
برابر  در  کابل  در  آدم ربایان  نفری  چهار  گروه  یک 
دادگاه قرار گرفتند. قاضی ها گفته اند که اعضای این 
گروه انسان ها را اختطاف می کردند و در بدل رهایی 

آن ها صدها هزار دالر تقاضا می کردند.
در محاکمۀ علنی که روز سه شنبه در کابل دایر شد، 
چهار تن در برابر قاضی ها قرار گرفتند. آن ها به اتهام 
اند و دو تاجر  این که گوش پسر یک تاجر را بریده 
عبداهلل،  شدند.  محاکمه  اند،  کرده  شکنجه  را  دیگر 
به  ربایان  آدم  این  که  گفت  ابتدایی  محکمۀ  قاضی 
شان  اعمال  به جزای  و  اند  کرده  اعتراف  جرم خود 

می رسند.
حاجی  اختطاف  در  افراد  »این  افزود:  عبداهلل  قاضی 
گالب الدین و بریدن گوش او مجرم شناخته شدند. 
آنها که اعضای گروه آدم ربایان اند، یکی به ده سال و 

دیگری به شش سال حبس محکوم شدند.«
این  دیگر  عضو  دو  کابل  ابتدایی  محکمۀ  قول  به 
آیندۀ  در  شان،  های  دوسیه  بررسی  از  پس  گروه، 
نزدیک محاکمه خواهند شد. اما خانواده ها و دوستان 

اختطاف شدگان نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را 
متهم می سازند که افراد بازداشت شده را در برابر پول 

دوباره آزاد می سازند.
خان گل، باشنده شهر کابل، کسی است که آدم ربایان 
پسرش را در منطقۀ تره خیل اختطاف کرده بودند و در 
برابر پول دوباره آزاد ساختند. او می گوید که این آدم 
ربایان نخست دو صد هزار دالر تقاضا می کردند، و 
بعداً در بدل آزادی پسرش با یکصد هزار دالر موافقت 
کردند. به قول خان گل در این اواخر... ادامه صفحه 6
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خوش بین باشید اما خوش بیِن دیرباور.
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وزیر دفاع ایتالیا گفته است که هیچ کسی خواستار بازگشت به 
دوران سیاه و قرون وسطایی طالبان در افغانستان نیست.

ایتالیا  کیاما  ایتالیا  زبان  ایتالیایی  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
پونتو ایت، ماریو مائورو وزیر دفاع ایتالیا دربارۀ ماموریت این 
کشور در افغانستان گفت: امروز در مقایسه با چند وقت پیش، 
سربازهای کمی در افغانستان هستند و تا سال 2014 میالدی 

تعداد آن ها به هزار و هشتصد نفر کاهش پیدا خواهد کرد.
در  قوی  پیش حضور  ماه  مانند چند  ما  مائورو گفت: وظیفه 
و  آموزش  بخش  در  ما  وظیفه  بیشترین  بلکه  نیست،  صحنه 
حمایت از نظامیان افغانستان است. ماموریت نیروهای ایساف 
اما در رابطه  پایان سال 2014 میالدی تضمین شده است،  تا 
تضمین  در  آنها  توانایی  میزان  درباره  افغان  مقامات  با  خود 
به  بازگشت  خواستار  کسی  هیچ  بود.  خواهیم  شفاف  امنیت 

قرون وسطی سیاه طالبان در افغانستان نیست.
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راه  پیمایی صدها تن 
به حمایت از استادان 

برکنارشدۀ علوم اجتماعی
حدود هزار تن از استادان و دانشجویان دانشگاه کابل، به جانبداری 
کردند.  تظاهرات  اجتماعی،  علوم  دانشکدۀ  برکنارشدۀ  استادان  از 
برکناری آن ها  از  تا  پارلمان خواستند  از حکومت و  تظاهرکننده گان 

منصرف شوند.
باید محیط  تظاهر کننده گان علیه قوم گرایی شعار دادند و گفتند که 
این  در  باشد.  مصون  خارجی  افراد  و  حلقات  مداخله  از  دانشگاه 
تظاهرات شماری از استادان و دانشجویان سایر دانشکده ها نیز شرکت 

کرده بودند.
به  اجتماعی دست  علوم  دانشجویان  از  تن  پیش حدود 81  روز  ده 
اعتصاب زدند و خواستار برکناری غالم فاروق عبداهلل رییس دانشکدۀ 
علوم اجتماعی و فیصل امین یک تن از استادان این دانشکده شدند. 
حکومت افغانستان روز دوشنبه و در هشتمین روز اعتصاب، خواست 

این دانشجویان را پذیرفت.
اما استادان و دانشجویان علوم اجتماعی گفته اند که هیچ گونه تبعیض، 

تعصب و قوم گرایی در دانشکده علوم اجتماعی وجود ندارد.
در  که  اجتماعی  علوم  دانشکده  پیشین  رییس  عبداهلل  فاروق  غالم 
که  دانشجویانی  ادعاهای  تمام  گفت  بود،  کرده  اشتراک  تظاهرات 
اعتصاب کرده بودند، نادرست بوده است: »کل گب های این ها دروغ 
آمدند،  عالی  تحصیالت  محترم  معینیت  مشرانوجرگه  طرف  از  بود. 
تفتیش شد بررسی شد و گب های این ها )اعتصاب کننده ها( رد شد.«
اما دانشجویانی که اعتصاب کرده بودند گفته اند که در اعتراض به 
اعتصاب  اند.  زده  مدنی  این حرکت  به  بی عدالتی دست  تبعیض و 
کننده ها گفته اند که غالم فاروق عبداهلل و فیصل امین به تبعیض و 

تعصب دامن می زنند.
  اعادۀ حیثیت

ولی آقای عبداهلل و آقای امین در این تظاهرات گفتند که عملکردشان 
قانونی بوده و هیچ نوع تبعیض و تعصبی در کار نبوده است. فاروق 
عبداهلل گفت آن گونه که اعتصاب کننده ها...             ادامه صفحه 6



این روزها می بینیم که خشونت در جامعۀ سنتِی ما، 
کرده  پیدا  بسیاری  پروپاقرِص  و  دوآتشه  مدافعاِن 
کسی  و  می یابد،  خریداری  کمتر  حقیقْت  کاالی  و 
و  تهمت ها  آماِج  است،  حقیقت  هواخواهِ  که  هم 
نجات  متأسفانه  که  می گیرد  قرار  بسیاری  نارواهای 
به حقیقت،  با پشت کردن  نیست مگر  میسر  آن  از 
آزاده اندیشی  حقیقت خواهِ  هیچ  برای  نیز  این  که 

پذیرفتنی نیست.
در  پُرطرف دار  است  شده  مفهومی  خشونت، 
افغانستان که روزمره اندیشی ها و رقابت های ناسالم، 
آن را تقویت کرده و می کند. در یک طرف، خشونت 
را هویِت تازه می بخشند و در سوی دیگر، حقوق 
انسانی و طبیعِی بخش بزرگی از جامعۀ انسانی به نام 
زنان را به تاِق اغماض و نسیان می سپارند و منطِق 

تضادها را فراموش می کنند. 
این روزها تصویب قانون منع خشونت علیه زنان به 
جای این که در یک روند طبیعی به بن بست برسد، 
به  سلیقه یی،  اختالفاِت  و  سیاسی  عوامل  فشار  زیر 
نقطۀ کشمکش در چهاردیوارِی مجلس نماینده گان 
شده  تبدیل  آن  غیِر  و  حکومتی  برجستۀ  افراد  و 
اغراض  با  توأم  داوری ِ  و  کشمکش  این  است. 
کس  هر  موقعیت  و  موضع  از  شخصی،  و  سیاسی 
بنا بر پیش فرضی که دارد، نه تنها به رسیدن به یک 
نتیجۀ مطلوب میان اعضای مجلس کمکی نمی کند، 
بلکه باعث دامنه دار شدِن اختالفات نیز می  گردد. به 
سیاسی  و  ابزاری  نگاه  قانون  این  به  که  میزانی  هر 
تبِر  بر  می شود  دسته یی  گیرد،  صورت  سلیقه یی  و 
عنوان  به  را  »زن«  حتا  که  کینه   و  تعصب  ارباباِن 
»انسان« قبول نداشته و ندارند. این نزاع های گرم به 
این می ماند که عدد 6 و عدد 9 به حالت نوشتاری 
انگلیسی شان، میان دو نفر مورد منازعه باشد. فردی 
که روی عدد را به سوی خود می بیند، نُه می خواند 
با  متناسب  قرار دارد،  نقطۀ روبه رو  و فردی که در 
وضعیت خود، آن را 6 شش می خواند. اکنون کسانی 
که َعَلم مخالفت علیه این قانون بلند کرده اند، همان 
کسانی هستند که از موقعیِت نادرستی که در آن قرار 
دارند، عددِ شش را نُه می خوانند. بدون شک که مرِغ 
این افراد، همیشه یک پا دارد و تمام داوری های شان 

نیز یک طرفه است.
منع  قانون  ماندِن  معطل  و  نرسیدن  تصویب  به 
باشد،  که  عاملی  هر  از  متأثر  زنان،  علیه  خشونت 
ما  گیرماندۀ  جامعۀ  عینِی  شرایط  بازتاب  تنها  نه 
آشکارِ  نشانۀ  بل  است؛  تبعیض  و  تعصب  الِک  در 
اربابان تصمیم و اهل خبر  روی خوش نشان دادِن 
و نظر، به پدیدۀ شوم خشونت می باشد. این وضع 
قوۀ  به ویژه  امور  دست اندرکاران  که  می دهد  نشان 
کلیِت صاحب صالحیت  عنوان یک  به  مقننۀ کشور 
و  کرده  اختیار  معنادار  سکوتی  تصمیم گیرنده،  و 
پوسیدۀ  اندیشۀ  به  مشروعیت بخشیدن  برای  را  راه 
به  را  شب  شالِق  دیگر  بار  تا  می کنند  باز  طالبانی 
قرن،  این  در  را  برده  بازار  و  بزنند  خورشید  گردۀ 

رونِق دیگر بخشند. 
نیز  زنان  از  برخی  حتا  که  است  این  شگفت آور 
جامعه،  قشر  بی دفاع ترین  از  نماینده گی  به نام  که 
نهاد  این  تا در  یافته اند  به مجلس و خانۀ ملت راه 
قانون گذار از حقوق زنان دفاع کنند؛ نه تنها در این 
راه کوششی به خرج نمی دهند، بل آستین باال زده  و 
در کنار  اندیشۀ متحجِر طالبانی ایستاده اند تا این که 
زنان،  از  تعداد  این  نرسد.  تصویب  به  قانون  این 
خواسته یا ناخواسته، در  راه درستی گام برنداشته و 
با کسانی همراه و دمساز شده اند که هرگز آنان را به 
عنوان یک انساِن کامل و عاقل به رسمیت نشناخته 

و نمی شناسند. 
وقتی چند فرد جاهل یا متعصب در موضِع نادرسِت 
خویش می ایستند و جوازنامه و دفاعیۀ خشونت را 
مجلس  زن  نماینده گاِن  از  تعدادی  می کنند،  صادر 
نیز تحت تأثیِر مخالفت هایی که هیچ مبنا و ارزشی 
ندارند، در کنار آن ها قرار گرفته و زِن حقیقت خواهِ 
اتهاماِت  و  توطیه ها  انواع  معرِض  در  را  دیگر 
جامعه  در  را  آن ها  نام ونشاِن  و  می دهند  قرار  ناروا 
خدشه دار می سازند. آن ها با اقتدا به اندیشۀ طالبانی، 
است،  دختر  و  خواهر  و  همسر  و  مادر  که  را  زن 
در غیرانسانی ترین حالت در کورۀ خشونِت سنتی و 
قبیله یی رها می کنند و نام این عمِل خود را احترام 

به ارزش های اسالمی می گذارند. 
وقتی قانونی ساخته می شود تا هر نوع خشونتی را 
را مستحق جزا  تخلف و جرم بشمارد و عامِل آن 
بشناسد، همۀ صداها بلند می شود و رگ های گردن 
باد می  کند و چشم ها در حدقه به رقص می آید که 
هیچ گاه  اما  است؛  غیراسالمی  قانونی  قانون،  این 
غیراسالمی  عملی  هم  خشونت  که  نمی شود  گفته 
مقدس  دین  با  نسبتی  هیچ  و  است  غیرانسانی  و 
اسالم و ارزش های ناِب آن ندارد. وقتی کسی بلند 
می شود یک دروغ می گوید و این دروِغ بزرِگ خود 
زیر  دست  همه  می دهد،  نسبت  اسالم  دین  به  را 
به خاطر  صرف  و  می کنند  تماشایش  گذاشته  االشه 
شنیدِن نام اسالم، تشویقش می کنند و به او جرأِت 

دروغ پردازِی بیشتر می دهند. 
فردای  به  را  امروز  کار  نماینده گان  مجلس  نباید 
برای  را  زمینه  این،  از  بیش تر  و  واگذارد  نامعلوم 
برای  ابزاری  برخوردهای  و  استفاده جویی ها 

این  تا  کند  باز  تبعیض گرا  و  متعصب  نفوذی های 
پرتگاه  به  افغانستان  زنان  ده سالۀ  دستاورد  یگانه 
این  در  بی تفاوتی  نوع  هر  یابد.  سوق  نابودی 
کاری  می آورد.  به بار  ناگواری  پیامدهای  خصوص، 
که ضرورِت عینی و اصلِی جامعه است و می بایست 
از سوی  ملی  سند  یک  عنوان  به  مناسب  موقِع  در 
دالیل  بر  بنا  نباید  شود،  پاس  نماینده گان  مجلس 
کاماًل ناموجه به تعویق گذاشته  شود و هر کسی که 

در این راستا کوچک ترین صالحیت علمی و قانونی 
چه، که حتا سواد خواندن و نوشتن ندارد، نباید بر 
مبنای داوری کسانی که کاماًل از روی غرض و کینه 
در این مورد قضاوت می کنند، ابراز نظر  کند و راه 

