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ثـور

یک تحقیق تازه در مورد »بد دادن« که در نه ولسوالی 
افغانستان انجام شده است، نشان می دهد که این پدیده 
کاهش یافته است. یافته های این تحقیق نشان می  دهد 
که دختران خردسال برای پسرانی به »بد« داده شده که 

قباًل ازدواج کرده اند.
بد دادن رسمی است که در میان مردم افغانستان مروج 
قتل  مرتکب  کسی  وقتی  رسم،  این  براساس  است. 
از  یکی  عقد  به  را  دختر  یک  قاتل  خانواده  می شود، 
به  قضیه  این  تا  می  آورد  در  مقتول  خانواده  اعضای 
انتقام  به  منجر  و  برسد  پایان  به  صلح  آمیز  صورت 

 گیری و خون  ریزی  های بیشتر نشود.
برای  مدنی  و  آزاد  ابتکار  موسسه  توسط  تحقیق  این 
صلح انجام شده و در این تحقیق، بیش از یک هزار 
دادن«،  »بد  مورد  در  سوال ها  به  و  کرده  شرکت  نفر 
پاسخ داده اند. موسسه یی که این تحقیق را انجام داده، 
اما  ندارد،  دادن  بد  مورد  در  مشخصی  ارقام  و  آمار 

اشتراک کنندگان تحقیق گفته اند که این رسم نسبت به 
سال های گذشته به مراتب کمتر شده است.

ابتکار آزاد و  خدیجه امیری یکی از اعضای موسسه 
مدنی برای صلح روز یک شنبه 6 ثور 1394 در یک 
کنفرانس خبری در کابل گفت: »یگانه عامل کاهش بد 
مردم  آگاهی  رفتن سطح  بلند  و  تربیه  و  تعلیم  دادن، 
است، زیرا مردم آگاهی بیشتر یافته و می دانند که بد 
دادن غیرقانونی است.«...                 ادامه صفحه 6
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شما ممکن است بتوانید ُگلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است 
بتوانید عطـر آن را در فضا محو سازید.
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وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( قادر نیست به حسابرسان 
فدرال بگوید که چه بر سر بیش از 3 / 1 میلیارد دالری 
در  ساز  و  ساخت  پروژه های  صرف  بود  قرار  که 

افغانستان شود، آمده است.
طریق  از  مذکور  بودجه  تایمز،  فیسکال  نوشته  به 
برنامه یی اختصاص یافته بود که هدفش افزایش روند 
بازسازی در افغانستان بود و می خواست این پول برای 
در  مستقیمًا  پروژه ها  سایر  و  سد  پل،  جاده،  ساخت 
اختیار افسران ارتش قرار...                ادامه صفحه 6

پس از گسترش فعالیت طالبان در والیت های شمالی 
فرستاده  والیت ها  این  به  سرباز  ده ها  شمال شرقی،  و 

شده است. 
پیکان  زمری  را  کندز  والیت  در  عملیات  مسوولیت 
در  و  دارد  عهده  بر  داخله  وزارت  عامۀ  نظم  رییس 
والیت بدخشان جنرال بابه جان و شماری از فرماندهان 

ارتش عملیات برضد تروریستان را رهبری می کنند. 
در  عملیات شان  در  گذشته  روز  امنیتی  نیروهای 
بر  را  سنگینی  تلفات  قندوز  و  بدخشان  والیت های 

طالبان وارد کردند. 

پولیس  فرماندهی  سخنگوی  احمدزی  محمد  لعل 
مشترک  عملیات  نتیجۀ  در  دیروز  که  گفت  بدخشان 
ولسوالی  فرغامنچ  قریه  مربوطات  در  امنیتی  نیروهای 
جرم والیت بدخشان، فضل اهلل مسوول نظامي طالبان 

را کشته اند.
سربازان  سربریدن  عامل  فضل اهلل  که  است  گفته  او 
ارتش ملی بود که با هشت طالب دیگر در این عملیات 

از پا در آورده شدند.
وزیر داخله دیروز گفت که به نیروهای امنیتی دستور 
بلندکردن  سر  فرصت  تروریستان  به  که  شده  داده 

ندهند. او در پیوند به نا امنی  شمال گفت که دشمنان 
ابریشم  افغانستان می خواهند برنامۀ مهم اقتصادی راه 

عملی نشود. 
در  عملیات  عمومی  مسوولیت  که  گفت  داخله  وزیر 
شمال کشور به جنرال ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی 
محول شده است....                       ادامه صفحه 6

پنتاگون از سرنوشت 3 / 1 میلیارد دالر 

»بد دادن« کاهش یافته استبودجه برای افغانستان اطالع ندارد
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یک عضو مجلس:  

والی کندز همدست طالبان است
قاتل سربازان ارتش در بدخشان کشته شد

صفحه 6

آگاهان و تحلیل گران در آستانه بیست وساله گی هشت ثور:

هیچ برنامه یی برای حکومت داری مجاهدین طرح نشده بود!
پاکستان برای حفظ منافع خودش از هر 

وسیلۀ ممکن استفاده کرد و مجاهدین 

را به گروه های مختلف تقسیم کرده و 

از این طریق موفق شد تا میان آنان 

تفرقه بی اندازد.

مجاهدین هم باهم درگیر جنگ های 

داخلی شدند و این جنگ ها سبب 

شده تا حکومت نوپای مجاهدین دوام 

نیاورده و نتیجۀ آن به وجود آمدن 

طالبان شد که تا امروز مردم را رنج 

می دهد.

 از سویی هم، جامعه جهانی پس از 

فروپاشی شوروی سابق که به کام دل 

رسیده بود، افغانستان را فراموش 

کرد و افغانستان را به نحوی به 

پاکستان واگذار کرد



شمال«  شدن  »وزیرستان  بر  مبنی  مجلس  رییس  سخنان 
نیروهای  دست  به  والیت ها  برخی  »سقوط«  احتمال  و 
مخالف، هشداری بدون پشتوانه و خالی از واقعیت نبود. 
شواهد و اسناد زیادی طی ماه های اخیر به دست آمده که 
نشان از وخامِت اوضاع امنیتی در برخی والیت های شمالی 
کشور دارند. مجلس نماینده گان نیز با توجه به همین اسناد 
و دالیل، بحث ناامنی های شمال را به  صورِت جدی در 
آجندای روز شنبۀ خود مطرح کرد. برخی نماینده گان در 
اعتراض به گسترش دامنۀ ناامنی ها در برخی مناطق کشور، 
و  برده  سوال  زیر  را  امریکا  با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای 
خواهان تجدید نظر در این مورد شدند. این نماینده گان 
استدالل می کنند، در صورتی که توافق نامۀ امنیتی کابل ـ 
را  کشور  در  ناامنی ها  گسترش  جلو  نمی تواند  واشنگتن 
وجود  توافق نامه یی  چنین  که  است  نیاز  چه  پس  بگیرد، 

داشته باشد. 
محدود  تنها  کشور،  امنیتی  وضعیت  به  نسبت  نگرانی 
سران  برخی  این،  از  پیش  نیست.  نماینده گان  مجلس  به 
جهادی و شخصیت های سیاسِی کشور نیز نگرانی هایی را 
در این خصوص مطرح کرده اند. اسماعیل خان در غرب 
کشور در والیت هرات و استاد عطا محمد نور سرپرست 
و  سخنرانی  چندین  در  کشور،  شمال  در  بلخ  والیت 
گفت وگوهایی رسانه یی نسبت به آیندۀ امنیِت کشور ابراز 
نگرانی کرده اند. آقای نور می گوید که دسته هایی از افراد 
نام  زیر  و  شده  کشور  شمال  مناطق  برخی  وارد  مسلح، 
داعش به سربازگیری و دامن زدن به ناامنی ها می پردازند. 
بغالن و بدخشان  از والیت های کندز، سرپل،  گزارش ها 
والیت ها  این  از  قسمت هایی  در  که  آن اند  از  حاکی 
و  کشور  امنیتِی  نیروهای  میان  شدیدی  درگیری های 
رییس جمهوری  اخیراً  دارد.  ادامه  شورشی  گروه های 
کشورش  مرزهای  شدِن  ناامن  به  نسبت  نیز  تاجیکستان 
با افغانستان هشدار داد. رییس جمهوری تاجیکستان برای 
نیروهای  شمار  بر  کشورش،  مرزهای  در  ناامنی ها  مهار 

امنیتی افزوده است.  
بیشتر  وخامِت  سوی  به  حالی  در  کشور  امنیتی  اوضاع 
بارها  امنیتی  مسووالن  و  رییس جمهوری  که  می گراید 
هشدار داده اند که افغانستان را به گورستاِن خشونت طلبان 
اما اوضاع و  و گروه های جنگ افروز مبدل خواهند کرد. 
احواِل کشور خالِف آن را نشان می دهد و در حال حاضر 
توانسته اند  آن ها  و  باالست  خشونت طلبان  دست  ظاهراً 
رعب و وحشت را به خانه های مردم بکشانند. اگر دولت 
ناامنی ها  بر  نتواند به صورِت سازمان یافته و سیستماتیک 
با  آینده  روزهای  در  افغانستان  تردید  بدون  کند،  غلبه 

تهدیدهای جدی تِر امنیتی روبه رو خواهد شد. 
از  نشان  بهاری  عملیات  آغاز  بر  مبنی  طالبان  اعالمیۀ 

برنامه ریزی های  مخالف،  دسته های  این بار  که  دارد  آن 
دقیق تری را روی دست گرفته اند. این برنامه ریزی ها بدون 
شک در راستای مختل کردن اوضاع امنیتی و در صورت 
خواهند  انجام  والیت ها  از  برخی  سقوط  شدن،  مساعد 
با  مسلح  مخالفان  که  است  مدعی  رییس جمهوری  شد. 
حمالتی نظیر ننگرهار و بدخشان نمی توانند حاکمیت را 
در کشور ساقط کنند، اما این یک روی سکه است. آقای 
غنی فراموش می کند که مخالفان مسلح با تشدید حمالت 
نظامی می توانند کارآیی دولت را زیر سوال ببرند و از آن 

مترسکی خالی از صدا بسازند.
 سخنان روزهای نخسِت رهبران دولت برای مهار ناامنی ها 
از  پس  اما  بود،  امیدواری  با  توام  و  خوش بینانه  بسیار 
دیده  جدید  دولت  آمدن  کار  روی  از  ماه  هفت  گذشِت 
دولت  توان  و  اند  پابرجا  هم چنان  مشکالت  که  می شود 

