست دادم.«

تیم کرکت ۱۹ سال افغانستان 
عربستان سعودی را شکست داد

کریس کمتر از همه پاس می دهد!

کاسیاس:

 دوست دارم در فینال لیگ قهرمانان مقابل رئال مادرید بازی کنم
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نخست وزیر کانادا تاکید کرد، ایتالف ضدداعش تحت رهبری امریکا آنچنان که 
امید بسته بودیم در سوریه و بخش های عراق خوب پیش نمی رود.

کانادا  گفت:  کانادا  نخست وزیر  هارپر،  استفان  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به 
شرکای  همراه  به  داعش  با  مقابله  ایتالف  عضو  کشورهای  از  یکی  عنوان  به 
بین المللی اش به یک استراتژی پایدار و طوالنی مدت علیه داعش که بخش های 

وسیعی از شمال و غرب عراق را تصرف کرده، نیاز دارد. 
حدود 7۰ نیروی ویژه کانادا با نیروهای پیشمرگ کرد در شمال عراق همکاری 
می کنند. شش جت جنگنده کانادایی نیز به مواضع داعش در عراق و سوریه 

حمله می کنند. 
این  گفت:  خبرنگاران  به  کانادا  انتخاباتی  مبارزات  از  یکی  جریان  در  هارپر 
بخش های  در  و  عراق  شمال  در  ویژه  به  داعش  پیشروی  توقف  در  مداخله 
که  اندازه ای  به  آن  تاثیر  اما  بوده  موثر  تا حدودی  و سوریه  عراق  از  دیگری 

می خواستیم و به آن امید بسته بودیم، نیست. 
نظرسنجی ها حاکی از آن است که حزب حاکم محافظه کاران به رهبری هارپر 
که در جایگاه باالتر از حزب »نئو دموکرات ها« قرار دارد متعهد شده تا نیروهای 

کانادا را از ایتالف ضدداعش خارج کند. 
هارپر رقبای سیاسی اش را متهم کرده که در مبارزه با ترور موضع بسیار نرمی 

دارند. 
وی با توجه به این مساله گفت: برای حفاظت از کشورمان باید یک استراتژی 
پایدار و طوالنی مدت و همکاری نزدیکی با شرکای بین المللی مان داشته باشیم 

و این کاری است که ما در حال حاضر انجام می دهیم. 

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از ›اسپیروس کوویلس‹ رییس شورای تجاری 
یونان- اورآسیا که معاون سابق وزیر خارجه یونان نیز بود، اعالم کرد که 
اتحادیه اروپا بزودی در سیاست هایش در قبال روسیه بازنگری خواهد کرد 

و تمرکز خود را بر مساله همکاری متمرکز می کند.
وی خاطر نشان کرد: اتحادیه اروپا به تدریج روند بازنگری مواضعش در 
قبال تحریم ها علیه مسکو را آغاز می کند و معتقدم این مساله ای نیست 

که برای مدت زیادی بطول بینجامد.
و  توسعه  جمله  از  دیگری  مسائل  به  بحران  زمان  در  اینکه  بیان  با  وی 
همکاری نیاز دارد، تاکید کرد که همکاری با روسیه به دلیل موضوع تحریم 

ها پیچیده تر شده است.
امکان وجود دارد راههایی  این  اطمینان داد که همیشه  وی در عین حال 
برای همکاری حتی در بدترین شرایط یافت شود. کوویلس عنوان کرد که 
رژیم تحریم ها نه تنها بر اقتصاد روسیه بلکه بر اقتصاد اتحادیه اروپا نیز 

تاثیر منفی گذاشته است.
به گزارش ایرنا، غرب با ادعای مداخله روسیه در بحران اوکراین، تحریم 

هایی را علیه مسکو اعمال اما روسیه تاکید کرده است که این تحریم ها 
نتیجه معکوس به همراه خواهد داشت.

گذشته جلوی  روزهای  که طی  مجارستان  پولیس 
آلمان  مسیر  در  قطارها  به  پناهجویان  شدن  سوار 
ایستگاه  در  شب  دوشنبه  بود،  گرفته  را  اتریش  و 
حضور چندانی نداشت و گزارش شده که قطارهای 
مملو از جمعیت از این کشور راهی آلمان و اتریش 

شده است.
که  مجارستان  پولیس  می گوید  فرانسه  خبرگزاری 
پناهجویان را  ماه اوت جلوی سوار شدن  میانه  از 
حتی اگر بلیت خریده بودند می گرفت، ناگهان شب 

دوشنبه نهم شهریور ماه، در محل دیده نشد.
بسیاری از آنها تنها با هدف عبور از این کشور و 
ویژه  به  اروپا،  شمال  کشورهای  به  خود  رساندن 

آلمان، از مرز می گذرند. 
مجارستان که طی روزهای گذشته 5۰ هزار پناهجو 
با  خود  جنوبی  مرزهای  در  شده اند،  جمع  آن  در 

صربستان سیم  خاردار کشیده است.
در  تنها  را  پناهجو  هزار  پذیرش8۰۰  انتظار  آلمان 

سال جاری میالدی دارد.
در  گذشته  روزهای  طی  پناهجویان  از  انبوهی 
مرکزی  ایستگاه  نزدیکی  در  کمپ های خودساخته 
قطار در بوداپست، پایتخت مجارستان، اقامت کرده 