درست را به انحراف بکشاند. 
بسیاری از اشخاص به  نام نماینده گی از مردم و به 
بهانۀ هزاران علِت کمترموجهی که برای خود دارند، 
می گویند،  چنین وچنان  دیگران  که  می بینند  وقتی 
آن ها نیز  صدای خود را زیر نام ارزش های اسالمی 
انساِن  چند  که  می بینند  وقتی  آن ها  می کنند.  بلند 
و  شخصی  اهداف  به  رسیدن  به خاطر  استفاده جو 
و  می بخشند  دینی  سیمای  را  تیمی خود، خشونت 
با استفاده از آن، به رقبای خود ضربه وارد می کنند، 
بدون تأمل و تدبر، به دهاِن آن ها دیده به طبل آن ها 
می رقصند و ناخواسته کسانی را یاری می رسانند که 
پروای هیچ کس و هیچ چیزی غیر از خود را ندارند. 
به  توجه  با  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون  هرچند 

از  اجتماعی اش،  ضرورت  و  اجرایی  ضمانت های 
بوده  اجرا  حال  در  و  نافذ  این سو  به  چندین سال 
است، اما باید از مرجع قانون گذاری کشور )پارلمان( 
عبور کند و به عنوان یک سند ملی برای دفاع از قشر 
محروم و آسیب دیدۀ کشور ثبت گردد. در صورتی 
قانون به تصویب نرسد، تمام دستاوردهای  این  که 
یک دهه یی نهادهای فعال حقوق بشر و حقوق زن، 

ضرب صفر می گردد. 
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شالِق شب به ُگردۀ خورشید 
می زنند

)سخنی در حمایت از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان و برائت از مخالفان آن(

 

مدارس  طالبان  از  زیادی  شمار  که  آن اند  از  حاکی  گزارش ها 
به  پاکستان،  در  مدارس شان  شدن  بسته  از  پس  پاکستانی، 
برخی از  جنوِب افغانستان سرازیر شده اند. این طالبان که قرارِ 
گزارش های تأیید ناشده، حدود 24000 نفر اند، موج جدیدی از 

ناامنی ها را در جنوب کشور به راه انداخته اند.
مقام های محلی در والیت قندهار اعالم کرده اند که این طالبان 
مجال زنده گی را از مردمِ محل ربوده اند و در حال حاضر، هیچ 
آماده گی یی از سوی پولیس و ارتش برای مهارِ این نیروها وجود 

ندارد.
از  نیز  آیساف  نیروهای  حاضر  حال  در  گفته اند،  مقامات  این 

منطقه خارج شده و مردم کاماًل بی دفاع می باشند.
پیش بینی  غیرقابل  چیزی  جنوب،  در  طالبان  نیرومند  بازگشت 
می شود.  شنیده  حکومت  مأموران  زبان  از  روزها  این  که  نبود 
رسانه ها، منتقدان، نهادهای مدنی و... بارها این خطر را هشدار 
این  به  توجهی  امور،  متولیان  که  سوگ مندانه  اما  بودند؛  داده 

هشدارها نداشتند.
چرا  و  چه گونه  طالبان  این  که  نکرده اند  تصریح  گزارش ها 
مدارس شان تعطیل شده است، اما به نظر می رسد که این قضیه 
تصادفی نیست. دلیل بسته شدِن مدارس مذهبی در پاکستان و 
رخصتی طالبان هر چیزی که باشد، سری در یک توطیۀ بسیار 
کالن دارد که احتماالً بعدها گسترش بیشتِر آن را شاهد خواهیم 

بود.
نخستین انگیزۀ بازگشت این طالبان را در آن جا می توان دید که 
در آستانۀ خروج کامل نیروهای خارجی و فرا رسیدن انتخابات 
ریاست جمهوری در افغانستان، این نیروها می توانند مانع بزرگی 
آن ها  باشند.  قدرت  مسالمت آمیِز  انتقاِل  و  انتخابات  راه  سر  بر 
انتخابات ـ که حکومت نیز چندان میلی به  از یک سو پروسۀ 
با  است  ممکن  حتا  و  می کنند  سبوتاژ  را  ـ  ندارد  آن  برگزاری 
فراگیر ساختِن ناامنی ها در کشور، کاماًل گلیم انتخابات را جمع 
می توانند  مانور جنگی،  یک  اجرای  با  دیگر،  از سوی  و  کنند؛ 
شکست نظامی  جامعۀ جهانی را در افغانستان به نمایش بگذارند 

و این گونه، موقعیِت خود را بیش از پیش تثبیت  سازند.
پاکستان  می تواند حکومت جدیِد  تأمل تر  قابل  و  دوم  دلیل  اما 
باشد که برای در امان ماندن از شر بنیادگرایی خودساخته، برای 
این  سرازیر شدِن  زیرا  است.  کرده  دور  از خود  را  آنان  مدتی 
طالبان به افغانستان، از یک سو به گسترش ناامنی ها در افغانستان 
کمک می کند و از سوی دیگر، فرصت بازرسِی اوضاع را برای 

حکومت نوپای نوازشریف مساعد می سازد.
اما در پیوند به این همه، متهِم اول نه حکومت پاکستان، بل که 
جناب کرزی و سیاست های او در قبال طالبان شمرده می شود. 
زیرا رفتاری که آقای کرزی در برابر طالبان پیشه کرد، فرضیه هایی 
را مطرح می  سازد که نمی توان آن را در تقویِت دوبارۀ طالبان در 

مرحلۀ کنونی از نظر به دور داشت.
شاید بحث مذاکره با طالبان و رهایی شمار زیادی از زندانیاِن 
این گروه نیز در تقویِت این نیروها کمک کرده باشد. چه بسا 
ممکن است که در میان طالباِن سرازیر شده به جنوب کشور، از 
طالبان آزادشده نیز حضور داشته باشند. از سوی دیگر، حکومت 
به جای رفتار قاطع با این گروه، از روش مصالحه کار گرفت 
و این رویکرد، گروهی را که هیچ گاه از رفتارهای خشونت آمیِز 

خود دست نکشیده، جرأِت بیشتر بخشید.
این روال تا کنون ادامه دارد. گزارش های بسیاری وجود دارند 
که نشان می دهند اکثر عامالن انتحاری، پس از گرفتاری، دوباره 
آزاد می شوند که این نیروها نیز می توانند در ایجاد موج جدید 

ناامنی ها در جنوب نقش داشته باشند.
اکنون ظرفیت های جلوگیری از گسترِش این ناامنی ها در کجای 

این حکومت نهفته است؟ 
تقویت  و  تجهیز  می دهند،  نشان  واقعیت ها  که  جایی  آن  تا 
نیروهای مسلِح افغانستان نیز در حدی نیست که آن ها در دفاع 
این همه،  با  اما  باشند.  داشته  ایستاده گی  تواِن  کشور  خاک  از 
نیروهای مسلح افغانستان در سطوح پاییِن پولیس و ارتش ملی، 
از روحیۀ باالی مبارزاتی برخوردار اند که این امر نیز هیچ ربطی 
پاِک جوانانی دارد  نیت  تنها ریشه در  ندارد و  به مدیراِن آن ها 
که عاشقانه به صفوِف قوای مسلح و خدمت به مردم پیوسته اند. 
آمد،  میان  به  تروریستان  با  که  نمونه درگیری یی  آن ها در چند 
نشان دادند که تا آخرین لحظه از پا نمی ایستند و تا آخرین قطرۀ 
خون خویش، از آزادی و شرِف مردمِ ما پاسداری می کنند. بنا 
آماده گی های  برای  امنیتی کشور  نیروهای  که  میرود  امید  براین 
نظامی و امنیتی بیشتر در بعد از سال 2014 تجهیز بهتر شوند و 
نباید با خروج نیروهای خارجی توان نظامی و امنیتی افغانستان 
کاهش یافته و زمینه برای یک بحران نظامی دیگر مساعد شود. 

نیروهای امنیتی را 
حمایت کنید

به تصویب نرسیدن و معطل ماندِن قانون منع خشونت علیه زنان، متأثر از هر 
عاملی که باشد، نه تنها بازتاب شرایط عینِی جامعۀ گیرماندۀ ما در الِک تعصب 
و تبعیض است؛ بل نشانۀ آشکاِر روی خوش نشان دادِن اربابان تصمیم و 
اهل خبر و نظر، به پدیدۀ شوم خشونت می باشد. این وضع نشان می دهد که 
دست اندرکاران امور به ویژه قوۀ مقننۀ کشور به عنوان یک کلیِت صاحب صالحیت 
و تصمیم گیرنده، سکوتی معنادار اختیار کرده و راه را برای مشروعیت بخشیدن به 
اندیشۀ پوسیدۀ طالبانی باز می کنند تا بار دیگر شالِق شب را به گردۀ خورشید 
بزنند و بازار برده را در این قرن، رونِق دیگر بخشند

مژگان دادور
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حزب عمران خان، قهرمان سابق کریکت پاکستان موفق شد در دور 
دوم انتخابات در برخی مناطق این کشور آرای قابل توجهی بدست 
آورد با این حال در انتخابات سراسری جایگاه سوم را در پارلمان 

از آن خود کرده است.
انصاف عمران خان  فرانسه، حزب تحریک  به گزارش خبرگزاری 
در انتخابات 11 می سال جاری میالدی موفق شد 28 کرسی مجمع 
ملی را کسب کند اما حزب مردم پاکستان که در دولت قبلی حزب 
حاکم بود تنها 9 / 6 رای به دست آورد و در پارلمان این کشور نیز 

32 کرسی کسب کرد.
کمیسیون انتخابات پاکستان نیز اعالم کرد که تعداد شرکت کننده گان 
انتخابات 2008  در  که  حالی  در  بود.  درصد   55 انتخابات  این  در 

میالدی تنها 44 درصد شرکت کردند.
در مجموع نیز 2 / 46 میلیون نفر در این انتخابات شرکت داشتند در 
حالی که در انتخابات پنج سال قبل 6 / 36 میلیون نفر حضور داشتند. 
با  میالدی  جاری  سال  انتخابات  در  رای دهنده گان  گسترده  حضور 
در  رأی گیری  پایگاه های  به  حمله  درباره  طالبان  تهدیدهای  وجود 

روز انتخابات صورت گرفت.

ترکیه و بحران سوریه
مالقات  در  ترکیه،  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب 
او  از  امریکا،  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  با  اخیرش 

خواست که موضع تهاجمی تری در قبال سوریه بگیرد.
آقای اردوغان که در جنگ لفظی علیه حکومت بشار اسد، 
تاکنون در جلب  بوده،  پیشگام  رییس جمهوری سوریه، 
حمایت بین المللی الزم برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در 
سوریه ناکام بوده است. عالوه برآن، دولت او در داخل 
ترکیه هم به خاطر سیاستش در قبال سوریه با مخالفت های 

فزاینده ای مواجه است.
انفجار دو بمب در شهر مرزی ریحانلی ترکیه که دست کم 
46 کشته برجای گذاشت، یادآور جدی بودن تهدیداتی 

است که از جانب بحران سوریه متوجه ترکیه می شود.
ترکیه  تاریخ  در  تلفات  میزان  نظر  از  بمب گذاری ها  این 
بی سابقه بوده است. مقامات دولتی این کشور گروه های 
مرتبط با سازمان های اطالعاتی سوریه را مسوول حمالت 

اخیر می دانند، اما دمشق این اتهامات را رد کرده است.
دردسر  شده  مجبور  ترکیه  سوریه،  در  جنگ  نتیجه  در 
جان  به  را  سوری  پناهجوی  هزار  دست کم 300  اسکان 
بخرد. این جنگ همچنین شاهراه تجاری ترکیه و جهان 
این  از  ترکیه  می شود  برآورد  و  کرده،  مسدود  را  عرب 
رهگذر بین یک تا یک و نیم میلیارد دالر ضرر کرده باشد.

  فقدان حمایت بین المللی
آقای اردوغان برای اینکه باراک اوباما را وادار به برداشتن 
گام های بیشتری در سوریه کند، شواهدی ارائه کرده که 
به گفته او نشان می دهد نیروهای وفادار به دولت سوریه 
تحلیلگران  اما  اند.  کرده  استفاده  شیمیایی  سالح های  از 
نیست  مایل  هم  هنوز  اوباما  آقای  دولت  که  می گویند 
پرواز  منطقه  ایجاد  جمله  از  ترکیه،  نظر  مورد  اقدامات 

ممنوع در سوریه را عملی کند.
هنری بارکی، عضو سابق اداره برنامه ریزی وزارت خارجه 
امریکا و استاد روابط بین الملل در دانشگاه لیهای امریکا، 
آقای  برای  دندان گیری  پیشنهاد  اوباما  »باراک  می گوید: 

اردوغان ندارد.«
دولت ترکیه در ماه جون سال گذشته نتوانست حمایت 
ناتو را از ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه جلب کند. در 
آن زمان یک هواپیمای جنگی ترکیه توسط نیروی هوایی 
سوریه سرنگون شده بود. احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه، از سازمان ملل خواست به ایجاد مناطق امن برای 
پناهجویان در شمال سوریه کمک کند، اما این درخواست 

هم با پاسخ مثبتی روبرو نشد.
  مخالفت داخلی

وضعیت در داخل ترکیه هم چندان بهتر نیست؛ هر سه 
حزب مخالف دولت در پارلمان ترکیه با دخالت این کشور 

دولت  مخالفند.  سوریه  بحران  در 
ترکیه به شورشیان سوری اجازه داده 
در خاک این کشور نیروهای خود را 

سازماندهی کنند.
حزب  رهبر  اوغلو،  دار  قلیچ  کمال 
حزب  )عمده ترین  خلق  جمهوری  
سیاست های  اخیراً  دولت(،  مخالف 
دولت را دلیل سرایت بحران سوریه 

به ترکیه قلمداد کرد.
محله  در  کنید  »فرض  می گوید:  او 
است.  افتاده  راه  آتش سوزی  شما 
را خاموش  آتش  و  بروید  باید  شما 
کنید. اگر بجای این کار رویش بنزین 
هم  دیگر  جاهای  به  آتش  بریزید، 

سرایت می کند.«
حزب  رییس  باغچلی،  دولت 
ملی گرای حرکت ملی هم حرف های 
می گوید:  و  می کند  تأیید  را  او 
»گفتمان نفرت پراکنی اردوغان درباره 
بشار اسد و تحریکات او علیه دولت 
مستقر در دمشق، در قالب حمالت و 
اقدامات تحریک آمیز به سوی خودمان 