برای حِل آن ها بسیار اندک است.
دولت افغانستان در هفت ماه گذشته به شدت کارآیی خود 
آغاز  تا  گرفته  کابینه  تشکیل  از  است.  برده  زیر سوال  را 
که دولت وحدت  دادند  نشان  گفت وگوهای صلح، همه 
ملی آن گونه که گمان برده می شد، دولتی برنامه محـور و 
متکی بر سازوکارهای مدیریتِی نیرومند نیست. آقای غنی 
با آن که از توان باالی مدیریتِی خود سخن می گوید و در 
هنگام معرفی نامزدوزیران با هر یک از آن ها  گفت وگوهای 
کاری شان  صالحیت های  تشخیص  هدف  به  اختصاصی 
انجام داد، اما در عرصۀ عمل فاقد توانایی مدیریتِی الزم 
برای حل مشکالِت کشور است. آقای غنی مصداق همان 
مفرمای  به خردمند  »جز  که می گوید:  است  بیت سعدی 
آقای غنی شاید  نیست«.  کار خردمند  عمل/ گرچه عمل 
آدم خردمندی باشد و برخی تیوری ها را نیز بلد باشد، اما 
ناکامِی دولت  ممثِل  ماه گذشته  تردید در هفت  بدون  او 

وحدت ملی بوده است.
 شاید یکی از مشکالت اساسی یی که کشور به ثبات و نظم 
الزم نمی رسد، نوع دولتی باشد که برایش در توافق های 
سیاسی در نظر گرفته شد. دولت وحدت ملی با مکانیزمِ 
فعلی نمی تواند پاسخ گوی شرایط کشور باشد و این مسأله 

در هفت ماه گذشته خود را به اثبات رسانده است. 
البته بخشی از مشکل فعلی را باید در پای غـلط فهمی هایی 
است.  گرفته  ملی صورت  دولت وحدت  از  که  گذاشت 
دولت فعلی به جای آن که دولت وحدت ملی به معنای 
بحران  اساس  بر  مصلحتی  دولت  باشد،  کلمه  واقعِی 

انتخاباتی است. 
اگر  و  می رود  بحران  سمت  به  وضعیت  حال،  هر  به 
نتوانند برای مهار  مقام های ارشد کشور و رهبران دولت 
آن از خود ابتکار عمل به خرچ دهند، بدون شک فردا دیر 
خواهد بود و مشروعیت نظامِ فعلی از میان خواهد رفت.
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احمـد عمران

سقوط والیات؛
 هشداری که نبـاید ساده تلقی شود

 

ایام در فضای آکنده از  در آستانه بیست وسه ساله گی انقالب 8 ثور قرار داریم. آن چه در این 
بیاِن کنونی بیش از هر سخنی شنیده می شود، قضاوت های رنگارنگی ست که در قباِل  آزادی 
ابراز می شود. این قضاوت ها اما گاهی چنان سطحی و غیرمنصفانه می شود  این روز تاریخی 
که به مقایسۀ کودتای 7 ثور و انقالِب 8 ثور و برساختِن برخی وجوه مشترک میان آن ها منتهی 
می گردد. این در حالی ست که تفاوِت میان این دو جریان در واقع به درازنای تفاوِت میان دو 
این دو رویداد  به  یکسان انگارانه  نگاهِ  به هم نمی رسند. هرگونه  متنافر است که هیچ گاه  خِط 

تاریخی کشور، چیزی جز سطحی نگری و غرض مندِی عامالِن آن را به اثبات نمی رساند. 
امری  تاریخی،  تجارب  اصاًل  که  گفت  می توان  تاریخی  رویدادهای  به  کالن  دیدگاه  یک  در 
تکرارپذیر نیست و هر آن چه در یک بازۀ زمانی به وقوع می پیوندد، با ویژه گی های منحصربه فرد 
زمانی و مکانِی خود از سایر مواردِ به ظاهر مشابه متمایز می شود. از این منظر می توان تاریخ را 
روندی روبه رشد و دارای سیر تکاملی و جریانِی در حاِل گذار عنوان کرد که به هیچ وجه در 

مسیِر خود به دام »دور و تسلسل« درنمی غلتد. 
اگر با این پیش فرض به سراِغ رویدادهای 7 ثور و 8 ثور برویم، خواهیم دید که »تفاوت ره از 
کجاست تا به کجا«! مهم ترین تفاوِت این دو رویداد، در نوعیِت جنبش های اجتماعِی مذبور 
نهفته است. بنا بر تفاوت هایی که میان یک کودتای نظامی و یک انقالب مردمی وجود دارد، باید 
گفت که کودتای 7 ثور، نمونۀ عینِی یک کودتای نظامی علیه رژیم حاکم بود که با استفاده از 
مولفه های سرعت، دقت و خشونت از طریق جمعی از نظامیاِن داوود خان رقم خورد و حاصل 
انقالب 8 ثور، عنصر  این در حالی است که در  آن، تغییر رژیم به یک نظام کمونیستی شد؛ 
بازۀ  به شمار می رود که در یک  بزرگ ترین شاخصه  اجتماعی داشتن،  پایگاه  بودن و  مردمی 
زمانی طوالنی تر، سبب رهایی یافتِن کشور از دام استعمار و عناصر بیگانه شد. به این ترتیب، 
دیده می شود که در همان آغاز کار، از یک دیدگاه کاماًل بی طرفانه و با رویکردی جامعه شناسانه، 

میان این دو رویداد تاریخی کشور، فرسنگ ها تفاوت وجود دارد.
منتقدانی که بر هشت ثور خرده می گیرند، بیشتر به دلیل نا آرامی ها، ویرانی ها و جنگ هایی است 
که بعد از هشت ثور اتفاق افتاده است. اما فراموش می کنند که رویدادهای بعد از هشت ثور که 
در ادامۀ شکست تجاوز پاکستان را در افغانستان نیز در پی داشته، بحث دیگری است و خود 

روز هشت ثور بحث دیگر. 
اگر قرار باشد رویدادهای پس از انقالب ها، روزهای انقالب و تاریخ ساز را در جوامع نابود 
کند، باید به انقالب های فرانسه و دیگر انقالب های جهان هم خط بطالن کشید؛ زیرا بعد از 
انقالب فرانسه و دیگر انقالب های جهان، کشورهایی که به انقالب دست یافته بودند و پیروز 
شدند، دچار جنگ های داخلی دراز مدت شدند، صدها هزار کشته و ویرانی های بی شمار و 
گسترده یی را به جا گذاشتند که از شنیدن آن مو بر اندام راست می شود و به قولی ویرانی و 
کشتار در بعد از انقالب افغانستان، در برابر ویرانی های آن جوامع در پس از انقالب ها، صفر 

را هم پوره نمی کند. 
بنابرین هشت ثور فرخنده است و طبیعی است که رویدادهای پس از هشت ثور هم طرف های 

حق و ناحق خود را داشته است.
به  منجر  که  ناآگاهانه  یا  خصمانه  پیش فرض های  با  مبحث  این  به  ورود  حساب،  این  با 
یکسان انگاری و شبیه سازی میان این دو واقعۀ تاریخی می شود، خطایی بزرگ خواهد بود که 
چیزی جز سطحی گرایی یا غرض مندی تداعی نمی کند. بدون شک میان رویدادی که توسط 
با هدف  به منظور کسب قدرت رخ داده و میان جریانی مردمی که  ارتش  افسراِن  از  جمعی 
مبارزه با استعمار و سلطۀ عناصِر بیگانه صورت گرفته است، چه از منظر اجتماعی و چه از منظر 
مبانی حقوقی و اخالقی، تفاوت های آشکاری وجود دارد. به خصوص وقتی پای »هدف« به میان 
می آید، دیده می شود که علی رغم ادعاهای رهبران رژیم کمونیستی، میل به قدرت انگیزۀ اصلی 
کودتای 7 ثور بوده است، در حالی که در انقالب 8 ثور رهایی از دام تزویر و استعمار شوروی 
باید  ترتیب  این  به  به شمار می آید.  اصلِی مجاهدین  انگیزه های  از  اسالم،  مبین  و حفظ دین 
پذیرفت که نگاه مردم و مجاهدین برای رقم زدن انقالب 8 ثور، نگاهی صرفًا مادی و مبتنی بر 
منافع سیاسِی رهبران آن نبوده است. هرچند که منتقداِن این دیدگاه می کوشند تا با پیش کشیدن 
اختالفات پس از انقالب، این هدف مقدس ملی و دینی را انکار کنند؛ اما واقعیت این است که 
اختالفات پس از 8 ثور ناشی از عوامل خارجی و داخلِی دیگری بود که به هیچ وجه نمی توان 

نفِس انقالب را با آن زیر سوال برد.
اختالفاتی که پس از این انقالب رونما شد، هیچ دخلی در نفِس مجاهدت ها نداشت و ندارد. 
وجه افتراِق عمدۀ دیگری که میان این دو روز پی در پی، گاهی از سوی برخی ها »وجه اشتراک« 
7 ثور و 8 ثور تلقی می شود، پیامدهای حاصل از این دو روز تاریخی است. شاید کمتر کسی 
پیدا شود که پیامدهای خونبار و خانمان سوزِ کودتای 7 ثور را نادیده بگیرد و در صدد توجیه آن 
برآید. شواهد تاریخی گواه آن است که کودتای 7 ثور علی رغم ادعاهای پُرطمطراقی که داشت، 
چیزی جز خون و قتل و وحشت و استعمار به بار نیاورد. با این حال عده یی می کوشند تا این 
پیامدهای شوم را با اشاره به جنگ های داخلی پس از انقالب 8 ثور، به حکومت مجاهدین هم 
وصله زنند. در حالی که علی رغم اختالفاتی که پس از 8 ثور میان مجاهدین رونما شد، انقالب 
اسالمی 8 ثور به اهداِف خود دست یافته بود. هدف اصلی هر انقالبی، پایان دادن به یک جریاِن 
جاری در کشور و دست یافتن به استقالل، آزادی و ارزش های بومی است که با این وصف باید 
پذیرفت که انقالب 8 ثور مجاهدین با خوش فشانی ها و فداکاری های بسیاری که همراه بود، به 

این مهم دست یافته بود. 
تشکیل یک دولِت جدید از میان ویرانه های دولت پیشین، با روند مبارزه علیه استبداد و استعمار 
در یک انقالب مردمی و همه شمول، دو مقوله کاماًل مجزا هستند. به گونۀ مثال، در نظام کنونی 
هیچ وجه  به  این  اما  روبروییم؛  مختلف  بخش های  در  متعددی  چالش های  با  ما  امروزه  هم 
نمی تواند نشان از بی حاصل بودِن کنفرانس بُن در سال 2001 باشد و یا با تأکید بر چنین نقاط 
ارزش های  با حفظ  نظام مردمی و دموکراتیک  میان یک  تفاوت های  به صورِت عموم  ضعفی، 
اسالمی را با یک نظام طالبانِی سرکوب گر نادیده بگیریم. هرچند نظام کنونی ممکن است در 
حال حاضر با چالش های متعددِ بسیاری دست وپنجه نرم کند، اما به قول چیرچیل باید پذیرفت 

که: »دموکراسی بدترین نظام است؛ اما چه کنیم که بهتر از آن نداریم«.
با توجه به این که اختالفاِت پدیدآمده در حکومت مجاهدین به هیچ وجه نمی تواند نفس جهاد 
برحِق مردم افغانستان را زیر سوال ببرد، به عنوان یک فرد بی طرف و واقع گرا هیچ گاه نباید از 
دست های بیرونِی پنهان در پِس این انقالب هم غافل شد. بر همه گان واضح است که نفس پا 
گذاشتِن به میدان جهاد در برابر ابرقدرت شرق، پای بسیاری از قدرت های منطقه یی و جهانی را 
هم ناخودآگاه به میدان افغانستان کشانید و این امر سبب شد که حکومت مجاهدین از معدود 
نظام هایی در جهان به حساب آید که در آن حضور بسیاری از عوامل استخباراتی بیگانه برای 

ماهی گرفتن از آب گل آلود به خوبی مشهود بود.