بودند.
طی روزهای گذشته ده ها هزار پناهجو از مرزهای 
عمده  هدف  که  شده اند  مجارستان  وارد  جنوبی 

دیگر  و  آلمان  به سوی  این کشور  از  آنها حرکت 
کشورهای غرب اروپا است

چشم پوشی پولیس مجارستان از حرکت پناهجویان 
که  است  گرفته  صورت  حالی  در  آلمان  سوی  به 
اقدامی حمایتی، پذیرش درخواست های  برلین در 

پناهندگی را تسهیل کرده است.
از  که  است  شده  بحرانی  درگیر  اروپا  همه  این  با 

زمان جنگ دوم جهانی بی سابقه ارزیابی می شود.
مرکزی  ایستگاه  از  راهی  قطارهای  از  یکی 
بوداپست، دوشنبه شب وارد وین، پایتخت اتریش 
به سوی  قطارهایی  از وین سوار  نیز  بسیاری  شد. 

سالزبورگ در اتریش یا مونیخ در آلمان شده اند.
گزارش شده که هزاران نفر از شهرندان اتریش در 
از مهاجران  قطار وین در حمایت  ایستگاه  اطراف 

دست به تجمع زدند.
است   قرار  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   28 وزیران 
روز 14 سپتامبر، دو هفته دیگر، برای بررسی بحران 

تازه، نشست اضطراری برگزار کنند.
می آیند،  سوریه  از  جدید  پناهجویان  از  بسیاری 
در  داخلی  جنگ  متحد  ملل  سازمان  که  کشوری 
موج  شکل گیری  عوامل  مهم ترین  از  یکی  را  آن 

کم سابقه مهاجران، برآورد کرده است.  

انتقاد نخست وزیر کانادا از عملکرد ایتالف ضدداعش

مقام اروپایی:
اتحادیه اروپا بزودی در مورد تحریم ها علیه روسیه تجدید نظر می کند

قطارهای مملو از پناهجویان راهی اتریش و آلمان شد

هزاران ایمیل 
خانم کلینتون منتشر شد

امور  وزیر  ایمیل   4۰۰۰ از  بیش  امریکا  خارجه  وزارت 
سرور خصوصی  از  ارسال شان  برای  که  را  سابق  خارجۀ 
استفاده شده بود، در حالی منتشر کرد که اعالم کرده 15۰ 

مورد دیگر از همان ابتدا محرمانه بوده است.
به نقل از خبرگزاری فرانسه، خبرنگاران و رقبای هیالری 
در حالی 7۰۰۰  امریکا  امور خارجه  سابق  وزیر  کلینتون، 
صفحه پیام ایمیلی دیگر از وی را منتشر کرده اند که هیالری 

کلینتون در کمپین رقابت انتخابتی 2۰16 فعال است.
همان  در  کلینتون،  هیالری  برای  بزرگتر  خطر  شاید  اما 
ایمیل هایی باشد که مقام های امریکایی گفته اند که محرمانه 

هستند. 
امریکا گفت:  امور خارجه  مارك تونر، سخنگوی وزارت 
محرمانه  ابتدا  همان  از  که  ایمیل هایی  تعداد  می کنم  فکر 
ادامه  هنوز  آنها  ارزشیابی  روند  و  است  مورد  بودند 15۰ 

دارد. 
که  کرد  تایید  امریکا  خارجه  وزارت  جاری،  سال  اوایل 
هیالری کلینتون در زمان تصدی سمت وزیر خارجه بین 
سال های 2۰۰۹ و 2۰13 به جای استفاده از سرور دولتی که 
امن محسوب می شود، یک حساب شخصی در یک سرور 
اداره  است.  برده  کار  به  ایمیل  ارسال  برای  را  خصوصی 
بایگانی و اسناد دولتی امریکا و برخی از نمایندگان کنگره 
به  باعث دسترسی هکرها  اقدام می توانسته  این  گفتند که 
مقررات  است  ممکن  و  شود  دولتی  محرمانه  اطالعات 
نقض  را  محرمانه  اطالعات  امنیت  و  حفاظت  به  مربوط 

کرده باشد. 
هیالری  که  هستند  مساله  این  به  مظنون  همچنین  آن ها 
ارسال  در  خصوصی  سرور  این  از  استفاده  با  کلینتون 

ایمیل ها، امنیت ملی را در معرض خطر قرار داده است. 
ایمیل های  از  یک  هیچ  که  دارد  تاکید  در عوض  کلینتون 

ارسالی توسط سرور خصوصی »محرمانه« نبودند.
در  بدون  سری  و  محرمانه  اطالعات  که  شود  اثبات  اگر 
نظر گرفتن مراتب امنیتی به وسیله شبکه های اینترنتی ناامن 
حقوقی  پیامدهای  با  کارمندانش  یا  کلینتون  شده  ارسال 

مواجه خواهند شد.
انتظار می رود خانم کلینتون یکی از داوطلبان جدی کسب 
نامزدی حزب دموکرات باشد اما تردید در مورد دقت در 
زمینه حفاظت از اطالعات دولتی می تواند بر موقعیت او 
در این مبارزات تاثیر بگذارد. هیالری کلینتون، همسر بیل 
کلینتون، رئیس جمهوری پیشین امریکاست و در مبارزات 
حزب  نامزدی  کسب  برای  نیز  پیش  دوره  دو  انتخاباتی 
دموکرات رقیب باراك اوباما بود اما در نهایت، اوباما نامزد 

این حزب شد و انتخابات را برد.
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