برمی گردد.«
دو سوم  که حدود  می دهند  نشان  مستقل  نظرسنجی  دو 
مردم ترکیه با سیاست این کشور در قبال سوریه مخالفند. 
موسسه  و  آلمان  مارشال  صندوق  را  نظرسنجی ها  این 

متروپول )مستقر در آنکارا( انجام داده اند.
بیش از 10 میلیون شیعه علوی در ترکیه زنده گی می کنند. 
از نگاه این عده، موضع دولت ترکیه در قبال دولت مورد 
حمایت علویان در سوریه بر انگیزه های فرقه یی و مذهبی 
استوار است. خود آقای اردوغان با اشاره به پیشینه علوی 
آقای قلیچ دار اوغلو، او را به همدلی مذهبی با حکومت 

بشار اسد متهم کرده است.
نحوه برخورد دولت ترکیه با حمالت مرگبار ریحانلی هم 
اردوغان  آقای  به سیاست  نسبت  را  واکنش های شدیدی 
در قبال سوریه به همراه داشت. در شهر ریحانلی و نواحی 
ترکیه  بزرگ  شهرهای  برخی  در  همچنین  و  آن،  اطراف 
اعتراضاتی علیه عملکرد دولت در این قضیه برپا شد. بعد از 
این حادثه دولت ترکیه تهیه گزارش درباره آن را در سراسر 
کشور ممنوع کرد. بسیاری این ممنوعیت را تالشی برای 
آرام کردن و سرکوب نارضایتی عمومی فزاینده دانستند. 
برای  محدودیت ها  این  به  واکنش  در  ترک ها  از  بسیاری 
انتشار اخبار به شبکه های اجتماعی روی آوردند و مخالفت 

خود با سیاست های دولت را در این شبکه ها بیان می کنند.
  بن بست

با توجه به این موانع در عرصه های داخلی و بین المللی 
در  که  حمالتی  مقابل  در  ترکیه  چرا  که  فهمید  می توان 
نشان  محدودی  واکنش  شده،  خاکش  به  اخیر  سال های 

داده است.
کرد:  اشاره  زیر  موارد  به  می توان  این حمالت  جمله  از 
بدست  جون  در  ترکیه  جنگی  هواپیمای  یک  سرنگونی 
نیروهای سوریه، حمله خمپاره یی به شهر مرزی آقچا قلعه 
پاسگاه  در  خودرو  یک  در  بمب گذاری   2012 اکتبر  در 
شهر  به  اخیر  حمله  و   2013 فبروری  در  سوریه  مرزی 
ریحانلی. دولت ترکیه قبول دارد که پیش از فکر کردن به 
هرگونه دخالت نظامی مستقیم در سوریه، به جلب حمایت 
امریکا و ناتو نیاز دارد. تالش های جان کری، وزیر خارجه 
برای برگزاری یک کنفرانس صلح جدید درباره  امریکا، 
سوریه، آنهم با حضور مقامات حکومت بشار اسد، گواه 
دیگری بر بی عالقگی امریکا به دخالت نظامی در سوریه 
با  نیست  مایل  هم  اردوغان  آقای  دیگر،  سوی  از  است. 
دولت سوریه وارد گفتگوی سیاسی شود. او پیش از سفر 
هیچ  این حکومت  با  »ما  نوشت:  توئیتر  در  واشنگتن  به 

کاری نداریم.«

حزب عمران خان در دور 
دوم انتخابات پاکستان 

پیروز شد

سازمان ملل هشدار داد:
عـراق به سـوی آینده یی 

مجهول حرکت می کند

مشرف به اتهام »خیانت ملی« 
محاکمه می شود

آغاز مانور نظامی گستردۀ روسیه

مقام های  از  یکی 
لیگ  مسلیم  حزب 
پاکستان  در  نواز 
دولت  که  گفت 
جدید پاکستان آماده 
مشرف  پرویز  است 
اتهام  سبب  به  را 
کشور  به  خیانت 

محاکمه کند.
موقت  دولت 
محاکمه  از  پاکستان 

پرویز مشرف، رییس جمهور سابق و رییس پیشین ارتش پاکستان به اتهام خیانت به کشور 
براساس بند ششم قانون اساسی و به دلیل حکم محدود خود سرباز زده است.

اکثریت  به کسب  انتخابات سراسری موفق  نواز که در  لیگ  نظر می رسد حزب مسلم  به 
کرسی های پارلمان شد تصمیم گرفته تا پرویز مشرف را که در سال 1999 دولت نواز شریف 

را با کودتا سرنگون کرد، عفو نکند.
ما تصمیم  اظهار داشت:  پاکستان  پارلمان  نواز در  لیگ  نماینده حزب مسلم  طارق عظیم، 
گرفتیم که جنرال پرویز مشرف را در دادگاه عالی به دلیل خیانت به کشور محاکمه کنیم. 

پرویز مشرف قانون اساسی را نقض کرده بود و باید عواقب کار خود را بپذیرد.
وی افزود: نواز شریف، نخست وزیر برگزیده پاکستان نسبت به محاکمه پرویزمشرف به دلیل 
نقض قانون اساسی کاماًل صریح بوده است. نواز شریف تصریح ساخته که مساله شخصی با 
پرویز مشرف ندارد اما وی باید به دلیل شکستن قانون و نقض قانون اساسی محاکمه شود.

دولت موقت پاکستان اخیراً به دادگاه عالی این کشور اطالع داد که از انجام محاکمه پرویز 
مشرف ناتوان است. این دولت به دادگاه گفت که نمی تواند دست به هیچ گونه اقدام مناقشه 

برانگیزی بزند که برای دولت برگزیده آتی غیر قابل بازگشت باشد.
حزب مسلم لیگ نواز پاکستان پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شد و نواز شریف قرار 

است برای سومین دوره نخست وزیر پاکستان شود.
در حال حاضر پرویز مشرف در خانه اش در حومه شهر اسالم آباد در بازداشت قرار دارد. 
پرویز مشرف با اتهاماتی نسبت به ترور سال 2007 بی نظیر بوتو، کشتن اکبر بوکتی، رهبر 
ملی گرای بلوچ درسال 2006 و بازداشت ده ها قاضی پاکستانی در سال 2007 روبه رو است.

انتقاد  با  ملل  سازمان 
انفجارهای  از  شدید 
این  عراق،  اخیر 
کشتار  را  انفجارها 
مردم بی گناه خواند و 
نسبت به رفتن عراق 
آینده یی  سوی  به 

نامعلوم هشدار داد.
مارتین کوپلر، نماینده 
دبیرکل سازمان  ویژه 
ملل در عراق، انفجارهای اخیر این کشور را که ده ها کشته و زخمی بر 
جای گذاشت، به شدت محکوم کرد و از رهبران عراق خواست تا هر 

چه سریعتر برای پایان دادن به این کشتارها وارد عمل شوند.
کوپلر عنوان داشت: من بار دیگر از تمام رهبران سیاسی عراق می خواهم 
تا با تمام توان در راستای حفظ جان غیر نظامیان تالش کنند، چرا که 

مسوولیت پایان دادن به خونریزی ها بر دوش آنها قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: این وظیفه سیاستمداران است تا هر چه سریعتر 
دست به کار شده و با هدف برون رفت از بحران سیاسی کشور از بن 
بست کنونی، مذاکرات را آغاز کنند. سیاستمداران نباید اجازه دهند که 
اختالفات سیاستشان تبدیل به فرصتی برای سوء استفاده تروریست ها 

شود.
وی عنوان داشت: به رهبران عراق این نکته را یادآوری می کنم که اگر 
تدابیر فوری را اتخاذ نکنند، کشور به سمت مرحله یی نامعلوم و پر 

خطر سوق داده می شود.
در همین راستا، اسامه النجیفی، رییس پارلمان عراق انفجارهای روز 
دوشنبه در بغداد را محکوم کرد و از دولت و فرماندهان امنیتی این 
کشور خواست تا برای این »اوضاع نابسامان« توجیه  قانع کننده یی ارایه 

دهند.
النجیفی خاطرنشان کرد: ضعف عملکرد دستگاه های امنیتی و تداوم 
تنش در ساختار آن ها و نیز عدم توانایشان برای برخورد با تهدیدها 
باعث می شود که خون عراقی ها ارزان  و بی ارزش تلقی شود و جان 

آن ها در معرض کشتار و ترور قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: ما چندین مرتبه تأکید کردیم که باید ضعف در 
عملکرد دستگاه های امنیت و نبود نظارت حل و فصل شود، چرا که 

این مسایل همواره کار را برای جنایت  کاران و قاتالن آسان می کند.
در  العراقیه  فهرست  نماینده گان  از  الجبوری،  ندی  راستا  همین  در 
پارلمان عراق در بیانیه ای اعالم کرد: نبود وزیر در وزارتخانه های امنیتی 
کشور یکی از دالیلی است که اوضاع امنیتی را نابسامان کرده و شرایط 

را به این سطح دردناک رسانده است.
وی از تمام طرف های سیاسی در پارلمان صرف نظر از گرایش ها و 
رویکردهای سیاسی و مذهبیشان خواست تا از تنش  دوری جویند و با 
جدیت در راستای دستیابی به راه حل های منطقی و آرام کردن اوضاع، 

عمل کنند.
روز دوشنبه درانفجار 13 موتر بمب گذاری شده که چندین منطقه از 

بغداد را لرزاند، بیش از 70 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.

از  روسیه  دفاع  وزارت 
برگزاری رزمایشی گسترده 
دفاع  تجهیزات  حضور  با 
نیروهای  هوایی، فضایی و 
هوایی این کشور خبر داد.

خبرگزاری  گزارش  به 
شینهوا، والری گراسیموف، 
نیروهای  کل  ستاد  رییس 
مسلح روسیه اظهار داشت: 
بدون  که  رزمایش  این  در 

و 240  از 180 جنگنده  بیش  است، حدود 870 سرباز،  آغاز شده  قبلی  هشدار 
خودروی نظامی شرکت دارند.

سفارش  راستای  در  غیرمنتظره  رزمایش  این  ساخت:  خاطرنشان  گراسیموف 
والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه به منظور آزمودن وضعیت آمادگی رزمی 
درآمده  اجرا  به  مختلف  شرایط  در  وظایف  انجام  برای  آن ها  قابلیت  و  سربازان 

است.
پوتین در تاریخ 13 می اقدام به یک بازرسی اعالم نشده از سربازان منطقه فدرال 
جنوبی و نیروهای هوابرد روسیه کرد و از ارتش خواست 24 ساعته در حالت 

آماده باش باشد.
به گفته وزارت دفاع روسیه، چندین جنگنده مدل MIG-31 از منطقه نظامی شرق 

بر فراز شبه جزیره »کامچاتکا« رزمایش انجام داده و اهداف خود را نابود کردند.
سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در یک تله کنفرانس با حضور فرماندهان ارشد 

ارتش تاکید کرد: مردم باید ببینند چطور با تهدیدهای مختلف مقابله می شود.
پیشتر نیز والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه بالفاصله پس از بازگشت از 

اجالس بریکس، دستور یک رزمایش وسیع در دریای سیاه را داده بود.
در این تمرین 7000 سرباز و 36 کشتی ناوگان سواستوپول و نورژیسک به همراه 
واحدهای نیروی هوایی و هوابرد روسیه شرکت کردند. این رزمایش در سه منطقه 

ویژه تمرینات نظامی در دریای سیاه برگزار شد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در زمان اعالم این خبر گفت که وزیر دفاع 
روسیه، فرمان انجام این تمرین را در ساعت چهار صبح و با یک پاکت مهر و موم 

شده دریافت کرده است.

گونی یلدیز/ بی بی سی            



اصول خرافی 
و ماتریالیستیِ فراماسون ها
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بخش دوم و پایانی

         عدنان اکتار
اصول  برخی  به  اشاره  ضمِن  ایشینداغ 
“بر  می گوید:  فراماسون ها  قبوِل  مورد 
سلول  یک  از  حیات  ما،  اصول  اساس 
و  تغییر شکل  نتیجه  در  و  آغاز می شود 
نمو سلول انسان به وجود می آید. ماهیت 
درک  نمی توان  را  وجود  این  هدف  و 
انرژی  و  ماده  آمیزش  از  زنده گی  کرد. 
آغاز می شود و به آن خاتمه می یابد. اگر 
معمار بزرگ کاینات را به عنوان حقیقتی 
اوج  زیبایی،  و  بی پایان خوبی  افق  واال، 

تکامل و عالی ترین مقام و کمال مطلوب 
انسان بپذیریم و اگر آن را مجّسم نکنیم، 
شاید خود را از تعّصب درامان نگه داشته 
باشیم”. وی سپس ادامه می دهد: “ماسونی 
که تحت تعلیم این اصول و عقاید قرار 
گرفته، وظیفه دارد مردم را تربیت کند... 
تمایل  بدون  حتا  و  مردم  از  نیابت  به  و 

آن ها، کار خود را انجام دهد.” 
این سخنان دو جنبه از نقش شناخته شدۀ 
فراماسونری در جامعه را نشان می دهد: 
اول آن که فراماسونری در زیر لفافۀ علم 
که  می کند  تالش  منطق،  و  اثبات گرا 
را  خود  قبول  مورد  ماتریالیستی  فلسفۀ 
که  آن  دوم  نکتۀ  کند؛  تحمیل  بر جامعه 
کاری  امر،  این  تحقق  برای  فراماسون ها 
ندارند؛  هم  مردم  تمایل  و  خواسته  به 
هیچ  که  هم  توحیدی  جوامع  در  زیرا 
ماتریالیستی  فلسفۀ  پذیرش  به  تمایلی 
تالش  از  فراماسون ها  باز  ندارد،  وجود 
خود برای تغییر جهان بینی آن جامعه ولو 
دست  باشد،  عموم  رضایت  خالف  بر 
برنمی دارند و در این راستا سعی می کنند 
را  فلسفۀشان  که  گیرند  کار  به  را  زبانی 
نشان  تحمل  با  و  هوشمندانه  بی آزار، 
را  فلسفۀ خویش  این طریق،  از  تا  دهد 
بر عموم تحمیل نمایند و این چیزی جز 
روح خودکامه گی در فلسفۀ فراماسونری 

نیست. 
2ـ انکار روح و جهان آخرت: ماسون ها 
خود،  ماتریالیستی  عقاید  نتیجۀ  در 
وجود روح و جهان آخرت را به شدت 
در  گاهی  حال  این  با  می کنند.  انکار 
نوشته های شان به واژگان و اصطالحات 

ابدیت  به  که  »مرده یی  هم چون  معنوی 
سپرده شد« برمی خوریم که ممکن است 
واقع  در  ولی  برسد،  نظر  به  متناقض 
چنین نیست. چون این گونه اشارات به 

جاودانه گی روح، همه نمادین هستند. 
در  را  موضوع  این  سنان«  »معمار 
مرگ  از  پس  »عالم  عنوان  با  مقاله یی 
می کند:  بیان  چنین  فراماسونری«  در 
در  را  مرگ  از  پس  رستاخیز  ماسون ها 
نمادین  صورت  به  هیرام  استاد  افسانۀ 
می دهد،  نشان  رستاخیز  این  می پذیرند. 