نگاِه واقع بینانه به انقالب 8 ثور
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سـیر تکـوینِی انقـالِب 8 ثـور
پاینده محمد رهیاب علی آبادی

به عنوان روزِ  افغانستان  تقویم سیاسِی  ثور در  هشتم 
ملی تثبیت گردیده و همه ساله از این روز در مرکز و 
والیات از طرف دولت و مردم تجلیل به عمل می آید.

انتخاِب 8 ثور به عنوان روز ملی، به حق انتخابی به جا 
و در خورِ شأِن این روزِ بزرگ و تاریخی است. ولی 
اثبات می رسد که 7 ثور  به  اهمیت واقعی آن، زمانی 
انکار  از نقش آن در تکویِن 8 ثور  نبرده و  یاد  از  را 
مرحلۀ  یک  آغازِ  ثور،   7 این که  برای  چرا؟...  نکنیم. 
تاریخی بوده و 8 ثور انجامِ آن مرحله است. به عبارت 
واضح تر، دورۀ تیره روزی و اسارت، آواره گی و ذلت 
مردمِ افغانستان از 7 ثور 1357 آغاز شد و این مرحله 
از تاریخ کشور، با تمام بدبختی هایش، در 8 ثور 1371 

به پایان رسید. 
بعد از رویداد 7 ثور1357، افغانستان در کام اژدهای 
ما  مردمِ  و  نمود  سقوط  وقت  شوروی  یعنی  سرخ 
دست  از  را  خود  همه چیز  بعد،  و  استقالل  نخست 
بازیافِت  سلسله   ،1371 ثور   8 تاریخ  در  ولی  دادند. 
آن چه که با رویداد 7 ثور از دست رفته بود، به پایۀ 

اکمال رسید.
چنان که تذکر رفت، مهم ترین سرمایه یی که در7 ثور 
1357 از کِف ملت افغانستان ربوده شد، استقالل بود 
همان  آوردیم،  به دست   1371 ثور   8 در  که  آن چه  و 
تا  ایجاب می کند  بنابراین  بود.  از دست رفته  سرمایۀ 
ملِت  آزادی  و  استقالل  مورد چه گونه گِی حصول  در 
و  مقاومت  سال   14 طی  افغانستان،  غیور  و  مسلمان 
شوروی  بی رحم  و  متجاوز  ارتش  با  نفس گیر  مبارزۀ 
توجه  رابطه،  همین  در  کنیم.  معلومات  کسِب  سابق، 
شما را جلب می کنیم به روزشمارِ قیام های مردمی و 
پیروزی های ملِت مجاهِد ما در مقابل قوای اشغال گر 

شوروی سابق:
افغانستان طی  ثور 1357، حزب دموکراتیک خلق   7
یک کودتای خونین قدرت سیاسی را به دست گرفت
رژیم  علیه  پکتیا  والیت  زیروک  مردم   ،1357 ثور   9

کودتایی قیام کردند
16 میزان 1357، قیام مردم نورستان

2 دلو1357، قیام مردم دشت ارچی والیت کندز
علیه  جالل آباد  فرقۀ  عسکری  قیام   ،1357 حوت   1

رژیم دست نشاندۀ شوروی
3 حوت1357، قیام مردم چهارکنت و الیت بلخ

6 حوت 1357، قیام مردم دره صوف والیت سمنگان
21 حوت1357، قیام مردم والیت ارزگان

22 حوت1357، قیام مردم والیت فراه
قیام مردم هرات و شهادت 25000  24 حوت1357، 
عمال  توسط  هفته،  یک  طی  والیت  آن  شهرونِد  نفر 

حکومت طرف دار شوروی
1 حمل 1358، قیام مردم والیت جوزجان

2 حمل1358، قیام مردم والیات فاریاب و بادغیس
والیت  منجان  و  کران  مردم  قیام  حمل1358،   22

بدخشان
15 ثور 1358، قیام مردم والیت غور

غزنی  ولسوالی جاغوری والیت  فتح  ثور 1358،   18
توسط مردم و مجاهدین

19 ثور 1358، قیام مردم والیت لوگر
الیت  و  نجراب  ولسوالی  مردم  قیام   ،1358 ثور   28

کاپیسا
والیت  دره صوف  ولسوالی  فتح   ،1358 جوزای   1

سمنگان توسط مردم و جهادگران
9 جوزای 1358، قیام مردم دهنه غوری والیت بغالن

14 جوزای 1358، دومین قیام اعضای نهضت اسالمی 
افغانستان در زندان پلچرخی کابل

15 جوزای 1358، قیام مردم دایمیرداد والیت میدان 
وردک

16 جوزای 1358، قیام مردم چک والیت میدان وردک
2 سرطان 1358، قیام مردم ولسوالی های راغ، یفتل و 

شهر بزرگ والیت بدخشان
معلماِن  دانشگاه،  محصلین  قیام   ،1358 سرطان   3

مکاتب و مردم شهر کابل
7 سرطان 1358، قیام مردم والیت پنجشیر

14 اسد 1358، قیام افسران و سربازان باالحصار کابل 
علیه رژیم

کاپیسا  والیت  نجراب  ولسوالی  فتح   ،1358 اسد   15
توسط مردم و مجاهدین

و  مردم  توسط  پنجشیر  والیت  فتح   ،1358 اسد   16
مجاهدین

به  کنر  والیت  اسمار  غند  پیوستن   ،1358 اسد   31
مجاهدین

16 سنبله 1358، قیام مردم والیت غزنی
مردم  توسط  نورستان  والیت  فتح   ،1358 سنبله   18

مجاهد آن والیت
2 میزان 1358، فتح عالقه داری سیاب و بنگی والیت 

تخار
4 میزان 1358، فتح ولسوالی کامدیش والیت کنر

15 عقرب 1358، فتح عالقه داری کلفگان والیت تخار
1 جدی 1358، فتح ولسوالی رستاق والیت تخار

6 جدی 1358، شکسته شدِن حریم هوایی و زمینی 
کشور ما و اشغال افغانستان از جانب شوروی وقت، 
به  مجهز  سرباز   120000 از  بیش  شدن  سرازیر  با 

مدرن ترین سالح های مرگبار
6 جدی 1358، فتح ولسوالی اشکمش والیت تخار و 

ولسوالی دشت ارچی والیت کندز
7 جدی 1358، فتح ولسوالی خواجه غار والیت تخار
10 جدی 1358، فتح ولسوالی خان آباد والیت کندز

توسط  تخار  والیت  کامل  فتح   ،1358 جدی   18
مجاهدین، بار اول

22 جدی 1358، فتح ولسوالی علیشنگ والیت لغمان
امام صاحب و الیت  26 جدی 1358، فتح ولسوالی 

کندز
2 دلو 1358، فتح ولسوالی لعل پور والیت ننگرهار

کابل  شهر  مردم  مسالمت آمیز  قیام   ،1358 حوت   3
تظاهرات کننده گان  سردستۀ  ناهید  دوشیزه  شهادت  و 

توسط عمال حکومت 
7 حمل 1359، فتح ولسوالی چهاردره والیت کندز
8 حمل 1362، فتح ولسوالی خاکریز والیت قندهار
2 قوس 1362، فتح ولسوالی قرغه یی والیت لغمان
4 سنبله 1366، فتح ولسوالی قلعه ذال والیت کندز
19 ثور 1367، فتح ولسوالی سیدآباد والیت وردک

25 ثور1367، آغاز خروج قوای اشغال گر شوروی از 
افغانستان

تخار  والیت  مرکز  تالقان  شهر  فتح   ،1367 اسد   24
توسط مجاهدین

توسط  بامیان  والیت  مرکز  فتح   ،1367 اسد   30
جهادگران

9 سنبله 1367، فتح ولسوالی کشم والیت بدخشان
والیت  بولدک  سپین  ولسوالی  فتح   ،1367 سنبله   18

قندهار
9 میزان 1367، فتح ولسوالی اسمار والیت کنر

15 میزان 1367، فتح ولسوالی زرمت والیت پکتیا
27 میزان 1367، فتح محمود راقی مرکز والیت کاپیسا
30 میزان 1367، فتح ولسوالی ارغنداب والیت قندهار 

و رودات والیت ننگرهار
1 عقرب 1367، فتح منطقۀ سرحدی تورخم والیت 

ننگرهار
5 عقرب 1367، فتح ولسوالی فارسی والیت هرات

والیت  قلعه  دشت  ولسوالی  فتح   ،1367 عقرب   25
تخار

4 قوس 1367، فتح ولسوالی گوشته والیت ننگرهار
7 قوس 1367، فتح ولسوالی دره نور والیت ننگرهار

10 قوس 1367، فتح ولسوالی چاه آب والیت تخار
15 جدی 1367، فتح ولسوالی خیوه والیت ننگرهار

21 جدی 1367، فتح ولسوالی کلکان والیت کابل
26 دلو 1367، خروج کامل ارتش اشغال گر شوروی 

از افغانستان

6 حوت 1367، فتح ولسوالی قره باغ والیت کابل
9 جوزای 1368، فتح ولسوالی بگرام والیت پروان

16 اسد 1368، فتح ولسوالی زیباک والیت بدخشان
والیت  مرکز  خوست  شهر  فتح   ،1370 حمل   11

خوست
واخان  و  شغنان  ولسوالی های  فتح   ،1370 اسد   15

بدخشان
17 عقرب 1370، فتح ولسوالی دولت آباد والیت بلخ

23 جدی 1370، فتح شهرک بندری حیرتان در والیت 
بلخ

23 حوت 1370، فتح ولسوالی خلم والیت بلخ
28 حوت 1370، فتح شهر مزارشریف با هماهنگی و 
تشریک مساعی فرماندهان مجاهدین و افسران ارتش 

افغانستان
23 حمل 1371، تسلط مجاهدین بر جادۀ استراتژیک 

سالنگ
24 حمل 1371، فتح شهر چاریکار مرکز والیت پروان 

توسط مردم و مجاهدین
توسط  بگرام  هوایی  میدان  فتح   ،1371 حمل   25

مجاهدین
رژیم  رییس  نجیب  داکتر  برکناری   ،1371 حمل   26

تحت الحمایۀ روس در کابل 
28 حمل 1371، شهر هرات در غرب و شهر قندوز در 

شمال افغانستان، آزاد شد
والیت  مرکز  فیض آباد  شهر  فتح   ،1371 حمل   29

بدخشان
30 حمل 1371، والیات کنر، لوگر، لغمان و بادغیس 

به طور کامل آزاد شدند
2 ثور 1371، فتح ولسوالی پغمان والیت کابل، گردیز 

مرکز والیت پکتیا و میمنه مرکز والیت فاریاب
3 ثور 1371، فتح شهر جالل آباد مرکز والیت ننگرهار 

توسط مردم و مجاهدین
کابل  شهر  به  مجاهدین  فاتحانۀ  ورود   ،1371 ثور   5

پایتخت افغانستان
از حزب  سیاسی  قدرِت  انتقال رسمی  ثور 1371،   8
مجاهدین  رهبری  هیأت  به  روس  طرف دار  حاکِم 

افغانستان. 
رژیم  علیه  مردمی  قیام های  روزشمارِ  به   هرگاه 
این  شود،  توجه  وقت  اشغال گر  قوای  و  کمونیستی 
همان  از  افغانستان  مردم  که  می گردد  آشکار  حقیقت 
در  و  بوده  کمونیست ها  کودتایی  رژیم  مخالف  ابتدا 

برابر آنان با تمام هست وبودشان ایستاده گی کرده اند.
اگر به تاریخ خیزش های مردمی در مقابل متجاوزین 
خارجی و عمال داخلی آنان دقت کنیم، درمی یابیم که 
8 ثور نتیجۀ مثبِت واکنش مردم به پیام و پیامد منفِی 7 
ثور است. بنابراین می توان گفت: این دو روز تاریخی، 

رابطۀ علی و معلولی با هم دارند.
که  می یابیم  دست  نتیجه  این  به  تحلیل  آخرین  در 
آن چه را مردم افغانستان در 7 ثور 57 از دست دادند، 
از یک ونیم میلیون شهید و مجروح  با پرداخت بیش 
آواره و تخریب زیرساخت های کشور  میلیون  پنج  و 
گام  به  گام  و  تدریجی  به صورت  14سال،  ظرف  در 
اکمال  مرحلۀ  به   ،1371 ثور   8 در  و  آورده  به دست 

رسانیدند.
حاصِل  که  تاریخی  روزِ  این  از  دارد  جا  بنابراین 
در  افغانستان  ملت  پایداری  و  مقاومت  دهه  یک ونیم 
مقابل ابرمتجاوز وقت است، گرامی داشت به عمل آید.

کمیتۀ مبارزه با فساد:
دولت وحدت ملی برنامه یی برای 

مبارزه با فساد ندارد
در  اداری  فساد  با  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مشترک  کمیته 
گزارشی تازه اعالم کرده است که در ادارات دولتی افغانستان 

اراده عملی برای مبارزه با فساد اداری وجود ندارد.
در گزارش شش ماهه درباره مبارزه با فساد اداری در افغانستان 
که روز گذشته از سوی این کمیته منتشر شد، آمده است که در 
بررسی قضایای فساد اداری، نیز فساد دوباره صورت می گیرد 

و در جریان این روند شفافیت وجود ندارد.
احمدراشد بهروز، از اعضای این کمیته در یک نشست خبری 
نشان  اخیر  ماه  شش  در  ما  کمیته  »یافته های  گفت:  کابل  در 
می دهد که در جریان بررسی یک قضیه فساد اداری از مرحله 
کشف تا مرحله تحقیق و محاکم میکانیزم شفاف کاری اصال 

وجود ندارد.«
برای  اخیر  ماه  شش  در  گزارش  این  که  گفت  بهروز  آقای   
دریافت پاسخی که چگونه قضیه فساد اداری مورد بررسی قرار 
می گیرد و در سال های گذشته چه تعداد قضایای فساد اداری 

کشف شده، تهیه شده است. 
در گزارش گفته شده که در پروسه های تحقیق مشکالت وجود 
ندارد بلکه به گفته او، نبود ظرفیت الزم و عدم آگاهی افراد 
از  ادارات  در  اداری  فساد  قضایای  به  رسیدگی  چگونگی  از 

مشکالت اصلی است.
 بهروز گفت: »برای پی گیری قضیه فساد اداری باز هم فساد 

وجود دارد، به این معنا که روند شفاف نیست.«
در  اداری  فساد  با  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مشترک  کمیته 
با  مبارزه  امر  در  پیشنهادات  ارایه  و  شفافیت  آوردن  راستای 
فساد اداری در حکومت افغانستان کار کرده است و تا کنون 
چندین گزارش تحقیقی در موارد گوناگون منتشر کرده است. 
بهروز گفت که در سطح رهبری حکومت اراده  برای مبارزه با 
فساد وجود دارد اما در سطح کاری نه، زیرا سرپرستان ادارات 

دولتی در راستای مبارزه با فساد مصمم نیستند.
کاری  سطح  در  ادارات  بیشتر  مسووالن  که  آمده  گزارش  در 
فساد  با  مبارزه  امر  در  و  ندارند  فساد  با  مبارزه  برای  اراده ای 

بی باور هستند. 
تفسیرهای  افراد  از سویی هم گفته شده که در برخی موارد، 
نادرست از قانون دارند و بر اساس تفسیرهای شخصی به حل 

قضایا می پردازند.
برای  که  می گویند  ارزیابی  و  نظارت  مشترک  کمیته  مسئوالن 
تهیه این گزارش وزارت داخله، اداره عالی تفتیش و دادستانی 
کل نسبتا با این کمیته همکاری کرده اما آنان می گویند که اداره 
عالی نظارت و دادگاه عالی در این باره جواب رد داده و هیچ 

همکاری نکرده  است.
دادگاه  از عدم همکاری  انتقاد  با  کمیته  این  اعضای  از  بهروز 
در  شفافیت  اداره  این  که  کرد  تاکید  گزارش،  تهیه  در  عالی 

پروسه رسیدگی به قضایا را زیر سوال برده است.
این کمیته همچنان گفته که در سال گذشته میالدی، سفارشاتی 
در امر مبارزه با فساد اداری به ادارت دولتی افغانستان و ادارت 

بین المللی در کشور ارائه کرده است. 
به گفته مسووالن این کمیته، از مجموع 323 سفارش به ادارات 
دولتی و نهادهای بین المللی در سال گذشته، 53 مورد تطبیق 

شده است.
گفته شده که 149 سفارش در حال تطبیق  و 33 سفارش نیز 

از سوی ادارات تطبیق نشده است.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1524   د    و     شنبه         7 ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394  8رجب  ا لمرجب     y 1436   27  پر    یل      2015 گزارش



خدیجه شرقی
پرورش  و  آموزش  و  خانواده  نهادهای  برای  بوردیو 
نیز در امر بازتولید نقش مهمی قایل است و در کتاب 
تکرار  محل  را  مدرسه  “بازتولید”،  عنوان  با  خود 
و  آموزش  می کند.  معرفی  نابرابری ها  بازتولید  و 
پرورش در بازتولید نظم اجتماعی از خشونت نمادین 
و  ناملموس  شیوه یی  به  که  معنا  بدین  می گیرد،  بهره 
غیرمستقیم به مشروعیت بخشی نظم اجتماعی موجود 

می پردازد.
در  اجتماعی  نظم  تداومِ  و  حفظ  در  خانواده 
بازتولید  فقط  نه  می کند.  بازی  مهمی  نقش  بازتولید 
اجتماعی  بازتولید  بلکه  مثل[  ]تولید  زیست شناختی 
روابط  و  اجتماعی  فضای  ساختار  بازتولید  در  یعنی 

اجتماعی.)بوردیو،189:1381(
نهادهای  خصوصًا  آموزشی  نهادهای  جامعه شناسی 
تعیین  و  قاطع  سهم  است  ممکن  عالی  آموزش 
فراموش  به وفور  جنبۀ  ساختن[  ]عیان  در  کننده یی 
در  واقع  در  باشد...  داشته  قدرت  جامعه شناسی  شدۀ 
برای مسالۀ  تاریخ  میان همۀ راه حل هایی که در طول 
هیچ کدام  احتماالً  امتیاز مطرح شده،  و  انتقال قدرت 
نبوده،  پرورش  و  آموزش  نظام  راه حل  از  ریاکارانه تر 
که  است  جوامعی  حال  مناسب  دلیل  همین  به  که 
معموالً شکل های رسوای انتقال وراثتی قدرت و امتیاز 
ساختار  بازتولید  در  نظام  این  که  چرا  نمی پذیرند؛  را 
روابط طبقاتی سهیم است، ولی با این نیرنگ و تزویر 
همراه است که کارکرد فوق را زیر نقابی از بی طرفی 

انجام می دهد. )همان، 171(
سرمایه

هم  از  را  سرمایه  نوع  سه  نظریاتش  در  بوردیو  پی یر 
متمایز می کند که این سرمایه ها از این قرارند:

سرمایۀ اقتصادی، سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی
سرمایۀ اقتصادی منابع مالی را توصیف می کند. سرمایۀ 
اجتماعی... مربوط است به پیوندهای اجتماعی یی که 
بسیج  خود  خاص  بهرۀ  نفع  به  را  آن ها  قادرند  مردم 
کنند... سرمایۀ فرهنگی... ابعاد متعددی دارد از جمله:

و  سلیقه ها  فرهنگ،  و  هنرها  دربارۀ  عینی  دانش 
ترجیحات فرهنگی، ویژه گی های صوری، مهارت ها و 
بلد بودن فرهنگی، توانایی تمییز و تشخیص خوب و 
بد... سرمایۀ فرهنگی موجد تفاوت است و به دایمی 
کردن تفکیک ها و نابرابری های اجتماعی کمک می کند. 

)اسمیت،222-220(
سرمایۀ فرهنگی به اعتقاد بوردیو توسط خود فرد در 
حال  عین  در  و  می شود  کسب  اجتماعی  زمینه های 
و  گردد  منتهی  اجتماعی  نابرابری های  به  می تواند 

نابرابری ها را بازتولید کند.
سرمایۀ فرهنگی بدون کوشش شخصی کسب نمی شود 
کار  عامل  جانب  از  بلکه  نمی شود،  برده  ارث  به  و 
طوالنی، مداوم و پی گیر یادگیری و فرهنگ پذیری را 
از آن خود  از خود کردن”  با هدف “جزیی  می طلبد، 
چیزی  عنوان  به  کشیدن،  خود  قالب  به  را  آن  کردن، 
سرمایۀ  می بخشد،  تحول  را  او  اجتماعی  وجود  که 
ملکی  است،  شده  بودن  که  است  داشتنی  فرهنگی 
است درونی شده و جزو الیتجزای شخص گردیده، 
خصلت او شده است... کسب سرمایۀ فرهنگی زمان 
مالی  اساسًا  مادی،  امکانات  به  بنابراین  و  می خواهد 
بیابد... سرمایۀ فرهنگی از  نیاز دارد تا زمان به دست 
این بابت به نحوی تنگاتنگ به سرمایۀ اقتصادی گره 
خورده و به شکل دیگر آن در آمده است. )شویره و 

فونتن،۹۸:۱۳۸۵-۹۷(
بیش  وی  بوردیو،  پی یر  منتقدان  از  برخی  باور  به  بنا 
به  و  می کند  تأکید  ساختارها  بازتولید  بر  اندازه  از 
اندازۀ کافی نقش عاملیت انسانی را در نظر نمی گیرد. 
برابر  در  کنش گران  نقش  بر  بوردیو  دیگر،  عبارت  به 
بازتولید  از  که  هنگامی  اما  می کند؛  تأکید  ساختارها 
سخن می گوید، برخالف ادعای خویش برای عاملیت 

انسانی نقش چندانی قایل نمی شود و آنان را در خدمت 
بازتولید ساختارها و نظام قرار می دهد.