حقیقت همیشه بر تاریکی و مرگ غلبه 
دارد. فراماسونری به مسالۀ روح اهمیتی 
نمی دهد. در فراماسونری، رستاخیز پس 
از مرگ؛ یعنی به میراث گذاردن بعضی 
امور مادی و معنوی به انسان ها. کسانی 
این زنده گِی کوتاه و  اند در  که توانسته 
فریبنده نام خود را جاودانه کنند، موفق 
شده اند و با ماندگار ساختن نام خود، به 
تضمین  و  انسان ها  کردن  شادمان  دنبال 

دنیایی مادی تر بوده اند. 
انسانی  انگیزه های  بردن  باال  آنان  هدف 
بوده است که بر زنده گی انسان های زنده 
قرن ها  طی  که  انسان هایی   . اند...  موثر 
خدمات  اعمال،  با  می طلبند،  را  ابدیت 
و...  می رسند  آن  به  خود  اندیشه های  و 
می بخشد.  معنا  آنان  زنده گی  به  این 
هنگام،  آن  در  تولستوی گفت:  چنان چه 
برپا  زمین  روی  بر  همین جا  بهشت 
می شود و مردم به بهترین صورت ممکن 

سعادت مند می شوند. 
خود  مقالۀ  در  هم چنین  ایشینداغ 
این  بر  دارد  وجود  “باوری  می نویسد: 
مبنا که از دو نیروی سازندۀ انسان؛ یعنی 
روح  اما  می میرد،  جسم  روح،  و  جسم 
می رود،  ارواح  به جهان  و  می ماند  باقی 
می دهد  ادامه  خود  حیات  به  آن جا  در 
دیگری  جسم  در  خداوند  فرمان  به  و 
تغییر  مفاهیم  با  باور  این  می کند.  حلول 
نیست.  سازگار  ما  قبول  مورد  تبدیل  و 
چنین  می توان  را  فراماسونری  نظرات 
تشریح کرد: پس از مرگ، تنها خاطرات 
و دست یافت های شما به جای می ماند.” 
بر اصول  مبتنی  فیلسوفانه و  نظریه،  این 

دربارۀ  مذهبی  باورهای  است.  منطق 
اصول  با  رستاخیز،  و  روح  جاودانه گی 
فکری  اصول  ما  نیستند.  سازگار  منطق 
عقل گرا  فلسفی  نظام های  از  را  خود 
گرفته ایم، در نتیجه پاسخ این پرسش را 
با مفاهیمی متفاوت و نه با مفاهیم مذهبی 
می دهیم. انکار رستاخیز و جست وجوی 
ماسون ها  ادعای  خالف  به  جاودانه گی، 
جدید  علوم  بر  منطبق  را  نظریه  این  که 
می پندارند، اسطوره یی است که مشرکان 
گفتۀ  به  اند.  داشته  باور  آن  به  دیرباز  از 

این که  گمان  به  مشرکان  کریم،  قرآن 
جاودانه زنده گی خواهند کرد، برای خود 

قصرهای باشکوه و محکم بنا می کنند. 
قوم  به  هشدار  با  )ع(  هود  حضرت 
و  نمی ترسید  خدا  از  آیا  می فرمود:  عاد 
پرهیزکاری پیشه نمی کنید؟ من ]از جانب 
خداوند[ پیامبری امین برای شما هستم. 
بپرهیزید  خداوند  اوامر  اطاعت  عدم  از 
مزدی  هیچ  من  کنید.  پیروی  من  از  و 
شما  از  الهی  مأموریت  این  برابر  در 
با  تنها  طلب نمی کنم، اجر و پاداش من 
آیا  است.  جهانیان  و  جهان ها  آفریدگار 
شما صرفًا از سر هوس و خودنمایی، در 
نقاط مرتفع، بناهای یادبود می سازید؟ آیا 
به گمان این که جاودانه زنده گی خواهید 
باشکوه  قصرهای  خود  برای  کرد، 
روی  به  آیا  و  می کنید؟  بنا  محکم  و 
بی رحمانه  ستم گران،  شیوۀ  به  زیردستان 
از  سرپیچی  از  پس  می گشایید؟  دست 
پیروی  من  از  و  بپرهیزید  اوامر خداوند 

کنید. 
ساختن  ملحد،  مردم  آن  اشتباه 
مسلمانان  نبود.  فاخر  ساختمان های 
تالش  و  اند  قایل  اهمیت  هنر  برای  نیز 
در  تفاوت  کنند.  زیبا  را  دنیا  می کنند 
تا  مسلمانان  است.  گروه  دو  مقصود 
مفاهیم  که  اند  عالقه مند  هنر  به  حدی 
خداوند  که  را  زیبایی شناختی  و  زیبایی 
کنند؛ در حالی  القا  انسان ها بخشیده،  به 
که کافران، هنر و زیبایی را طریقی برای 

جاودانه گی می پندارند.

گرفته شده از وب سایت: آفتاب

بخش دوم

  چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
سایر  در  موضوع  این  می شوند  متوجه  بعدها  نمی کنند،  عرق  که  افرادی  بیشتر 
به هر حال، عرق نکردن هنگام ورزش و  نیز مطرح است.  اعضای خانوادۀ شان 
باال رفتن دمای بدن می تواند خطرناک باشد. برای تشخیص علت آن حتمًا با یک 
پزشک مشورت کنید. اگر در حین ورزش احساس می کنید دمای بدن تان بیش از 
حد باال رفته است، فعالیت خود را متوقف کنید و حمام آب سرد کنید. اگر هم به 
حمام دسترسی نداشتید، کافی است به صورت تان آب ُخنک بزنید و با استفاده از 
یک تن پاِک مرطوب، پوست خود را خنک نگه دارید. مایعات خنک بنوشید و تا 

زمانی که دمای بدن تان نرمال نشده است، در مکانی خنک بنشینید.

  عرق نکردن سالمت پوست را به خطر می اندازد
سیستم تعریق بدن به واسطۀ غدد عرِق قرار گرفته در ناحیۀ پوست کار می کند 
و توسط مکانیسم های مختلفی تنظیم می شود. در واقع این سیستم تحت کنترل 
سیستم اعصاب احشایی بدن یا سیستم اعصاب اتونوم است. بیماری های مختلفی 
می توانند باعث افزایش یا کاهش ترشح عرق شوند. عرق کردن نوعی مکانیسم 
دفاعی برای بدن به شمار می آید. برای مثال پوست را مرطوب نگه می دارد و از 
بکفد،  و  شود  پوست خشک  اگر  می کند.  جلوگیری  آن  کفیدِن  و  شدن  خشک 
میکروب ها می توانند وارد پوست و بافت های زیریِن آن شوند. برای مثال گاهی 
پیدا  کاهش  پوست  در  عرق  غدد  ترشح  بیماري شکر،  به  مبتال  افراد  در  اوقات 
می کند، پوست خشک می شود، می کفد و در نهایت ورود میکروب ها به پوست 

باعث ایجاد زخم پای دیابتی می شود. 

  هم افزایش تعریق و هم کاهش!
پوست  در  عرق  ترشح  کاهش  یا  افزایش  باعث  می توانند  مختلفی  بیماری های 
شوند. برخی از این بیماری ها مربوط به غدد درون ریز هستند. برای مثال پرکاری 
در  عرق  ترشح  می شود  باعث  احشایی  یا  اوتونوم  اعصاب  تحریک  و  تیرویید 
پوست افزایش پیدا کند. البته این بیماری عالیم دیگری هم دارد از جمله کاهش 
وزن، تپش قلب و لرزش اندام ها. بیماری دیابت هم به صورت افزایش ترشح عرق 
و هم به صورت کاهش ترشح عرق خود را نشان می دهد. در این بیماری معموالً 
میزان تعریق کف دست افزایش و تعریق در پاها کاهش پیدا می کند. به همین دلیل 
است که پوست پای افراد مبتال به شکر خون معموالً خشک می شود و می کفد. 
بیماری آکرومگالی از دیگر بیماری هایی است که با افزایش ترشح هورمون رشد 
باعث افزایش ترشح عرق می شود. از عالیم دیگر این بیماری می توان به سردرد، 
جلوزده گی فک، بزرگ شدن گوش، بینی، پاها و انگشتان و افزایش چین خورده گِی 
صورت اشاره کرد. بیماری  که به علت افزایش تعریق به متخصص غدد مراجعه 
می کند، معموالً تحت بررسی های هورمونی قرار می گیرد و اگر از لحاظ هورمونی 
نرمال باشد، برای درمان به متخصصان جلدی ارجاع می شود. متخصصان جلدی 
با توجه به میزان و ناحیۀ تعریق از درمان های مختلفی استفاده می کنند. اگر  نیز 
تعریق به صورت محدود در یک ناحیۀ خاص باشد، ممکن است با تزریق بوتاکس 
کاهش پیدا کند. عالوه بر بوتاکس، از داروهای خوراکی و پمادهای موضعی نیز 
می توان استفاده کرد. اگر تعریق بسیار شدید باشد، ممکن است در ناحیۀ زیر بغل، 

تزریق و بلوک سیستم عصبی انجام گیرد.

منـــبع: آفتاب

 اگر عرق نمی کنید 
نشانة این است کــه...



عبدالحسین خسروپناه
بخش دوم و پایانی

4. هرمنوتیک فلسفی
گوناگون  عرصه های  به  غرب،  معاصر  فیلسوف  هایدگر، 
مباحث  در  وی  است.  کرده  توجه  فرهنگی  و  فکری 
و  برداشته  جدی  گام های  انسان شناختی  و  هستی شناختی 
فلسفی در  اندیشۀ  او، منشای تحوالت  فلسفی  هرمنوتیک 
مغرب زمین شده است. بعضی از اصول هرمنوتیک فلسفی 

هایدگر در ادامه به اختصار بیان گردیده است.
4 ـ 1. تلقی هایدگر از فهم

هایدگر، فهم را ویژه گی و تعیّن عام دازاین می دانست. از 
نظر او، فهم جنبۀ هستی شناختی به خود می گیرد و حالت 
فهم  نظر وی،  از  آدمی می شود.  یا جزء جداناپذیر هستِی 
است.  دازاین«  جهان  ـ  در  ـ  »هستی  و  آن جا«  ـ  »هستی 
می آید.  شمار  به  دازاین  هستی  مقّومات  از  فهم  بنابراین، 
فهمی که هایدگر آن را مقّوم »هستی ـ در جهان دازاین« 
مطرح  دانش  مقابل  نه  و  تجربی  علم  مقابل  نه  می شمارد، 
دانستن  گونه های  همه  در  بلکه  است؛  انسانی  علوم  در 
حضور دارد. جایگاه فهم در »هستی در جهان« دازاین به 
یکی  امکان  می شود.  آشکار  »امکان«  با  فهم  رابطۀ  واسطۀ 
امکان های وجودی  از ویژه گی های وجودی دازاین است. 
دازاین در سایۀ »فهم« حاصل می شود. فهم بر اساس این 
وجودی  هرمنوتیکی.  هم  و  است  وجودی  امری  تحلیل، 
بودن فهم از آن روست که چه گونه گی هستی دازاین و رکن 
جداناپذیر از اوست، و هرمنوتیکی بودن فهم نیز به آن دلیل 
است که سبب آشکار شدن »هستی ـ در ـ جهان« دازاین 

می شود.
4 ـ 2. تقّدم فهم بر زبان و تفسیر

آن چه را هایدگر، »فهم«  نامیده و آن را از مقّومات هستی 
بنیادی تر و آغازین تر از دانش  دازاین شمرده است، امری 
و معرفت است و حتا می توان آن  را مقدم بر شهود و تفکر 
دانست، به گونه یی  که باید شهود و تفکر را فرع و برگرفته 
آن که  از  پیش  هایدگر،  تصور  در  دازاین  انگاشت.  فهم  از 
مطرح  را  دانشی  گزاره،  و  قضیه  قالب  در  و  آید  زبان  به 
آن  از  نماید،  تأمل  موضوعی  در  آن که  از  قبل  حتا  و  کند 
موضوع، فهم هرمنوتیکی دارد و تمام فعالیت های بعدی او، 
شاخ و برگ این فهم هرمنوتیکی است که از هستی دازاین 
جدایی ناپذیر است. فهم، امکانی برای هستی دازاین است 
که تحقق آن، سبب گشوده شدن و افشای امکان های دیگر 
می شود. این امکان هستی که از آن به »فهم« تعبیر می کنیم، 
امکان خاص خویش را دارد؛ یعنی می تواند توسعه یابد و 
خویش را به پیش افکند، در عین حال که خودش باعث به 
پیش افکنده شدن دازاین می شود. هایدگر، توسعه و پیش 
افکنده شدِن خود فهم را »تفسیر« نامیده است. منظور او از 
تفسیر، بر مال کردن و یافتن امکان هایی است که فهم برای 
دازاین ایجاد کرده است؛ پس هر تفسیری در رتبه یی پس 

از فهم هرمنوتیکی قرار می گیرد.
4 ـ 3. پیش ساختار داشتن فهم

بر  مبتنی  را  تفسیری  و  فهم  هرگونه  هایدگر،  هرمنوتیک 
آن  از  مانع  پیش ساختار،  این  می کند.  معرفی  پیش ساختار 
متن  چه  و  خارجی  شیء  چه  ـ  موضوعی  ما  که  است 
مکتوب ـ را فارغ از پیش فرض ها و پیش داوری ها، فهم و 
تفسیر بکنیم. پیش ساختار فهم، سه الیه دارد؛ »پیش داشت«، 
»پیش دید« و »پیش دریافت«. بنابراین هر تفسیری، در چیزی 

ریشه دارد که مفّسر از پیش دیده است.
4 ـ 4. دورانی بودن فهم

هرمنوتیکی،  دور  از  هایدگر  خاص  تفسیر  براساس 
ساختار  اجزای  و  دازاین  مقّومات  از  فهم  که  همان گونه 
وجودی آدمی است، حلقوی بودن نیز ویژه گی ساختار فهم 

و در نتیجه، وصفی وجودی برای دازاین است.