شباهت ها و تفاوت های آلتوسر و بوردیو
این  بوردیو  و  آلتوسر  آرای  در  تشابه  وجه  مهم ترین 
است که هریک به شیوه یی به ایجاد بازتولید از جانب 
نهادهایی چون آموزش و پرورش، خانواده و دین در 
و  می پردازند  سرمایه داری  نظام  در  به ویژه  و  جامعه 
ایدیولوژیک  دستگاه  مفهوم  شد،  اشاره  که  همان گونه 
در  نمادین  مفهوم خشونت  به  زیادی  شباهت  آلتوسر 
نظریۀ بوردیو دارد و هریک اشاره می کنند که چه گونه 
دولت به شیوه یی نامحسوس بر کنش گران اعمال سلطه 

می کند.
هر  توسط  بازتولید  چه گونه گی  در  اختالف شان  اما 
یک از این نهادها می باشد؛ آلتوسر ساختارگراست در 

نتیجه رویکردی کالن و عینی را در تحلیل هایش اتخاذ 
می کند و نگاه وی به مفهوم بازتولید متأثر از رویکرد 
را  کنش گر  که  معنا  بدین  می باشد.  ساختارگرایانه اش 
در برابر ساختارهای نظام سرمایه داری منفعل و مطیع 
خدمت  در  فعاالنه  نه  و  منفعالنه  که  می کند  تلقی 
دارد  قرار  حاکم  نظام  ایدیولوژی  و  آرمان ها  بازتولید 
مهم ترین  بازتولید  در  ایدیولوژی  برای  حقیقت  در  و 
نقش را در نظر می گیرد و این به معنای نادیده گرفتِن 
سوژه و عامل انسانی است. بوردیو نیز در تحلیل هایش 
بسیار از مفهوم بازتولید سخن می گوید اما رویکرد او 
به مفهوم بازتولید تحت تأثیر توجهی ست که به سطوح 

ُخرد و کالن  
می کند؛  تحلیل هایش  در  عاملیت  و  ساختار  تلفیق  و 
بدین معنا که وی نیز به بازتولید نظام حاکم از طریق 
نهادهای خانواده و آموزش و پرورش اذعان دارد، اما 
در فرایند بازتولید برای کنش گر یا عامل، حق انتخاب 
قایل است و او را سراسر منفعل قلمداد نمی کند و عامل 
را سوژه یی در نظر نمی گیرد که تحت سلطۀ ساختارها 
قرار دارد، بلکه عامل را در برابر ساختارها فعال تلقی 
معتقد  پرورش  و  آموزش  نهاد  مورد  در  مثاًل  می کند. 
است که این نهاد فعاالنه و هدف مندانه به امر بازتولید 

می پردازد.
نتیجه گیری

مثابۀ خلق  به  را  بازتولید مفهومی ست که می توان آن 
یا نهادها  و ایجاد یک ساختار از جانب کنش گران و 

در نظر گرفت. وقتی سخن از بازتولید به میان می آید 
این بدان معناست که افراد یا نهادها منافع و آرمان های 
ساختارها و نظام حاکم را پی می گیرند و در بستری 
دیگر مجدداً آن ها را خلق و بازسازی می کنند. در هر 
و  پرورش  و  آموزش  نهادهایی چون خانواده،  نظامی 

نهادهای دینی به بازتولید ساختارها می پردازند.
آلتوسر و پی یر بوردیو هر یک در نظریات شان  لویی 
به گونه یی به مفهوم بازتولید پرداخته اند و هر یک بر 
به  را تحلیل کرده اند  اساس اصول فکری خویش آن 
گونه یی که آلتوسر از نقطه نظر ساختارگرا این مفهوم را 

پی می گیرد و تحلیل می کند و بر این پایه معتقد است 
به  ایدیولوژی  سلطۀ  سایۀ  در  و  منفعالنه  کنش گر  که 

بازتولید آرمان های نظام حاکم می پردازد 

و در حقیقت بیشترین نقش را برای ایدیولوژی قایل 
می شود و برای کنش گر در برابر ساختارها آزادی قایل 
نیست، اما پی یر بوردیو با رویکرد تلفیقی و با در نظر 
گرفتن یک رابطۀ دیالکتیک میان عاملیت و ساختار به 
بررسی مفهوم بازتولید می پردازد.  از این رو کنش گر را 
منفعل و اثرپذیر صرف تلقی نمی کند و معتقد است که 
بازتولید از جانب کنش گران فعاالنه رخ می دهد، اما بر 
اساس اعتقاد منتقدانش او نیز در نهایت برای عاملیت 

نقش چندانی لحاظ نمی کند.
پانوشت ها:

1-Reproduction
2-Ideology

3-Habitus
4-Champ

5-Symbolic Violence
Capital 6-

7-Epistemological Break
8-Repressive State Apparatus

9-Ideological State Apparatus
10-Subject Positions
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حجت اهلل مهریاری

ابوالمعالی عبداهلل بن ابی بکر محمد بن علی بن الحسن بن 
علی میانجی به سال چهارصد و نود و دو)492( هجری 
در شهر همدان تولد یافت. میانجی منسوب به میانه است 
و آن شهری ست که بین مراغه و تبریز واقع شده است. 
ابوالحسن  قاضی  عین القضات،  پدر  که  بود  این شهر  در 
علی بن الحسن میانجی را شهید کردند. جد عین القضات 

ابو محمد و پدر او ابوبکر و کنیه اش عبداهلل بوده است.
تمام تذکره های متصوفه و  لقبش همان طوری که که در 
مورخان ذکر شده عین القضات است، این عنوان را مسلمًا 
قبل از بیست وهشت ساله گی دارا بوده به دلیل آن که احمد 
غزالی هر وقت به عین القضات که از شاگردان و مریداِن 
قرار  مخاطب  چنین  را  او  می نوشت،  نامه  بوده  خاصش 

می داد.
و  کودکی  دوران  از 
در  تحصیالتش  چه گونگی 
آثار مورخان هیچ گونه ذکری 
»کودکی  ولی  است،  نرفته 
عین القضات  نوجوانی  و 
و  عرفانی  محیط  از  متٌاثر 
تصوف  معنوی  آرمان های 
را  او  معموالً  پدرش  بود. 
محل  صوفیان  مجالس  به 
هفده  یا  شانزده  در  می برد، 
ساله گی مرید شیخی صوفی 

ظاهر  علم  از  بی اطلالعی اش  که  شد  بََرَکه  به  موسوم 
موجب نشد که عین القضات جوان سرسپردۀ علِم دِل وی 
نشود.« همچنین دربارۀ وضع فکری و روحی او تا دوران 
بیست ساله گی چیزی ذکر نشده است. ولی از بعضی آثار 
او در این زمینه معلومات جالبی به دست آمده است. از 
فهرست تألیفات وی و از اصطالحات علوم مختلفی که 
در کتب او به کار رفته، روشن می شود که قاضی همدانی 
بر ریاضیات و علوم ادبی و فقه و حدیث و علم کالم و 

فلسفه و تصوف کاماًل مسلط بوده است.
کالم  علم  در  ساله گی  بیست ویک  تا  همدانی  قاضی 
در  و  است  کرده  تعمق  خود  زمان  علوم  سایر  از  بیش 
همین دوران در بارۀ موضوعی مهم از مباحث علم کالم، 
کتابی به نام »غایت البحث عن معنی البعث« نوشته است. 
و  تقلید  نتیجۀ درهم شکستِن هیوالی  کتاب  این  تألیف 
است.  بوده  کالم  علم  مجهوالت  بر  او  فکر  پیروزمندی 
بالنتیجه  و  فکری  بحران  نوع  یک  بلوغ  هنگام  از  چون 
حس کنجکاوی در او به وجود آمده بود که در بیست و 

یک ساله گی با تألیف کتاب مذکور پایان یافت.
قاضی همدانی مانند اکثر جوانان قرن پنجم و ششم که 
دارای هوشی سرشار بوده اند، مهم ترین کتب علوم عربی 
و اسالمی از قبیل حدیث و فقه و تفسیر و علم کالم و 
غیره ... را خوانده است، اما از آغاز جوانی خواسته است 
مانند استاد خود محمد غزالی، تقلید از عقاید موروث را 
پشت سر گذارد تا به جادۀ حقیقت جویی و روشن بینی 
امید  و  اشتیاق  با  را  کالم  علم  کتاب های  برسد.  واقعی 
دینی  عقاید  مبنای  و  حقیقت  تا  می کرد  مطالعه  فراوان 
خود را دریابد و از تعصب و تقلید خشِک پیشوایان دینی 

دوری جوید و دل مشکل پسند خود را قانع کند.
ولی علم کالم نتوانست او را سیراب کند، بلکه برعکس 
او را پریشان تر و سرگردان تر از اول گردانید. عین القضات 
خودش چنین بیان می دارد: »ناچار بودم که در علم کالم 
خوض کنم چون غریقی که به امید خالص، بهر خاشاکی 
تمّسک می جوید. اگر خداوند به فضل و کرم خود مرا 
رهایی نبخشیده بود، به پرتگاه جهنم سقوط می کردم، زیرا 
هرچه بیشتر کتاب های علم کالم را مطالعه می کردم تا از 
پستی تقلید به بلندی بصیرت مقام گیرم، مقصود خود را 
در آن کتب کمتر می یافتم. اساس و بنیاد مذاهب مختلف 
درافتادم  پرتگاهی  به  بود.  ریخته  به هم  من  اندیشۀ  در 
از  اکثر مردم  این مختصر ممکن نیست و  بیانش در  که 
شنیدن آن سودی نخواهند برد و بیان آن برای ِخردهای 
کوتاه و دل های ضعیف نتیجه یی جز زیان بزرگ در بر 
نخواهد داشت. در این بحران، سرگشته و پریشان ماندم. 
عیشم منغص گردید تا این که راهنمای سرگشته کان وادی 
به طور  و  کرد  یاری ام  کرمش  به  و  نمود  هدایتم  حیرت 
شیخ االسالم  کتاب های  مطالعۀ  خدا،  فضل  از  پس  کلی 
محمد غزالی، از سقوط در این ورطۀ هایل نجاتم بخشید. 
تقریبًا چهار سال به مطالعۀ کتب او مشغول بودم و در این 
مدت از کثرت اشتغال به علوم، عجایب بسیار دیدم که 
سبب نجات من از کفر و گمراهی و سرگشته گی و کوری 