پیش از این گفته شد که هر فهمی مسبوق به ساختار فهم 
است و هر تفسیری که می خواهد فهم را پیش ببرد، باید 
باشد؛  داشته  فهمی  کند،  تفسیر  می خواهد  آن چه  از  قباًل 
مفّسر  به  و  آغاز،  مفّسر  از  تفسیر،  و  فهم  حلقۀ  بنابراین 
ختم می شود. فهمیدن اثر، متن یا شیء خارجی، سازوکار 
حلقوی دارد. آغاز فهمیدن از ماست و این فهم پیشین با 
اثر، متن یا شیء خارجی سنجیده می شود و در این تعامل، 
فهم دیگری در پی فهم نخستین در ما شکل می گیرد و این 

امر هم چنان ادامه می یابد.
4 ـ 5. هایدگر و مسالۀ تفسیر متن

رابرت هوالب در این باره گفته است: فهمیدن یک متن به 
در  نویسنده  که  معنایی  کشف  هایدگر،  نظر  مورد  معنای 
بودنی  امکان  وانمودن  و  گشودن  بلکه  نیست،  نهاده  متن 

و  تعبیر  اشاره می کند. هم چنین  آن  به  متن  است که خود 
بر  ارزش گذاری  یا  متن  بر  مفادی  و  معنا  تحمیل  تفسیر، 
آن نیست، بلکه توضیح وابسته گی و اشتغالی است که به 
جهان  از  ما  مقّدم  و  پیشینی  همواره  فهِم  در  متن  وسیله 
آشکار می شود. از نظر هایدگر، فهم متن را نباید بازسازی 
ذهنیت صاحب اثر و نفوذ در دنیای فردی او دانست، بلکه 
امکان وجودی جدیدی  در سایه فهم متن، ما خود را در 
و  می شویم  روبه رو  متن  با  پیش فهم،  با  ما  می دهیم.  جای 

این موضوع، برخاسته از هستن در جهان ماست؛ زیرا نحوۀ 
وجود ما، وجود فهمانه است؛ ما پیوسته با فهم موجودیم. 
هدف تفسیر متن، آشکار ساختن پیش فهمی است که ما 

پیش تر درباره متن داریم.
4 ـ 6. تاریخی بودن انسان

هایدگر در جای جای »هستی و زمان« دازاین را وجودی 
تاریخی  وی،  برای  می شناساند.   )Historical( تاریخی 
بر  عارضی.  امری  نه  است،  ذاتی  و  وجودی  امری  بودن، 
اساس زمان مندی و تاریخ مندی انسان، بشر فاقد سرشت و 
ماهیت مشترک و ثابت است. هر انسانی، چیستی و سرشِت 
خویش را وامدار تصمیم و انتخاِب خود یا تسلیم شدن به 

روزمّره گی است. 
4 ـ 7. نسبی گرایی هرمنوتیک هایدگر

نظریۀ هرمنوتیک هایدگر، گرفتار نوعی نسبی گرایی است. 
البتّه نسبیّت )relevism( مدل های گوناگونی دارد؛ برای 
معرفی  خارج  و  ذهن  از  تلفیقی  را  معرفت  کانت  نمونه 
می کرد و معتقد بود که ماده معرفت، از خارج و صورت 
درصدد  گرچه  او  می آید.  دست  به  ذهن  وسیلۀ  به  آن، 
میان  گذاشتن  تمایز  با  ولی  بود،  یقینی  معرفت  به  رسیدن 
هرمنوتیک  نیافت.  دست  آن  به  هیچ گاه  فنومن،  و  نومن 
معنایِی  افق  دو  تقابل  و  خود  نظریۀ  طرح  با  نیز  فلسفی 

مفّسر و متن و تأثیر سنّت ها، مواریث فرهنگی، پرسش ها، 
انتظارات و پیش فرض ها در تفسیر مفّسران به نوعی دیگر 
فرار  برای  عده یی  رسید.  کانت  نسبیت  مشابه  نسبیت  از 
هرمنوتیکی  نسبی گرایی  از  دیگری  روایت  به  نسبیّت،  از 
 )contentualism( »دست زدند و آن را به »زمینه گرایی
معنا کردند؛ با این بیان که تفسیر متن، وابسته به شرایطی 
است که در آن تحقق می یابد و از لحاظ شرایط، همواره 
تفسیر  زمینۀ  لحاظ  از  یعنی  می آید؛  به شمار  نسبی  امری 
مفاهیم  از  مجموعه هایی  یا  خاص  چهارچوب های  که 
تفسیری، از جمله روش های تفسیری را دربردارد. البتّه از 
آن جا که هیچ زمینه یی مطلق نیست، راه های متفاوتی برای 
تفسیر وجود دارد؛ ولی همۀ زمینه ها به یکسان مناسب یا 
و  وضع  اساس  بر  هرکس  بنابراین  نیستند.10  توجیه پذیر 

ودایع  استناد  به  و  خود  انحیازی خاص  شرایط  و  موقف 
میراث  به  گذشته گان  از  که  معارفی  و  علوم  و  فرهنگی 
برده است، به تفسیر آثار هنری و ادبی و متون فرهنگی و 
نصوص دینی دست می زند و گونه یی اختالف در تفسیر 
پدیدار می شود؛ پس به هیچ رو، مفیِد نسبیِت نیست انگارانه 
نیست؛ بلکه مقتضای واقع بینی و توجه به ودایع و مواریث 

فرهنگی اوست.11
این توجیه، دردِ نسبیِّت هایدگر را دوا نمی کند؛ زیرا اوالً، 
نظریۀ هایدگر، تمام دامنۀ فهم و معرفت را دربرمی گیرد و 
نسبت به تطابق معرفت بر واقع، هیچ اظهارنظری نمی کند 
را مالک حقیقت می داند که  معارف  و وفاق و سازگاری 
مستلزم نسبیِّت نیست انگارانه است؛ زیرا حقیقت به معنای 
تطابق ذهن بر عین، مستلزم سازگاری معارف است، ولی 
آثار  میان  آشکاری  تفاوت  ثانیًا،  ندارد؛  کلیت  آن  عکس 
دارد.  وجود  دینی  غیر  و  دینی  متون  با  فرهنگی  و  هنری 
و  نیستند  معرفت  سنخ  از  اغلب  هنری،  و  فرهنگی  آثار 
دلیل  به  به شمار می آیند، ولی متون  اشیا  اعیان و  از جمله 
این که حامِل معانِی وضع شده اند، از سنخ معرفت اند؛ ثالثًا، 
مفّسران به دنبال تفسیر صحیح و فهم معنای متن و مقصود 
مؤلف اند و روش هایدگر این هدف را دنبال نمی کند؛ رابعًا، 
متون  فهم  برای  پایداری  و  ثابت  شرایط  زمینه گرایی،  اگر 
عرضه می کرد، هرمنوتیک هایدگر، از نسبیّت نیست گرایی 
جان سالم به در می برد، ولی هایدگر و شاگردانش به زمینۀ 

مطلقی اعتقاد نداشتند.
انتقاد تفاسیر  الزمۀ سخن هایدگر این است که راه نقد و 
ودایع،  از  که  نسبتی  اساس  بر  هرکس  زیرا  باشد؛  بسته 
مواریث فرهنگی، انتظارات، پیش فرض ها و پرسش ها دارد 
به تفسیر متون و آثار هنری دست می زند و ارزش صّحت 
و  تفسیر صحیح  حتا  و  است  یک سان  آن ها  تمام  سقِم  و 
با  درحالی که  بی معناست؛  فلسفی  هرمنوتیک  در  کامل 
را  گوناگون  تفاسیر  به  فراوان  انتقادهای  تحقق  بداهت، 
مشاهده می کنیم. بعضی از نقدها به روش ها و بعضی نیز 
دامن  تفاسیر،  افزون  بر  نقدها  این  و  فهم هاست  خود  به 
نیز  را  پیش فرض ها  و  انتظارات  فرهنگی،  ودایع  سنّت ها، 
می گیرد. فقط معرفت های بدیهی یا شناخت های نظری که 

به بدیهیات منتهی می شوند، از نقد مصون هستند.
اگر هر فهمی به پیش فرض نیاز داشته باشد، گرفتار دور یا 
تسلسل خواهد شد؛ زیرا فهم آن پیش فرض ها نیز نیازمند 
پیش فرض های دیگری است و این سلسله تا بی نهایت ادامه 

می یابد.
مؤلّف  مقصود  به  رسیدن  متون،  تفسیر  در  مفّسران  هدف 
است نه کشف معانی و تفاسیر عصری مفّسر، و ازآن رو که 
به وسیله واضعان لغت،  نهاد اجتماعی است و  زبان، یک 
هدف  آن  تحقق  شده،  ایجاد  اقتران  معانی،  و  الفاظ  میان 
از  صحیح  فهم  تشخیص  امکان  نتیجه،  در  است؛  ممکن 
البتّه اگر به دنبال کشف معانی عصری  سقیم وجود دارد. 
زمان،  علوم  و  پیش فرض ها  تأثیر  صورت  آن  در  باشیم، 

باعث تحول معانی و تبدل تفاسیر می شود.
و  پیش فرض ها  هایدگر،  دیدگاه  از  این که  به  توجه  با 
و  مالک  هیچ  می گذارند،  تأثیر  مفّسران  فهم  در  انتظارات 
ضابطه یی از سوی ایشان برای مقابله با تفاسیر دل بخواهی 

و مذهب اصالت معنا عرضه نشده بود. 
هرمنوتیک  نقد  مقام  در  گادامر،  و  هایدگر  منتقد  ِهرش، 
فلسفی گفته است: هرمنوتیک تاریخ گرا، ضرورت ارزیابی 
دوبارۀ گذشته توسط حال را از نیاز به فهم مستقل اعصار 
ناپدید  ابد،  برای  گذشته  زمان  و  نمی دهد  تمییز  گذشته 
می گردد و فقط به میانجی دور نمای زمان حال، درک پذیر 
ناسازگار است؛  ما  با تجارب  نتیجه  این  است؛ درحالی که 
زیرا نوعی ارتباط میان گذشته و حال، تحقق یافته و تجربه 

شده است.12
میان  اگر شکاف  است:  گفته  دیگرش  اعتراض  در  ِهرش، 
گذشته و حال، به راستی همان قدر که هرمنوتیک تاریخ گرا 
متون  فهم  فهمی، حتّا  ادعا می کند، ژرف است، پس هیچ 
زمان حال، ممکن نیست؛ زیرا تمام لحظاِت زماِن حال، به 
اندازۀ  به  نیز  اشخاص  میان  فاصله  و  متفاوت اند  معنا  یک 

اعصار تاریخی، وسیع است.13
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هایدگر
 و پرسش از هستی
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الزمۀ سخن هایدگر این است که راه نقد و انتقاد تفاسیر بسته باشد؛ زیرا هرکس بر اساس نسبتى که از ودایع، مواریث فرهنگى، 
انتظارات، پیش فرض ها و پرسش ها دارد به تفسیر متون و آثار هنرى دست مى زند و ارزش صّحت و سقِم تمام آن ها یک سان است 
و حتا تفسیر صحیح و کامل در هرمنوتیک فلسفى بى معناست؛ درحالى که با بداهت، تحقق انتقادهاى فراوان به تفاسیر گوناگون 

را مشاهده مى کنیم. بعضى از نقدها به روش ها و بعضى نیز به خود فهم هاست و این نقدها افزون  بر تفاسیر، دامن سّنت ها، ودایع 
فرهنگى، انتظارات و پیش فرض ها را نیز مى گیرد. فقط معرفت هاى بدیهى یا شناخت هاى نظرى که به بدیهیات منتهى مى شوند، از نقد 

مصون هستند
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تغییر سیاست منطقه یی امریکا:

کــابل با اسـالم آباد پیمان 
راهبردی ببندد!

هفت پولیس توسط...
در  می شود،  یاد  خیزش  پولیس  نام  به  آنان  از  که   

ولسوالی اندر این والیت کشته  شدند.
در  افراد  »این  که  بود  گفته  احمدی  علی  محمد 
طالبان  نیروهای  میان  تالقی  نقطه  که  کنده ایر  منطقه 
و  اسلحه  و  شده  کشته  می باشد ،  دولتی  نیروهای  و 

خودرو آنان نیز توسط طالبان به یغما برده شده.«
او افزود که تمام این افراد به ضرب گلوله جان داده 
اند و به نظر می رسد که افراد نفوذی طالبان در میان 
این نیروها، باعث غافلگیری و مرگ آنان شده باشد.

نیروهای  تحرک  افغانستان،  در  هوا  شدن  گرم  با 
شورشی مخالف دولت در سراسر این کشور افزایش 

یافته است.

یک باند آدم ربا در...
 اختطاف تاجران و اعضای خانواده های متمول در 
کابل اوج گرفته است، و یگانه دلیل آن این است که 
اعضای شبکه های آدم ربایی آن طوری که الزم است 
مجازات نمی شوند. او از نهادهای دولتی انتقاد کرد 

که آدم ربایان را مجازات نمی کنند.
این  نخواست،  دادگاه  به  مرا  »وقتی  گفت:  خان گل 
این شر و  این یک رشوه خوار است.  نیست،  قاضی 
فساد است. این قاضی ها، تا حدی که می توانید فکر 

کنید، خیانت می کنند.«

آن  از حکومت می خواهند که جلو  کابل  شهروندان 
قاضی های را بگیرد که برای رهایی آدم ربایان پول 
باالی مقامات عدلی و قضایی  اتهام فساد  می گیرند. 

افغانستان مسألۀ تازه ای نیست.
پولیس افغانستان می گوید که طی ماه های اخیر چند 
گروه آدم ربایان را دستگیر کرده اند. دو سردستۀ باند 
آدم ربایان معروف به »یاور داکو« و »صمد تفنگچه« 

هم اکنون در توقیف به سر می برند.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلۀ می گوید که 
شمار زیادی از مرتکبین همچو جنایات توسط پولیس 
توانسته  ما  »پولیس  می افزاید:  او  اند.  بازداشت شده 

را  ربایان  آدم  مختلف  های  گروه  فعالیت  که  است 
را  جنایتکاران  این  از  زیادی  شمار  و  سازد  خنثی 

دستگیر کند. این روند به سرعت ادامه دارد.«
حالی  در  شده گان  اختطاف  اقارب  و  ها  خانواده 
که  می شوند،  ربایان  آدم  سنگین  مجازات  خواستار 
پس از یک رویداد اخیر، دو اختطاف کننده در هرات 
را ربوده و  تاجر  نفر پسر یک  این دو  اعدام شدند. 
کشته بودند. امضای حکم اعدام هردو مجرم توسط 
رییس جمهور حامد کرزی، و عملی کردن این حکم، 

به گرمی از سوی مردم استقبال شد.

و  نماینده  گان  مجلس  عضو  منصور  عبدالحفیظ 
پژوهشگر سیاسی می گوید که ایاالت متحدۀ امریکا 
بر دولت افغانستان فشار وارد می کند تا خط دیورند 
را به رسمیت بشناسد و همچنان پیمان استراتژیک 

با پاکستان ببندد.
آقای منصور در یک گفت وگو با روزنامۀ ماندگار 
امریکا  منطقه یی  سیاست  در  که  گفت  همچنان 
تغییراتی رخ داده و واشنگتن می خواهد روابط خود 

را با پاکستان تقویت کند.
و  خاستگاه  کشور  عنوان  به  این  از  پیش  پاکستان 
حامی تروریسم در منطقه و جهان شناخته می شد 
و زیر فشار جامعۀ جهانی و به ویژه ایاالت متحدۀ 

امریکا قرار داشت.
عبدالحفیظ منصور همچنان گفت که امریکا دولت 
افغانستان را زیر فشار قرار داده تا رابطۀ دوستانه با 
پاکستان برقرار کند و در بحث روابط خارجی میان 

هند و پاکستان، اسالم آباد را ترجیح دهد.
اخیراً  کرزی  رییس جمهور  که  است  درحالی  این 
خواستار  کشور  این  از  هندوستان،  به  سفرش  در 

کمک های نظامی به ارتش افغانستان شد.
دولت  به  نیز  را  پیشنهادی  بستۀ  یک  کرزی  آقای 
هند تقدیم کرد که براساس گزارش برخی رسانه ها، 
یکی از خواسته های آقای کرزی حمایت از دولت 

افغانستان در سال های پس از 2014 بوده است.
هند نیز قول داده است که افغانستان را با تمام توان 

حمایت می کند.

  به رسمیت شناختن دیورند و امضای پیمان 
با پاکستان

عبدالحفیظ منصور همچنان می گوید که امریکایی ها 
پافشاری می  کنند که افغانستان پیمان استراتژیک با 
رسمیت  به  را  دیورند  و خط  کرده  امضا  پاکستان 
بشناسد، اما کابل از این دو موضوع سر باز می زند. 
به گفتۀ آقای منصور، این موضوع پس از دیدار سه 
جانبۀ رییس جمهور کرزی، جان کری وزیر خارجۀ 
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  کیانی  اشفق  و  امریکا 

پاکستان در بروکسل مطرح شده شده است.
مقام های امریکایی چندین بار گفته اند که آن ها خط 
رسمیت  به  و  دانسته  بین المللی  مرزی  را  دیورند 

می شناسند. 

پاکستان نیز می گوید که پروندۀ دیورند بسته شده و 
این یک مرز بین  المللی است.

به  که  گفته اند  افغانستان  حکومت  مقام های  اما 
نخواهند  رسمیت  به  را  دیورند  هیچ صورت خط 
شناخت، زیرا در صورت به رسمیت شناختن این 
خواهند  سنگ سار  را  آن ها  افغانستان  »مردم  خط، 

کرد.«
وضعی،  چنین  در  که  دارد  باور  منصور  آقای 
است؛  گرفته  قرار  دشواری  موقعیت  در  افغانستان 
پیمان  با پاکستان  افغانستان  زیرا گفته شده که اگر 
استراتژیک نبندد، میزان کمک  های واشنگتن به کابل 

نیز کاهش خواهد یافت.
عبدالحفیظ منصور گفت: »پیش از این تصور می شد 
که امریکایی ها به دلیل رقابتی که با چین دارند و 
هند هم رقیب چین در منطقه است، در این معامله 
واشنگتن به دوستی با دهلی جدید بیشتر تکیه کرده 
با  به دوستی  را  افغانستان  کند و دولت  و حساب 
هند تشویق و ترغیب کند؛ اما حاال برخالف بحث 
امنیت خود و عساکرشان بسیار مهم بوده و به جای 

اقتصاد امنیت را انتخاب کرده اند.«
دو  پاکستان  جانب  که  افزود  حال   عین  در  او 
سند  امضای  نخست،  می طلبد:  افغانستان  از  امتیاز 
همکاری های استراتژیک که در پی آن باالی همۀ 
اتهام هایی که بر این کشور به خاطر حمایت شان از 
تروریسم وجود داشته، خط بطالن بکشند و برای 
مداخله ها و برنامه های براندازانۀ خویش چارچوب 
قانونی ببخشد؛ از جانبی دیگر، اسالم آباد می خواهد 

به معضل دیورند نقطۀ پایان بگذارد.
معضل  مجلس،  عضو  این  گفتۀ  به  که  حالی  در 
از  برخی  آن  خاطر  به  که  جاذبه یی ست  دیورند 
کشورها از جمله هند و روسیه، پاکستان را بیشتر 
زیر فشار قرار می دهند. او گفت که به دلیل معضل 
افغانستان،  حکومت  پشتونستان خواهی   و  دیورند 
نشان  بیشتر  همسویی  افغانستان  با  هند،  و  روسیه 

می دهند.
 او باور دارد، اگر افغانستان دیورند را به رسمیت 
ضربۀ  دهلی  و  کابل  دوستانۀ  رابطۀ  در  بشناسد، 

شدید وارد خواهد شد.
اپوزیسیون  افغانستان،  حکومت  که  گفت  او 
افغانستان  بقای  برای  نهادهایی که  سیاسی و تمامی 

می اندیشند، باید یک سیاست متحدانه و واحد در 
برابر سیاست های تازۀ منطقه یی اتخاد کنند.

نمی توانیم  صورت  هیچ  به  ما  کرد:  تصریح  او 
پاکستان را از همسایه گی مان حذف کنیم؛ اما نباید 

ما امتیاز بدون دست آورد به این کشور بدهیم.
بتوانیم  ما  این که  »برای  کرد:  اضافه  منصور  آقای 
منافع خودمان را به دست آوریم، باید امریکا را زیر 
فشار قرار دهیم؛ باید ما در امضای پیمان استراتژیک 
با امریکا و قرارداد امنیتی با این کشور تجدید نظر 
دفاع  ما  امنیت  و  منافع  از  آن ها  که  هنگامی  کنیم؛ 

نمی کنند، این پیمان به چه درد ما می خورد.«
اپوزیسیون سیاسی و دولت  باید  که  تأکید کرد  او 
افغانستان با هند رابطۀ نیرومند برقرار کنند؛ همچنان 
افغانستان باید زمینۀ رابطۀ قوی تهران و دهلی را به 
از  تا در مواقع حساس و الزم هند  بیاورد،  وجود 

آدرس ایران، پاکستان را ضربه بزند.
نیز  رسانه ها  و  مدنی  نهادهای  از  منصور  آقای 
و  براندازانه  سیاست های  برابر  در  که  خواست 
ملی  منافع  خویش  مواضع   در  پاکستان،  دشمنانۀ 

افغانستان را در نظر داشته باشند. 
او گفت، تا هنگامی که پاکستان دست از مداخله بر 
ندارد و پایگاه های طالبان را در قلمرو خود نبندد، 
چه  اسالم آباد  با  کابل  استراتژیک  پیمان  امضای 

معنایی می تواند داشته باشد.
به گفتۀ او، افغانستان به عنوان یک کشور محاط به 
خشکه، حق قانونی اش است که یک خط ترانزیت 
با بندر گواردر و یا بحر هند داشته باشد، تا بتواند از 

آن طریق کاالهای خود را وارد و صادر کند.

  کاهش وابسته گی اقتصادی
این عضو مجلس نماینده گان گفت که افغانستان از 
نگاه اقتصادی بیش از حد به پاکستان وابسته است؛ 
باید دولت افغانستان سیاستی را وضع کند که این 
وابسته گی آهسته آهسته کاهش یابد و اگر اسالم آباد 
کابل  کند،  قطع  افغانستان  برروی  را  پنجاب  گندم 

بتواند از قزاقستان و ... گندم وارد کند.
مسلح  گروه های  از  گذشته  سال  ده  در  پاکستان 
اسالمی  حزب  )طالبان،  افغانستان  دولت  مخالف 
به شدت حمایت کرده  حکمتیار و شبکۀ حقانی( 

است.
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د لوی درستیز زوی...
 بللی او ویيل یې دي، که ډبوونکی هر څوک، هر مقام 

او یا په هر مقام پسې تړلی شخص وي باید قانون پرې 

پلی او د خپل عمل سزا وویني.

له دې وړاندې رسنیو داسې رپوټونه خپاره کړي ول، 

پله  په محمود خان  کابل  د  لوی درستیز زوی  د  چې 

کې یو پولیس په داسې مهال تر لفظي شخړې وروسته 

ډبولی، چې په دندې بوخت و.

دفرته  له  کریمي  شېرمحمد  درستیز  سرت  هېواد  د  خو 

په خپره شوې خرب پاڼه کې ویل شوي، چې نوموړی 

له  احمدضیا  جګړن  افرس  یوه  د  اردو  ميل  د  پولیس 

لوري وهل شوی چې د هېڅ دولتي ادارې استازیتوب 

نه کوي. خو په اعالمیه کې دا نه دي ویل شوي، چې 

نوموړي ته چا د پولیس د وهلو امر کړی و.

رپوټونه وايي، چې د سرتدرستیز زوی له پولیس رسه تر 

لفظي شخړې وروسته د ميل اردو رستېري راغوښتي 

او پولیس یې ډبولی دی.

د سرتدرستیز اعالمیه وايي، چې دفاع او کورنیو چارو 

یې  به  ته  عاملینو  او  پلټنه کوي  پېښې  د دې  وزارتونه 

سزا ورکړي.

د یادونې وړ ده چې څه وخت وړاندې د وليس جرګې 

د غړي حاجي عبدالظاهر قدیر ساتونکیو هم په کابل 

ترې  بیا  وروسته  چې  و،  ډبولی  پولیس  یو  کې  ښار 

وروسته  دې  له  راز  دغه  وغوښته.  بښنه  قدیر  ښاغيل 

یو بل زورواکي د کابل په تایمنو کې یو پولیس ټرافیک 

ډبولی، چې په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک او ټوېټر کې د 

خلکو له خورا ناوړه غربګون رسه مخ شو او پولیس اړ 

شول چې زورواکی ونیيس او له ټرافیک نه د رسنیو پر 

وړاندې بښنه وغواړي.

راه  پیمایی صدها تن...
 گفته اند، استادان علوم اجتماعی بد اخالق نیستند و باید 
اعاده حیثیت شوند: »ما از حقوق خود دفاع می کنیم. استادان 
پوهنتون های دولتی از این مطلب حمایت می کنند. ما اعاده 

حیثیت می خواهیم.«
آقای عبداهلل گفت دانشجویان اعتصاب کننده می خواهند 
استادان کنونی را برکنار و استادانی جدیدی را که خود می 

خواهند در دانشکده علوم اجتماعی جابجا کنند.
گفتند  بودند  کرده  شرکت  تظاهرات  این  در  که  استادانی 
که تمام ادعاهای دانشجویان اعتصاب کننده باید از سوی 
که  صورتی  در  و  شود  بررسی  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
این ادعاها درست نباشند، باید اعتصاب کننده ها از علوم 

اجتماعی اخراج شوند.
دانشجویان  از سوی  که  اجتماعی  علوم  استاد  امین  فیصل 
اعتصاب کننده متهم به برخوردهای دوگانه و تبعیض شده 

است در این تظاهرات خواستار ارایه اسناد شد.

آقای امین گفت: »لطفا بفرمایید اسناد ارایه کنید در پوهنزی 
علوم اجتماعی 86 نفر از یک برادرم است. کامیاب هم از 
ناکام هم از همان ها است و چانس دوم و  همان ها است، 

چانس سوم هم از همان ها است.«
این استاد علوم اجتماعی گفت حکومت و پارلمان باید به 
این مساله رسیده گی کند در غیر آن استادان دانشگاه کابل 

دست به اعتصاب گسترده در سطح افغانستان خواهند زد.

رحمان به پوتین:

به مناطق مرکزی نزدیِک 
افغانستان بیشتر توجه کنید

گذشته  روز  دیدار  در  تاجیکستان  رییس جمهوری 
بیشتر  توجه  بیشکک  در  پوتین  والدیمیر  با  خود 
با  مرکزی  آسیای  جنوبی  مناطق  مشکالت  به  روسیه 

توجه به همجواری آن با افغانستان را خواستار شد.