گردید.« ) میراث تصوف ص 48(
عین القضات متفکر

عین القضات عالوه بر آن که قاضی بود و به کار قضاوت 
می پرداخت، دانشمندان و دوستان او به دیدارش می آمدند 
و اشکاالت خود را بر او عرضه می کردند یا آن که خودش 
به مسجد می رفت و به وعظ و خطبه مشغول می شد. ولی 

روحی  امور  متوجه  او  عالقۀ  بیشتر  مدت،  این  تمام  در 
متصوفه  مصاحبت  به  خانقاه  در  اوقاتش  و  مکاشفات  و 
صرف می شد، در نتیجه از فیوضات و مکاشفات بهره مند 
می گردید. از نوشته های قاضی همدانی نتیجه می شود که 
استعداد  و  علمی  لحاظ  از  گرچه  که  بََرَکه  بنام  شخصی 
ظاهری و مقام از غزالی پایین تر است ولی از نظر شرح 
و  است  مقدم  او  بر  عین القضات  برای  پارسایی  و  صدر 
قاضی  داشت.  عهده  به  را  وی  ارشاد  و  رهبری  وظیفۀ 
تأثیر مرشد  زبده الحقایق،  کتاب  تالیف  همدانی در مورد 
خود بََرَکه را چنین بیان می کند: »چون پیش بََرَکه رحمه اهلل 
بنشستمی، خود را از جماعتی که رو به اسالم کردندی که 
قل و یقول ندانستندی که چون بود، بسیار کمتر دیدمی 
و خود چنان بودی و مرا در این حال قدرت این بود که 
خودش  و  کردم.«  تصنیف  روز  سه  دو  به  زبده الحقایق 

انواع  برای من  ازلی  این سه سال رحمت  »در  می گوید: 
معارف غیبی و حاالت گران بهای الهامی به قدری ریزش 

می کرد که از بیان آن ها عاجزم«. )زبده،� ص 4(
آثار عین القضات

»آثار قاضی البته فراوان است و شاید تعدادی هم از بین 
رفته باشد. در بیست ویک ساله گی کتابی در کالم نوشت 
رسالۀ شکوی  در  اما  البعث.  معنی  غایه البحث عن  به نام 
الغریب، از بعضی تصنیفات دیگر خویش نیز به مناسبت 
گه گاه نام می برد، که از بسیاری از آن ها جز اشارِت خود 
او اثری باقی نیست. آن چه از آثار او باقی است، غیر از 
به  زبده الحقایق  کتاب  از  است  عبارت  الغریب،  شکوی 

به عالوه  فارسی، و مکتوبات.  به  تمهیدات،  عربی، کتاب 
رساله یی در شرح کلمات قصار بابا طاهر، رساله به شیوۀ 
سوانح احمد غزالی به نام رسالۀ لوایح، و رساله یی نیز به نام 
انتساب  باب  در  که  است  منسوب  او  به  شناخت  یزدان 

آن ها به عین القضات جای سخن است.«
دوستان و آشنایان عین القضات که تشنۀ دانش سرشار و 
تألیف  کتابی  که  از وی خواستند  بودند،  او  دل خردمند 
دوستان  درخواست  به  باید  که  نمی دانست  قاضی  کند. 
خدا  به  مشورت  در  آخراالمر  خیر.  یا  دهد  مثبت  پاسخ 
متوسل شد و در نتیجه برای انجام این کار، اشراقی به او 
دست داد و به تألیف همت گمارد. لذت فنا در معشوق، 
مانع عین القضات نشد و توانست از عالم بصیرت و ذوق 
به دنیای عقل و علم بازگردد و کتاب فلسفی زبده الحقایق 
رسالۀ شکوی الغریب  در  قاضی همدانی  نمود.  تألیف  را 

چنین یادآور می شود: »مقصود من از گفتن بعضی عبارات 
که  می باشد  تصوف  اهل  حاالت  شرح  زبده الحقایق  در 
بسته گی  عقل  ماورای  به  حاالت  آن  فهم  و  شدن  ظاهر 
دارد و فالسفه چون در چهارچوبۀ عقل محصورند، وجود 

آن ها را انکار می کنند.« ) شکوی، ص 7(
تحول فکری

از مسایل مهمی که قاضی همدانی در کتاب زبده الحقایق 
مورد بحث قرار داده، معلوم می شود که به وسیلۀ تصانیف 
زیرا  است؛  شده  آشنا  فالسفه  اقوال  به  غزالی  محمد 
به وسیلۀ  غزالی  که  را  مسًاله یی  سه  همان  عین القضات 
آن ها، فالسفه را تکفیر کرده است، در کتاب زبده آورده 

از  غزالی  که  مشکالتی  برای  می کند  کوشش  و  است 
بحث عقلی در آن ها خودداری کرده، راه حل عقلی پیدا 
تألیف کتاب زبده در کتاب  از  کند. ولی چند سال پس 
تمهیدات که در نتیجۀ مطالعۀ کتب ابن سینا، آرای فالسفه 
را مخصوصًا دربارۀ آخرت مانند: حاالت برزخ و بهشت 
با  آراء  این  که  حالی  در  می کند،  پسند   ... الخ  و صراط 
تعارض  غزالی،  استادش  نظر  با  و  اسالم  شریعت  تعلیم 

مستقیم دارد.
ولی عین القضات در کتاب تمهیدات، تمام امور آخرت را 
منکر می شود و اقوال قرآن و احادیثی را که بر وجود آن ها 
این  می گوید  و  می نماید  حمل  تمثل  به  می کند،  داللت 
اقوال و اوصاف که در قرآن آمده است، برای مردم عامی 
آورده شده است. »باش تا ترا بینای عالم تمثل کنند، بینایی 
عالم آخرت و عالم ملکوت بر تمثل است... اول تمثل که 
چون  مثاًل  باشد:  گور  بیند 
مار و کژدم و سگ و آتش 
که وعده کرده اند اهل عذاب 
را، در گور به تمثل به وی 
نمایند، این نیز هم در باطن 
و  منکر  سوال  باشد...  مرد 
نکیر هم در خود باشد، همۀ 
این  را  روزگار  محجوبان 
دو  که  است  آمده  اشکال 
فرشته در یک لحظه به هزار 
شخص، چون توانند رفتن، 
بدین اعتقاد باید داشتن. اما 
ابوعلی سینا �رحمه اهلل علیه این معنی را عالمی بیان کرده 
است در دو کلمه آن جا که گفت: المنکر هوالعمل السیّی 
و النکیر هوالعمل الصالح، گفت منکر عمل گناه است و 
نکیر طاعت. دریغا از دست این کلمه خوب گفته است 
باید جستن.« )میراث  نیز در خود  ... ای دوست صراط 
تصوف، ص 71 ( »اما ای دوست! بهشت و دوزخ نیز با 
توست، در باطن خود باید جستن، و هر کسی را بر قدر 

مربتۀ او باشد.«)میراث تصوف، ص 290(
عین القضات مدعی است که به تمثیل امور آخرت احتیاج 
را  غیب  عالم  اسرار  واسطه،  بدون  تنها  نه  چون  ندارد، 
می بیند، بلکه آماده گی خود را برای آگاهی دیگران اعالم 
و  کافر  سینا  بوعلی  مانند  را  خود  عین القضات  می دارد. 
با  مطعون می داند و می گوید: »آخر شنیده ای که هر که 
اثری  هیچ  ترا  من  صحبت  اگر  شود؟  کافر  نشیند  کافر 
باری  نباشی،  معنوی  حلولی  چه  اگر  آن که  جز  نکردی 
حلولی مجازی می باشی، چه گویی؟ آن ها که مرا بی دین 
می دانند و تو بر دین من باشی! چه گویی؟ تو نیز بی دین 

باشی و ایشان را معذور دار.« )تمهیدات، ص 328 (
کرامات  دارای  را  عین القضات  مورخین  بعضی  آن که  با 
به درجۀ قطب رسید  او  که  گفته اند  هم ذکر کرده اند و 
او  ولی سخن  می درخشید،  ستاره ها  مانند  او  کرامات  و 
این  و  علت  بدین  است،  فلسفی  بدعتی  تصوف  دربارۀ 
گمراهی او را گرفتند و بر دار کردند... مردم به او اعتقاد 
داشتند و به وی تبّرک می کردند و احترامش نزد خاّص و 

عام کامل بوده است.
در اواسط سال 525 هجری که سلطان محمود بن محمد 
را  خود  کوتاه  حیات  ماه های  آخرین  سلجوقی  پادشاه 
درگزینی،  آبادی  انس  ابوالقاسم  وی  وزیر  می گذرانید، 
اعتقاد  به وی  نسبت  عامه  همدان  در  که  را  شیخ جوان 
به  و  کرد  زنجیر  به  و  توقیف  می دادند،  نشان  فراوانی 
بغداد فرستاد. شیخ را دوباره به همدان آوردند و در هفتم 
جمادی االخر 525 بر در مدرسه یی که تدریس می کرد، بر 
دار زدند ... در سن سی وسه سالگی. در بعضی روایات 
»آتش و  از دوست  رباعی  او طی یک  گفته اند که خود 
نفت و بوریا خواسته« بود. چون جسد وی را بعد از بر 
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ملی  وحدت  حکومت  از  سنا  مجلس  اعضای 
بر  مجاهدین  پیروزی  روز  ثور   8 از  که  می خواهند 
عمل  به  گسترده  تجلیل  سابق  کمونیستی  حکومت 

آورد.
تقبیح حوادث 7 ثور می  اعضای مجلس سنا ضمن 
گویند که 8 ثور یک حقیقت انکار ناپذیر در تاریخ 
افغانستان است و باید حکومت از آن تجلیل گسترده 

به عمل آورد.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت: 8 ثور 

است  افغانستان  تاریخ  در  ناپذیر  انکار  حقیقت  یک 
حکومت  رهبران  از  شود،  پذیرفته  آن  نتیجه  باید  و 
تجلیل  روز  این  از  که  خواهیم  می  ملی  وحدت 

گسترده به عمل آورد«.
حکومت  بر  مجاهدین  پیروزی  روز  ثور  هشت 

کمونستی داکتر نجیب است.
به قدرت رسیدن  ثور روز  ایزدیار در مورد 7  آقای 
حکومت کمونیستی، افزود: هشتاد درصد خاک ما در 

نتیجه حوادث پس از این روز به ویرانه مبدل شد.