رحمان  امامعلی  نووستی،  خبرگزاری  گزارش  به 
دیدار  در  شنبه  سه  روز  تاجیکستان  رییس جمهوری 
در  روسیه  رییس جمهوری  پوتین  والدیمیر  با  خود 
به  نسبت  بیشتری  توجه  تا  خواست  وی  از  بیشکک 
اوضاع در بخش جنوبی منطقه آسیای مرکزی داشته 

باشد.
رحمان در این دیدار که در حاشیه نشست غیررسمی 
جمعی  امنیت  پیمان  سازمان  عضو  کشورهای  سران 
که  هستیم  آن  خواستار  ما  گفت:  گرفت،  صورت 
روسیه نه تنها توجه بیشتری به منطقه آسیای مرکزی 
پیمان  فعالیت  که حوزه  آن  مناطق جنوبی  بلکه  کند، 
امنیت جمعی بوده و به دلیل همجواری با افغانستان 
دارای مشکالت بیشتری است را نیز مورد نظر داشته 

باشد.
کشورهای  کننده  متحد  جمعی  امنیت  پیمان  سازمان 
و  قرقیزستان  قزاقستان،  بالروس،  ارمنستان،  روسیه، 

تاجیکستان است.
که  کرد  اعالم  همچنین  تاجیکستان  رییس جمهوری 
امنیتی  وضعیت  خود  روسی  همتای  با  دارد  قصد 
صلح  حافظ  نیروهای  خروج  به  توجه  با  را  منطقه 
بررسی  مورد   2014 سال  در  افغانستان  از  بین المللی 

دقیق قرار دهد.
و  تاجیکستان  همکاری های  خصوص  در  رحمان 
به  خود  روسی  همتای  از  انسانی  زمینه  در  روسیه 
تاجیکستانی  دانشجویان  مناسب  سهمیه  ارایه  خاطر 
همچنین  و  روسیه  دانشگاه های  در  تحصیل  برای 
جمهوری  این  در  روسی  دانشگاه  سومین  افتتاح 

قدردانی کرد.
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است  مدعی  مصر  اسالمی  جهاد  سابق  رهبر 
در  امریکا  ویژه  نیروهای  توسط  الدن  بن  که 
به  وی  بلکه  نشده  کشته  جرونیمو«  »عملیات 
سکونتش  محل  به  نیروها  این  حمله  محض 
در ابیت آباد پاکستان برای اجتناب از دستگیر 

شدن، خود را منفجر کرده است.
نبیل نعیم عبدالفتاح، رهبر سابق جهاد اسالمی 
روزنامه  با  اختصاصی  مصاحبه یی  در  مصر 
رهبر  بن الدن،  دفن  داستان  نیوز گفت:  گلف 
بارک  بود.  مشکوک  دریا  در  القاعده  سابق 
درخصوص  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  
اینکه بن الدن در دریا دفن شده، دروغ گفته 

است.
امریکا  نیروهای ویژه  دنبال حمله  به  بن الدن 
از  تن  دو  آنکه  از  پس  و  سکونتش  محل  به 
شلیک  نیز  او  پای  به  و  کشتند  را  محافظانش 
کرد  منفجر  را  خود  انفجاری  کمربند  کردند، 
و جسدش متالشی شد. او این اقدام را انجام 
اختیار  در  برای تشخیص  تا هیچ سرنخی  داد 

نیروهای ویژه امریکا نگذارد.
عبدالفتاح افزود که وی در زمان مرگ بن الدن 
در ابیت آباد نبوده اما این ها را یکی از بستگان 

بن الدن شنیده است.
بن  شخصی  محافظان  از  یکی  که  عبدالفتاح 
 10 در  بن الدن  که  کرد  تاکید  بوده،  نیز  الدن 
سال آخر عمرش همیشه یک کمربند انفجاری 
به تن دشته و هرگز نمی خواست تا خود را به 

امریکایی ها تسلیم کند.
وی افزود: سرویس های اطالعاتی امریکا قصد 
اما  کنند  دستگیر  زنده  را  الدن  بن  تا  داشتند 
محاسبه درستی نکردند. او برای اینکه به دست 
نیفتد خود را منفجرکرد. بن الدن  امریکایی ها 
کند  دفن  خود  با  را  رازهایش  تا  می خواست 
خلیج  حوزه  کشورهای  از  بسیاری  حامیان  و 
فارس داشت که برای او پول می فرستادند. او 
و  مشکل  هرگونه  از  را  آن ها  که  می خواست 
دردسری دور نگه دارد. او قسم خورده بود که 

رازهایش را با خود دفن می کند.
احتمال  این  اینکه  به  اشاره  ضمن  عبدالفتاح 
وجود دارد که یکی از حامیان بن الدن، به وی 
خیانت کرده باشد، گفت: نفوذ در میان اشخاص 
محافظان  بود.  سخت  بسیار  الدن  بن  نزدیک 
شخصی وی تنها افراد یمنی و سعودی بودند 
که توسط احزاب مخالف استخدام نشده بودند.

     داستان تازۀ مرگ بن الدن

اوباما دروغ می گوید!

اختالس، فساد اداری...
یعقوب زازی  به دستور محمد   خریداری شده، 
رییس این اداره اضافه کرده است که مبالغ یادشده 
نزد نعمت اهلل یکی از اقارب آقای زازی می باشد.
این  خدمات  آمر  مول الدین  گفته های  اساس  به 
نیز  ریاست که در ترکیب هیأت خریداری موتر 
آقای  قراردادی  شخص  اهلل  نعمت  است،  بوده 
شکل  به  را   )404( موتر  خریداری  اسناد  زازی 
اوریاخیل  شهزاده  نام شرکت  به  تزویر  و  جعلی 

ترتیب داده است.
به  بندری حیرتان،  ادارۀ خدمات  همچنان رییس 
وزارت  کارمندان  به  مکافات  و  تحایف  توزیع 
تجارت از بودجۀ ریاست خدمات بندری حیرتان 
از  تعدادی  به  آقای زازی  متهم است و همچنان 
آن  رهبری  وابسته گان  و  وزارت  مرکز  کارمندان 

وزارت اجراآت غیر قانونی نموده است.
ادارۀ  رییس  جاوید  شمس اهلل  حال،  همین  در 
مبارزه با فساد اداری در شمال می گوید که رییس 
ادارۀ خدمات بندری حیرتان پس از آن بازداشت 
شد  که مأموران این ادراه به همکاری امنیت ملی 
و دادستانی از وی در مورد اختالس و فساد در 

موارد یاشده تحقیق کردند.
در پایان اوراقی که مأموران امنیت ملی، ریاست 
دادستانی کل و ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری، امضا 
نموده است، همچنان آمده است که رییس ادارۀ 
خدمات بندری حیرتان به آنان، در هنگام تحقیق 
 )100000( اداره،  این  در  اداری  فساد  موارد  در 
صد هزار افغانی رشوه، به خاطر پنهان نگهداشتن 

پروندۀ فساد وی پیشنهاد کرده است.
ادارۀ  رییس  جاوید  شمس اهلل  حال،  همین  در 
این  تأیید  با  شمال،  در  اداری  فساد  با  مبارزه 
موضوع می گوید: »این مقام ارشد شهرک بندری 
فسادش،  پروندۀ  کردن  پنهان  خاطر  به  حیرتان 
بافساد  مبارزه  ادارۀ  مأموران  به  بی شرمانه  بسیار 
اداری، امنیت ملی و دادستانی رشوه پیشنهاد کرده 

است«.
در همین حال، آقای زازی رییس خدمات بندری 
حیرتان، ضمن رد این اتهامات، در مورد کسانی 
که از اداره های امنیت ملی، دادستانی کل و ادارۀ 
مبارزه با فساد، از وی تحقیق کردند، می گویند که 

آنان برای چور کردن به ادارۀ وی آمده بوده است 
و تهیۀ پروندۀ فساد برای وی، از روی تعصبات 

قومی، لسانی و سمتی بوده است.
نیز  وی  که  دارد  ادعا  زازی  آقای  حال،  عین  در 
در  اسنادی  اداری  فساد  علیه  مبارزه  ادارۀ  علیه 
اما  می دهد،  نشان  را  آنان  فساد  که  دارد  اختیار 

هیچ گونه اسنادی را در اختیار ما قرار نداد.
فساد  علیه  مبارزه  ادارۀ  رییس  جاوید  شمس اهلل 
اداری در شمال، در مورد این اظهارات آقای زازی 
هرگونه  برابر  در  هستند  آماده  آنان  که،  می گوید 
خدمات  رییس  اگر  و  باشند  پاسخ گو  اتهامات 
بندری حیرتان اسناد موثق در این مورد، در اختیار 

دارد لطفًا به رسانه ها و مراجع مربوطه بسپارد.
هرچند آقای جاوید می گوید که بر اساس قانون، 
هنگام  در  حیرتان  بندری  خدمات  ادارۀ  رییس 
فساد بر اساس ثبوت بازداشت و به دادستانی کل 
معرفی گردیده است که باید فعاًل در زندان باشد، 
در چوکی  غیرقانونی  به طور  به حال  تا  اما وی 

ادارۀ خدمات بندری حیرتان نشسته است.
اداری،  فساد  علیه  مبارزه  ادارۀ  که  حالی  در 
می گوید که پروندۀ فساد آقای زازی به دادستانی 
اما، سید احمد بصیر دادستان  کل فرستاده شده، 
ریاست  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیتۀ  تحقیق 
دادستانی کل بلخ می گوید که دوسیه فساد رییس 
خدمات بندری حیرتان به آنان رسیده و روی آنان 

کار جریان دارد.
شهرک  رییس  اهلل  نجیب  قاضی  حال،  عین  در 
حیرتان می گوید که وی در زمان بازداشت آقای 
تحقیق  از  اما  بوده،  شهرک  از  بیرون  در  زازی 
و  ملی  امنیت  اداری،  بافساد  مبارزه  ادارۀ  هیأت 

دادستانی از آقای زازی اطالع دارد.
به گفتۀ قاضی نجیب اهلل، این پرونده اگر به درستی 
وی  اختالس  و  فساد  و  گیرد  قرار  تحقیق  مورد 
و   است  بزرگ«  »بسیار  مسالۀ  یک  گردد،  ثابت 
دخیل  قضیه  این  در  نیز  دیگر  تن«  »پای چندین 

می باشد.
ملل  سازمان  تحقیق  یک  که  است  درحالی  این 
متحد که چندی قبل انجام یافته بود، نشان می داد 
بیشترین فساد در سطح کشور، در یک سال  که 
گذشته در والیات شمال افغانستان صورت گرفته 

است. 

با  مبارزه  یا  نظارت  عالی  ادارۀ  موجودیت 
و  قانونی  صالحیت  نداشتن  با  اداری،  فساد 
بدون راهبرد دقیق برای محو و کاهش پدیدۀ 
سرتاسری فساد اداری، با بودجۀ عملیاتی ساالنه 
یک صدوسی وسه میلیون وهژده هزار افغانی، یک 
امِر زاید و در عین حال سازمانی موازی با ادارۀ 

دادگسترِی کشور است.
 این اداره نه تنها در مبارزه با فساد اداری ممد 
صورِت  به  خود  پدیده  این  که  نشده،  واقع 

گسترده در این اداره مشهود است.
را  متعدد  پرسش های  که  دارد  وجود  اسنادی 
اداره می سازد. که از  متوجه هیأت رهبری آن 
یک سو نشان دهندۀ عدم موجودیِت ارادۀ راسخ 

دیگر  سوی  از  و  بوده،  فساد  با  مبارزه  برای 
می تواند به نحوی دال بر وجود فساد اداری در 

آن سازمان باشد. 
 رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری، آقای لودین، 
مسوولیت  زمان  مدت  در  که  است  شخصی 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  در  کاری شان 
رهبریت سیاسی کشور را با دنیایی از جعل و 
تقلب به گونه یی غیر مثمر و بی بازخورد مثبت 
به باور آورد که تبعات آن ناباوری یی را به مردم 
تزریق کرده و پروسۀ انتخابات 1393 را بدون 
شک متأثر می سازد. و نیز موقف فعلی مدیریت 

ایشان در مبارزه با فساد، ضعیف بوده است. 
مختلط  هیأتی  رییس جمهور،  حکم  اساس  بر 
از ارگان های مختلف به ریاست محترم عزیز 
ادارای،  فساد  با  مبارزه  ادارۀ  رییس  لودین  اهلل 
به منظور بررسی قروض یک صدوسی دومیلیون 
دالر پشتنی بانک توظیف می گردند، که جریان 
هیأت  ریس  به  گزارش  یک  طی  بررسی 

)لودین( تقدیم می گردد.
مسوولین  اسمای  مذکور،  گزارش  در   
آقای  آن  اسبق  رییس  شمول  به  پشتنی بانک 
دیانی ذکر گردیده بود که متهم به تزویر اسناد 
قرضه دهی شناخته شده بودند، اما لودین شخصأ 
گزارش  زمینه،  در  و  کشیده  خط  نام ها  روی 
ادارۀ دادگستری  به  جدیدی را تهیه می کند و 
تأمل  درخور  اسناد  این  که  می فرستد  کشور 
است.  اسناد نام برده مورد قناعت لوی سارنوال 
و روسای ادارۀ موصوف قرار نمی گیرد و لوی 
افغانستان آقای الکو در پای گزارش  سارنوال 
آقای لودین چنین می نویسد: »در این گزارش 
که مجهول به مجهول حواله داده، یک مشت 

پول بلند حیف ومیل گردیده است«. 
به منظور صحت هرچه بیشتر این ادعا، اسناد 

الزم در اختیار نویسنده قرار دارد.
او کمیته یی را موظف به تهیۀ گزارش در این 
گزارش  طی  متذکره  هیأت  که  نمود،  مورد 
تدقیقی خود، گزارش هیأت قبلی را که لودین 
در رأس آن قرار داشت، کاماًل مجهول، مبهم و 
مرموز دانسته و در 9 بند آن را به نقد می گیرند 
که به قول یکی از محبوسین )قضیۀ پشنتی بانک( 
در موضوع فوق آقای لودین از طریق )دیانی( 
به مبلغ یک میلیون ودوصدهزار دالر امریکایی 
نیز  محبس  در  و  است  نموده  اخذ  رشوه  را 
آقای  و  قضیه  محبوسین  میان  سروصداهایی 
دیانی بلند شده است که پولی را آقای دیانی به 
اسم لودین گرفته، کمک الزم را برای شان کرده 

نتوانسته است. 
سه  مکتوب  افغانستان  مدنی  جامعۀ  هم چنان 

و  مالی  فساد  با  پیوند  در  که  را  صفحه یی یی 
به  دارد،  صراحت  ترانسپورت  وزیر  اخالقی 
ادارۀ مبارزه با فساد اداری فرستاد که چه گونه گی 
فساد را به گونۀ مستند بازگو می کند؛ اما آقای 
لودین اسناد یاد شده را پنهان نموده و از بررسی 
آن خودداری نموده است. آقای نجفی رییس 
لودین  آقای  انتخابات و  داراالنشای کمیسیون 
رفاقت  که  انتخابات  کمیسیون  اسبق  رییس 
آن ها ریشه در جرم و تقلب دارد، امروزه مانع 
شده  نجفی  فساد  از  چشم پوشی  و  بررسی 
است. و لودین نه تنها این که قضیۀ فساد مالی و 
اخالقی نجفی را پنهان می کند، بلکه از موضوع 
سوءاستفادۀ ملکیت دولتی از سوی آقای یوسف 

پشتون مشاور ارشد رییس جمهور نیز طفره رفته 
است)اسناد در زمینه موجود است(.