او همچنین خواستار سهم دادن بیشتر مجاهدین در 
قدرت سیاسی کشور شد و تاکید ورزید که حکومت 
باید به بازماندگان شهدای دوران جهاد رسیدگی کند.
شیرمحمد آخندزاده دیگر عضو مجلس نیز خاطرنشان 
کرد که همه خانواده ها در دوران جهاد شهید داده اند 

و هدف مجاهدین نیز آزادی افغانستان بود.
آقای آخندزاده افزود: » حکومت باید در سطح کشور 

به شکل گسترده از دستآوردهای جهاد تجلیل کند«.
محمدآجان منگل هم در خصوص 7 ثور بیان داشت: 
افغانستان در  ثور را محکوم می کنیم، مردم  » هفتم 
نتیجه این روز شوم و سیاه حدود 1.5 میلیون شهید 
و  دادند  معیوب  و  معلول  میلیون   2.5 حدود  در  و 
مجاهدین  پیروزی  روز  که  ثور   8 از  باید  حکومت 

است تجلیل گسترده کند«.
اعضای مجلس سنا 7 ثور را روز بدبختی و 8 ثور را 

روز نیک بختی مردم افغانستان عنوان کردند.
هستند؛  مجاهدین  از  اکثرا  که  سناتوران  انتقادهای 
که  بود  آن  بر  گذشته  حکومت  13سال  در  ویژه  به 
کم  دیده  به  را  مجاهدین  پیروزی  روز  حکومت 

نگرسته و از آن تجلیل آنچنانی نکرده است.
در زمان آقای کرزی، تجلیل از 8 ثور تنها در محافل 

کوچک دولتی منحصر شده بود.
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پنتاگون از سرنوشت 3 / 1...
طوالنی  کاغذبازی  گیر  وقت  روند  از  تا  بگیرد 

جلوگیری کند.
براساس گزارش حسابرسان امریکا، مشخص نیست 
بین  مذکور  برنامه  سوی  از  که  پولی  بیشتر  سر  بر 
سال های 2004 تا 2014 اختصاص داده شده، به دلیل 

عجله یی که شده چه آمده است.
براساس گزارش جدید ناظر ویژه در امور بازسازی 
اسناد  توانسته  تنها  امریکا  دفاع  وزارت  افغانستان، 
مربوط به 890 میلیون دالر را فراهم کند که به سختی 
را تشکیل  بودجه کل  دالر  میلیارد   2 / 40 درصد 2 

و  مالی  مدیریت  روند  فدرال  حسابرسان  می دهد. 
باورند  این  بر  و  می دانند  مسوول  را  پنتاگون  پروژه 
که سیستم پنتاگون حاوی اطالعات کافی و یا جامع 

مربوط به هزینه کرد پروژه ها نیست.
دریافت  پنتاگون  از  را  مربوط  اطالعات  حسابرسان 
کردند که به صورت دسته بندی آموزش، بهداشت، 
آب و تاسیسات بهداشتی مشخص شده است. در این 
فهرست عالوه بر هزینه های مربوط به حمل و نقل، 
مواردی که هزینه های سنگینی داشته است با برچسب 
»نامشخص« جدا شده است. فرماندهی مرکزی امریکا 
در واکنش به یافته های بازرسان گفته است که برخی 

از هزینه های نامشخص به بخش هایی منتقل شده که 
الزم بوده است.

در بیانیه این مرکز آمده است: اگرچه این گزارش به 
لحاظ فنی درست است اما در آن درباره استراتژی های 
در  است.  نشده  گرفته  نظر  در  شبه نظامی گری  ضد 
طریق  از  دالر  میلیارد   3  /  7 حدود  امریکا  مجموع 
»برنامه واکنش اضطراری فرماندهی« اختصاص داده 
است که 2 / 2 میلیارد دالر آن از سوی وزارت دفاع 
بوده است. پیش از این گزارش هایی منتشر شده بود 
مبنی بر اینکه امریکا حدود 100 میلیارد دالر نیز در 

تالش برای بازسازی افغانستان گم کرده است.

ناجیه نوری
پیروزی مجاهدین بر حکومت  از  بیست و سه سال 
کمونیستی می گذرد؛ اما این سوال همواره مطرح بوده 
است که چرا دولت مجاهدین در افغانستان  پا نگرفت 
و گروه های جهادی در صبح پیروزی به جان هم افتاده 

بودند. 
جاه طلبی  و  خودخواهی ها  آگاهان  از  برخی  امروزه 
شماری از رهبران جهادی را سبب این ناتوانی می دانند 
و برخی ها هم فراموش شدن افغانستان توسط غرب 
و سلطه جویی پاکستان را از دالیل اصلی نزاع ها در 

دولت مجاهدین عنوان می کنند.
تحلیل گران و تاریخ نویسان می گویند که مجاهدین در 
آن زمان دارای دیدگاه های مختلف بودند و هر تنظیم 
دیدگاه خاص خود را داشت و یک دیدگاه کلی در 
مورد حکومت داری وجود نداشت، تمامی این موارد 
سبب ایجاد اختالف میان مجاهدین و در نهایت سبب 
جنگ های داخلی و دوام نیاوردن حکومت مجاهدین 

شد.
مجاهدین با توجه به مداخالتی که وجود داشت، پس 
نرسیدند  توافق  به  دولت  تشکیل  بر سر  پیروزی،  از 
و در نتیجه با یکدیگر درگیر شدند که این درگیری 
سبب جنگ های داخلی گردید و حتا آگاهان می گویند 
زیر  در  پاکستان  داخلی،  های  جنگ  امتداد  در  که 
پوشش طالبان به گونه علنی به افغانستان لشکر کشید.
مجلس  پیشین  عضو  گیالنی،  اسحاق  سید  اما 
حکومت  دوام  عدم  دالیل  از  یکی  نماینده گان، 
رهبران  از  شماری  خودخواهی های  را  مجاهدین 

جهادی می خواند.
از  تعداد  یک  جاه طلبی  و  »خودخواهی  می گوید:  او 
تا  شد  سبب  زمان  آن  در  افغانستان،  جهاد  رهبران 

خانه جنگی آغاز و حکومت مجاهدین دوام نیاورد«.
گیالنی گفت: »نکتۀ دوم ایجاد طرح غلط حکومت داری 
در افغانستان بود که توسط عربستان و پاکستان ساخته 
ماه حکومت  دو  آنان،  براساس طرح  زیرا  بود؛  شده 
ایجاد  باید  انتقالی  حکومت  چهارماه  سپس  موقت، 
گذرانده،  پشت سر  را  جنگ  که  کشوری  اما  می شد؛ 
را  انتخابات  زمینۀ  ماه  شش  در  می توانست  چطور 

فراهم کند«.
گفت:  داده  قرار  انتقاد  مورد  را  جهانی  جامعۀ  او 

برابر  در  جهانی  جامعه  پشت کردن  و  »بی وفایی 
حکومت نوپای مجاهدین که در زمان جهاد آنان را 
این  تا  شد  سبب  نیز  می کردند،  همه جانبه  حمایت 

حکومت دوام نیاورد«.
این چهره معروف جهادی،  می گوید زمانی که شوروی 
خود  مراد  به  جهان  و  امریکا  خورد،  شکست  سابق 

رسیدند و دیگر افغانستان را فراموش کردند.
گیالنی گفت: تاسف بارتر اینکه مجاهدین نیز هیچگاه 
ادامۀ راه  برای  تا کادرها و جوانان را  تالش نکردند 

مجاهدین و جهاد افغانستان تربیت کنند.
به طرف کهولت  رهبران جهادی  اکنون  او می گوید: 
روان هستند؛ اما متاسفانه هیچگاه جوانان را از خود 
ندانسته و اگر آنان را تشویق می کردند تا درس آزادی 

و جهاد را بیاموزند.  
با این حال، اکرام اندیشمند تحلیل گر و نویسنده نیز 
به این باور است که کشورهایی که مجاهدین را در 
نوع  هیچ  پشتیبانی  می کردند،  و  حمایت  جهاد  زمان 
از حکومت  پس  مجاهدین  برای حکومت  برنامه یی 

کمونستی نداشتند.
وی تاکید کرد: »امریکا و غرب مجاهدین را به عنوان 
گروه های نظامی در نظر داشتند تا در برابر شوروی 
سابق جنگیده و آنان را شکست بدهد؛ اما کدام برنامۀ 
مشخص سیاسی برای حکومت داری پس از پیروزی 

مجاهدین نداشتند«.
در  را  مجاهدین  »عربستان سعودی  گفت:  اندیشمند 
اما  می کرد؛  مالی  حمایت  امریکا  مانند  جهاد  زمان 
هیچگاه حتا یک نفر از مجاهدین را در دانشگاه های 
نداده  اقتصاد، زراعت و غیره آموزش  علوم سیاسی، 
برای  برنامه یی  هیچ  که  بود  مشخص  بنابراین  بود؛ 

حکومت داری مجاهدین طرح نشده بود«.
این نویسنده افزود: نکتۀ قابل توجه دیگر موجودیت 
زیرا  بود؛  مجاهدین  میان  در  مختلف  دیدگاه های 
با  مختلف  افراد  و  مختلف  اقوام  از  مجاهدین 
دیدگاه های متفاوت تشکیل شده بود که هر کدام از 

ایجاد حکومت برداشته های خود را داشتند.
تنظیم دیدگاه خاص خود  او تصریح کرد: چون هر 
را داشت و یک دیدگاه کلی در مورد حکومت داری 
وجود نداشت؛ بنابراین تمامی این موارد سبب ایجاد 
اختالف میان مجاهدین و در نهایت سبب جنگ های 

داخلی و دوام نیاوردن حکومت مجاهدین شد.
شکست  سابق  شوروی  زمانیکه  اندیشمند،  گفتۀ  به 
خورد، مجاهدین دیگر یک گروه محبوب نزد غربی ها 
رقابت های  درگیر  افغانستان  هم  سویی  از  و  نبود 

منطقه یی شد
 پس دلیل عدم دوام حکومت مجاهدین هم اختالفات 
سوی  از  افغانستان  فراموشی  هم  و  آنان  خود  میان 

جامعه جهانی است.
برای  »پاکستان  تاریخ دان می گوید:  صاحب نظرمرادی 
حفظ منافع خودش از هر وسیلۀ ممکن استفاده کرد و 
مجاهدین را به گروه های مختلف تقسیم کرده و از این 

طریق موفق شد تا میان آنان تفرقه بی اندازد«.
جنگ های  درگیر  باهم  هم  »مجاهدین  افزود:  وی 
داخلی شدند و این جنگ ها سبب شده تا حکومت 
وجود  به  آن  نتیجۀ  و  نیاورده  دوام  مجاهدین  نوپای 

آمدن طالبان شد که تا امروز مردم را رنج می دهد«.
به گفتۀ این تاریخ دان، از سویی هم، جامعه جهانی پس 
از فروپاشی شوروی سابق که به کام دل رسیده بود، 
افغانستان را فراموش کرد و افغانستان را به نحوی به 

پاکستان واگذار کرد.
از  افغانستان  او تاکید کرد، از یک سو فراموش شدن 
مجاهدین  میان  تقسیم بندی  و  جهانی  جامعه  سوی 
برای  بهتر  زمینه  شدن  فراهم  سبب  دیگر،  جانب  از 
باعث  و  گردیده  افغانستان  امور  در  پاکستان  مداخله 
شد تا حکومت مجاهدین آن طور که انتظار می رفت 

شکل نگرفته و با مشکالت فراوانی مواجه گردد.
پیروزی  به عنوان روز  ثور،  از روز هشتم  همه ساله 
مجاهدین افغانستان به صورت رسمی تجلیل می شود.