ستار  رید  شرکت  فعالیت  لودین  آقای     
امریکایی را به اتهام عدم پرداخت مالیه، و وارد 
نمودن تیل به بازار افغانستان و نداشتن جواز 
زمینه  در  که  بود  آورده  در  تعلیق  به  تجارتی 
وزارت تجارت گام های عملی را برداشت، اما 
ادارۀ مبارزه با فساد اداری به صورت غیرقانونی 
در تبانی با بعضی از مقام های وزارت تجارت، 
صادر  شرکت  آن  به  را  فعالیت  اجازۀ  دوباره 
فهمیده  اداره  آن  دوگانۀ  برخورد  از  نمود، 
می شود که لودین )رییس( و زاللی )معین مالی 
واداری( به دنبال پنهان کاری دوسیه های فساد 

مالی شرکت ریدستار هستند. 
دارد،  وجود  مستند  گونۀ  به  که  تناقض هایی 
این که  تنها  نه  لودین  که جناب  می دهد  نشان 
می کند؛  آن شرکت چشم پوشی  مالی  فساد  از 
بلکه نمایندۀ حقوقی آن شرکت )احمد راشد 
خود  دفتر  ریس  حیث  به  را  طوطاخیل( 
در  عضویتش  با  لودین  ولی  می کند.  تعیین 
عنوان یک چهرۀ  به  کرزی  رییس جمهور  تیم 
رسانه یی همیشه از آلوده نبودنش به فساد حرف 
زده که در زمینه فساد اداری از هیچ قهرمان این 

عرصه کوتاهی ندارد.
 از نمونه های دیگر فساد او، می توان از پنهان 
ساختمان  قراردادی  پول  به  دست برد  نمودن 
دفتر ادارۀ نظارت واقع گذرگاه، گرفتن دو نمره 
نمودن  وارد  )با  پدوله  دشت  در  شهرداری  از 
از  دیگر  نمرۀ  دو  و  کابل(  شهردار  به  فشار 
وزارت شهرسازی در پروژۀ خوشحال خان و 
تعیین کارمندان بر اساس عصبیت قومی نام برد.  
و  تیم شکل گرفته  دو  اداره  این  در درون     
که  اداره رهبری می شوند.  معین های  از سوی 
می توان گفت حتا در حدود بیش از نودوپنج 
فیصد استخدام، بر اساس یادداشت ها و آزرم 
به  افراد  به ندرت  که  می گیرد،  صورت  آن ها 

اساس شایسته گی وارد آن اداره می گردند.
پالیسی و  تیم ضعیف آن را معین    رهبریت 
نظارت بر عهده دارد که از هر عمل غیر قانونی 
واهمه ندارد و حتا در برخی از قضایا، از تحقیق 

و تعقیب جلوگیری می کند.
  مسوول تیم دومی، معین مالی و اداری است 
که در زمان ریاست آقای عثمانی به این پست 
پیشنهاد گردید. این در حالی است که بر اساس 
حکم ریاست جمهوری و مکتوب ادارۀ امور و 
مطابق مادۀ 7 و 8 قانون خدمات ملکی، او از 
پست معیینت باید برکنار می شد، چون از یک 
دیگر  از جهت  و  ندارد  تحصیلی  جهت سند 

با ساختن سند تحصیلی جعلی، مرتکب تزویر 
به  نیز در موارد متعدد، متهم  او  شده است و 
فساد است که نزد کارمندان اداره به دریانوش 
اخذ  او،  فساد  از  نمونه   یک  که  است  مشهور 
مبالغ زیادی از معاشات مشاورین بالمقطع در 
ملل  اکت  پروژۀ  توسط  که  است   1391 سال 
متحد تمویل می گردید.                                         

 در ضمن مسایل فوق؛ دلیل محوری تأسیس 
ادارۀ مبارزه با فساد اداری، تطبیق شاخص های 
استراتژی اصالح اداره و مبارزه با فساد اداری 
است که تا حال جهت عملی نمودن آن، هیچ 
اقدامی صورت نگرقته است. و نیز در ارتباط 
 45 شماره  فرمان  اول  فقرۀ  در  موضوع  این 
رییس جمهور، تذکر به عمل آمده بود؛ اما مانند 

برنامۀ استراتژی مورد مداقه قرار نگرفت.
 از آن جایی که این اداره متضمن تأمین شفافیت 
در افغانستان و ادارات آن می باشد، باید عاری 
از انواع فساد اداری باشد. اما در تأمین شفافیت 
موفق نبوده و در موارد متعدد در این جا نقض 

شفافیت صورت گرفته است.
نخستین گام برای تحقق عدالت در یک اداره، 
و  تخصص  اساس  بر  بشری  منابع  استخدام 
لیاقت است. اما در ادارۀ مبارزه با فساد اداری، 
سلطۀ رییس و معین های آن در امر استخدام، 
فضای شایسته گزینی را تحدید نموده و حتا در 
بخش های مسلکی بر اساس لوایح وظایفی که 
فارغان دانشکده های حقوق و شرعیات باید راه 
یابند، فارغان سایر دانشکده ها راه یافتند و حتا 
می شود گفت که تعدادی با سند بکلوریا شامل 

اعضای تخصصِی آن اداره گردیده است.
 بی عدالتی در موضوع استخدام به جایی رسیده 
که قبل از اعالن پست در جراید، فرد موظف 
از  می توان  زمینه  در  که  می گردد  تعیین  آن 
تقرر رییس های ریاست زون مرکز و ریاست 

نظارت، بررسی و تعقیب قضایا نام برد.
اداری،  بافساد  مبارزه  ادارۀ  دیگر  مشکل 
و  رهبری  هیأت  بی برنامه گی  و  ناهماهنگی 
بخش پالیسِی آن می باشد، که بی کاری در آن 
به میزانی است که می توان آن را به خواب گاه 

مسما نمود.
واصله  شکایت های  با  دیگر،  جهت  از  و   
از  آن ها  از  تعدادی  می شود،  سیاسی  برخورد 
آن ها  از  دیگری  شمار  و  می گردد  خنثا  نطفه 
سال ها را به بهانۀ بررسی سپری می کنند. زمان 
مشخص برای رسیده گی به قضیه در این اداره 
مشخص نیست. به طور نمونه، بررسی قضیۀ 
اختالس پنج عدد سیم کارت در ریاست مستقل 
و  برگرفته  در  را  یک سال  حدود  کوچی ها، 
واقعًا  که  نیست  مشخص  آن  نتیجۀ  تاهنوز 

مضحک و خنده آور است.
   مسوولیت دیگر این اداره بر اساس مصوبه های 
شماره 1 مورخ 1389/2/2 و شماره 15 مورخ 
از  کامل  نظارت  وزیران،  شورای   1385/5/22
شروع تا ختم قراردادی ها است که حتا در زمینۀ 
نظارت از آفرگشای ها تعلل و بی توجهی وجود 
اساس  بر  را  اداره  این  می توان  و  است  داشته 
نامه های متعدد آن به سایر ادارات، متهم به فرار 
قانونی اش نمود. و هم چنان  از مسوولیت های 
بر اساس قانون مبارزه با فساد اداری، یکی از 
اداری،  فساد  علیه  مبارزه  عالی  ادارۀ  وظایف 
امالک  غصِب  قضایای  بررسی  و  جلوگیری 
می باشد که نه تنها در راستای کاهش و استرداد 
امالک از غاصبان موفق نبوده، بلکه دفتر آن در 
یک ساحۀ غصب شده موقعیت دارد، و ماهانه 
به  را  امریکایی  دالر  بیست وهفت هزار  مبلغ  به 
دولتی  ملکیت  روی  بر  شده  اعمار  ساختمان 

کرایه می پردازد. 
تمام  گردید،  ذکر  این جا  تا  که  مواردی 
قانون شکنی ها در آن اداره نیست، بلکه چیزهای 

دیگری هم وجود دارد که باید بیان شود.
در اخیر باید گفت که طی مدت هشت ماه انجام 
این  به  اداری،  فساد  با  مبارزه  ادارۀ  در  وظیفه 
رهبری  با  و  ساختار  این  با  که  رسیدم  نتیجه 
موجود اداره همه از مجراهای مبارزه با فساد 
برای  وارده یی  راهکار  و  شده  فساد  به  منتهی 

مبارزه وجود ندارد و ناگزیر استعفا نمودم.

                نامۀ وارده به روزنامه

رهبری ادارۀ مبارزه با فساد اداری 
غرق در فساد است

عزیزالرحمن سخی زاده / کارمند سابق ادارۀ مبارزه با فساد اداری
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          مختار وفایی

روزنامۀ ماندگار به اسنادی دست یافته است که تخطی، فساد اداری 
و کارکرد غیرقانونی رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان را نشان 

می دهد.
در حالی که ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری ادعا دارد که باید محمد 
به  اکنون  هم  حیرتان،  بندری  خدمات  اداره  رییس  زازی  یعقوب 
جرم اختالس و فساد اداری، در زندان باشد، اما آقای زازی ضمن 

رد این ادعا، می گوید که وی، هیچ تخلفی نکرده است.
سوی  از  که  حیرتان  بندری  خدمات  رییس  زازی،  یعقوق  محمد 
نماینده های  از  متشکل  که  بلخ   والیت  مقام  موظف  هیأت  یک 
امنیت ملی، ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری در شمال و دادستانی کل 
می باشد، به اختالس و سوء استفاده از صالحیت وظیفوی متهم 

گردیده است.
در گزارشی که به تاریخ 12/1/1391  به مقام والیت بلخ ارایه شده 
است، آمده است که آقای زازی صدها هزار افغانی را با استفاده از 
صالحیت وظیفوی اش، از بودجۀ این اداره حیف و میل کرده است.
همچنان این هیأت در گزارش شان گفته است: »موجودیت فساد 
اداری، در خصوص شیوۀ اجراآت و تهیه و ترتیب اسناد خریداری 
موتر بس سرویس  تراکتور، و یک عراده  غیرضروری یک عراده 
اجراآت  شیوۀ  و  سیستم  در  تخلفات  و  تخطی  همچنان  و   404
غیرقانونی  توزیع  و  اجرا   ،)4( پورت  قرارداد  داوطلبی  پروسۀ 
مکافات و مساعدت های نقدی به عدۀ از همکاران و کارمندان و 
زارت تجارت، از جملۀ موارد فساد اداری است که در این اداره 

تثبیت شده است.«
تراکتور  قانونی یک عراده  در مورد خریداری غیرضروری و غیر 
است:  آمده  حیرتان  بندری  خدمات  رییس  زازی  یعقوب  توسط 
اسناد  با  را  تراکتور  عراده  یک  حیرتان،  بندری  خدمات  رییس 
از  شده  ساخته  جعل  و  تزویر  به صورت  که  پاکستانی  ساختگی 
موتر  فروشی احمد خالد )که اصاًل به این نام، موتر فروشی وجود 

ندارد( خریداری شده و توسط این اسناد مبلغ )198000( افغانی را 
از بودجۀ ادارۀ خدمات بندری حیرتان کشیده است و مبلغ یاد شده 
توسط رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان )یعقوب زازی( حیف 

و میل گردیده است.
ترانسپورت و  انجنیر محمد عالم معاون  این گزارش همچنان  در 
عضو هیأت خریداری ادارۀ خدمات بندری حیرتان گفته است که 
این تراکتور به دستور رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان از شهر 
جالل آباد آورده شده و بعداً اسناد آن به دستور آقای زازی ساخته 

شده است.
همچنان رییس خدمات بندری حیرتان، در خریداری یک موتر بس 
)404( که از موتر فروشی جیحون شهر کابل خریداری شده، نیز به 

سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و اختالس متهم است.
مول الدین آمر ادارۀ خدمات بندری حیرتان گفته است که محمد 
یعقوب زازی رییس این اداره، در خریداری این موتر قباًل با یکی 
از اقاربش در کابل به نام نعمت اهلل قرار داده نموده و هنگامی که 
آنان برای خریداری موتر به کابل می رود، یک عراده موتر مستعمل 
را به اساس قرار داد قبلی محمد یعقوب زازی به مبلغ، )3456125( 
اسناد  مراحل  مصارف طی  و ضمن  است  کرده  افغانی خریداری 
 )450000( مبلغ  متذکره،  موتر  گمرکی  محصوالت  و  ترافیکی 
افغانی را از خرید موتر اضافه باالی مبلغ...           ادامه صفحه 7

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان 

نخبگان کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

اختالس، فساد اداری و »چور« در ریاست 
خدمات بندری حیرتان

هفت پولیس 
توسط مهماناِن 
خود کشته شدند

مقامات محلی در والیت قندهار اعالم 
کردند که 7 پولیس افغان در ولسوالی 
ارغستان این والیت توسط دو مهمان 

خود کشته شدند.
پولیس  سخنگوی  افریدی  غورزنگ 
والیت قندهار گفت که دو نفر شب 
یک  وارد  مهمان  عنوان  به  گذشته 
هنگام  دیر  و  شدند  پولیس  پاسگاه 
و  گرفته  را  پولیس  اسلحه  شب 

سربازان را به قتل رسانده اند.
او در ادامه افزود که این افراد اسلحه و 
یک خودرو پولیس را با خود برده اند. 
اکنون نیز جست وجو برای پیدا کردن 

عامالن این حادثه ادامه دارد.
سخنگوی  احمدی  یوسف  قاری 
این  مسوولیت  پذیرفتن  با  طالبان 
که  است  گفته  رسانه ها  به  حمله 
را کشته  پولیس  این هفت  به  کسانی 

اند، از نفوذی های طالبان بوده اند.
آواخر فروردین ماه نیز 13 قیام کننده 
محلی علیه طالبان...     ادامه صفحه 6