اما هفت سال پیش گروهی از افراد مسلح به مراسم 
رژه نظامی، جنش پیروزی مجاهدین حمله کردند که 
این مراسم  نیز در  حامد کرزی رییس جمهور پیشین 

حضور داشت.
اگرچه به او آسیبی نرسید، اما چند نفر از جمله یک 

نماینده مجلس در این حادثه کشته شدند.
در  مجاهدین  پیروزی  از  تجلیل  سالروز  آن،  از  پس 
تدابیر  تحت  یا هم  و  ریاست جمهوری  ارگ  داخل 

شدید امنیتی در استدیوم غازی، برگزار می شود.
در  مجاهدین  پیروزی  سالروز  از  است  قرار  امسال 

خیمۀ لویه جرگه گرامی داشت به عمل آید. 
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»بد دادن« کاهش یافته...
قضایای تکان  دهنده

مسووالن این موسسه می گویند با آن که »بد دادن« کاهش 
یافته اما هنوز این رسم در بین مردم رواج دارد. یافته های 
این  قربانی  زیر سن  دختران  که  می دهد  نشان  تحقیق  این 

رسم می شود.
اعضای این موسسه تاکید کردند، رسم »بد دادن« دخترانی 
را که قربانی می  کند که هیچ نقشی در قضایا ندارند و مجرم 
نیستند اما به خاطر جرمی که دیگران انجام داده اند، دختران 

قربانی می شوند.
ابتکار آزاد و مدنی برای صلح  امیری گفت موسسه  خانم 
در کنار تحقیق، مردم به خصوص زنان را نسبت به رسم بد 
دادن آگاهی داده اند: »فرهنگ اعتراض برای زنان در برابر 
برای  است.  شده  داده  آموزش  زنان  برای  دادن«  »بد  رسم 
آن ها تفهیم شده که براساس قوانین و ارزش های دینی زنان 

هیچ مکلفیتی برای پذیرش این رسم ندارند.«
آمده،  به دست  تحقیق  این  نتیجه  در  که  قضایی  از  برخی 
تکان دهنده است. این تحقیق دریافته که در کنار »بد دادن« 
پسر  برای  قاتل  خانواده  دختر  بعضا  سال،  خرد  دختران 
خانواده مقتول که در افغانستان نیست و قبال ازدواج کرده 

به بد داده شده است.
را  »دختری  گفت:  موسسه  این  دیگر  عضو  اسدی  خاطره 
نامزد  و  است  ایران  در  پسر  که  می  کنند  شان  پسر  نامزاد 
هم دارد. حالت به اندازه وخیم می شود که دختر باید یک 
قربانی کالن شود. و این دختر خدمتگار، کنیز و نوکر خانه 

باشد.«
عدالت غیررسمی

یافته های این تحقیق نشان می دهد که نهادهای رسمی عدلی 
و قضایی در چنین فیصله  هایی نقش کمتری دارند زیرا این 
نهادها کوشش می  کنند که این قضایا را به شورا های محلی 

و غیررسمی محول کنند.
به  قتل  قضایای  وقتی  می  گویند  موسسه  این  مسووالن 
شوراهای محلی که متشکل از متنفذین و مال امامان است، 
محول می شود، آن ها فیصله می  کنند که برای خاموش کردن 
قضیه میان دو طرف، دختری به »بد« داده شود. این موسسه 
کردن  قربانی  بجای  ها  مالامام   و  موسفیدان  که  کرد  تاکید 
دختران، برای کاهش »بد دادن« و مقابله با این پدیده فعالیت 

کنند.
می دهند  نشان  تحقیقات  »نتایج  گفت:  امیری  خدیجه 
دارند،  را  مساجد  در  امامت  مسوولیت  که  آنانی  باالخص 
پند  با  و  کنند  مبارزه  دادن  بد  کاهش رسم  برای  می  توانند 
اندرز مردم را تشویق کنند که دیگر این رسم را تکرار  و 

نکنند.«
نیز  حکومت  از  صلح  برای  مدنی  و  آزاد  ابتکار  موسسه 
فیصله  رسمی  نهادهای  طریق  از  قضایا  تمام  تا  خواست 

شوند تا زنان و دختران قربانی رسم »بد دادن« نشوند.

آگاهان و تحلیل گران در آستانه بیست وساله گی هشت ثور:

هیچ برنامه یی برای حکومت داری مجاهدین طرح نشده بود!

اعضای مجلس سنا به دولت وحدت ملی:

هشت ثـور را نادیـده نگیـریـد
 والی کندز همدست طالبان...

با این حال، شماری از نماینده گان مجلس از وضعیت امنیتی 
شمال ابراز نگرانی می کنند. 

خبرگزاری  به  پارلمان  در  قندوز  نماینده  پیمان  عبدالودود 
جمهور گفته است که جنگ به دروازه های شهر کندز رسیده 

است. 
امنیتی  نیروهای  مشکالت  قبل  روز  »دو  کرد:  تصریح  وی 
را در قندوز به وزارت خانه های مسوول شریک ساختیم، 
از  برخی  و  امنیت  شورای  در  که  است  این  ما  باور  ولی 
نهادهای امنیتی افراد نفوذی طالب موجود هستند و قصدأ 

زمینه پیشروی طالبان را فراهم می کنند«.
آقای پیمان گفت: پایگاه های ارتش ملی قبل از قبل اکمال 
نمی شود و زمانی که دولت تصمیم می گیرد نیروهای امنیتی 

به کمک مردم اعزام شوند دیگر وقتش گذشته است.
اردوی  قول  رهبری  مدیریت  در  زمانی که  تا  وی،  باور  به 
ارتش و مقام والیت کندز تغییرات به وجود نیامده است؛ 
اعزام  والیت  این  در  هم  تازه نفس  نیروهای  اگر حکومت 

کند؛ هیچ نوع تغییری در وضع امنیتی این والیت نمی آید.
آقای پیمان در این زمینه گفت: »باور دارم که فرماندهی قول 
اردوی ارتش بلخ به شمول والی قندوز از جملۀ همکاران 
طالب بودند و هستند و یگانه چیزی که تا امروز پل ارتباط 
مقامات  خود  است  ساخته  مساعد  خارجی ها  با  را  طالب 

بلندرتبه می باشند«.
والی کندز نزدیک به چهار ماه پیش از سوی رییس جمهور 

غنی به این سمت گماشته شد. 
او اخیراً با انتقاد تند از دولت وحدت ملی گفت که اگر به 

پیشنهادهایش رسیده گی صورت نگیرد، استعفا می دهد. 
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ورزش
هجدهمین قهرمانی والدیمیر 

کلیچکو در بوکس حرفه یی جهان

سرمربی آبی و اناری پوشان از پیروزی تیمش در دربی کاتالونیا و تثبیت جایگاه 
مردانش در صدر جدول رده بندی اللیگا ابراز رضایت کرد.

تیم فوتبال بارسلونا در هفته سی و سوم اللیگا میهمان همشهری خود، اسپانیول 
بود که با تحمیل شکست 2 بر صفر به این تیم آن هم در دیداری که از دقیقه 
به  دیگر  هفته  داد، یک  ادامه  کارش  به  نفره  آلبا 10  اخراج جوردی  با  آن   54

صدرنشینی خود در جدول رده بندی رقابت ها ادامه داد.

لوئیس انریکه، سرمربی بارسا نیمه اول این بازی که در آن گل های مسی و نیمار 
عنوان  به  ثبت رساند،  به  در اللیگا  را  کاتاالن ها  این فصل  برد  بیست و ششمین 
اهمیت  در خصوص  او  کرد.  توصیف  جاری  فصل  در  تیمش  نمایش  بهترین 
کسب پیروزی در این بازی هم گفت: بارسلونا همچنان دارد به پیشرفت خود 
بهترین  بازی،  ابعاد  تمام  بر  تسلط  از حیث  بازی  این  اول  نیمه  می دهد.  ادامه 
نمایش ما در این فصل بود. ما در نیمه زمین اسپانیول تملک توپ فراوانی داشتیم 

و به خوبی به حریف فشار آوردیم.
وی افزود: ما توپ را به شیوه ای هدفمند و برای رسیدن به گل در زمین بازی به 
گردش درآوردیم. اگر در تمام بازی  ها چنین عملکردی داشته باشیم، شانس خود 
را برای کسب پیروزی بسیار افزایش خواهیم داد. در نیمه دوم بازی هم بسیار 

خوب کار کردیم و با وجود 10 نفره شدن، آنقدرها تحت فشار قرار نگرفتیم.
باید  و  است  تمام شده  قهرمانی  کورس  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  انریکه 
بارسا را قهرمانی اللیگا دانست، اظهار داشت: زندگی ما با نگاه کردن به آینده 
نمی گذرد. چیزی که االن اهمیت دارد امتیازاتی است که داریم و امتیازاتی است 
که باید از پیروزی در بازی های بعدی مان کسب کنیم. هنوز پنج بازی دیگر باقی 

مانده است و همه آنها بسیار مهم هستند.
سرمربی تیم فوتبال بارسلونا در مورد اینکه تیمش سخت ترین بازی  های خود 
را پشت سر گذاشته است، عنوان کرد: در بازی ها باید نشان دهیم که کدام یک 
برای ما آسان  ترند و کدام یک سخت تر. کنترل لیگ هنوز در دست ماست و این 
یک اتفاق مثبت است. در این بازی کار ما سخت بود، چون دربی بود و حریف، 
که  می دهیم  ادامه  کارمان  به  رویکردی  همان  با  فصل  ادامه  در  همشهری مان. 
تاکنون داشته ایم و در حساس ترین مقطع فصل هم فلسفه بازی ما تغییر نمی کند.
کاهش تمرکز بازیکنان بارسلونا موضوع دیگری بود که انریکه به سؤالی درباره 
آن اینگونه پاسخ داد: من نگران این موضوع که بازیکنانم تمرکزشان را از دست 
بدهند، نیستم. می دانیم که هر بازی می تواند خطرناک باشد. اگر پیش از بازی 
برابر ماالگا )در ماه فبروری( به کسی می گفتید که ما در خانه به این تیم می بازیم 
هیچکس باور نمی کرد. به همین دلیل می گویم که کار ما از االن تا پایان فصل 

سخت خواهد بود.

سرمربی سابق منچستریونایتد می گوید کریستیانو رونالدو برخالف لیونل مسی 
می تواند همه جا بدرخشد و گلزنی کند.

از شاگرد سابق  با روزنامه تلگراف به حمایت  سر آلکس فرگوسن در گفتگو 
خود پرداخت و عنوان کرد این بازیکن هر جا بازی کند می تواند هت تریک کند.
فرگوسن درباره مقایسه رونالدو و مسی به روزنامه ایندیپندنت گفت: در تابستان 
2012، من در یک برنامه پرسش و پاسخ با مجری گری دن واکر از BBC، با 
حضور پیتر اشمایکل و سم آالردایس شرکت کردم. یک نفر سوال کرد: »کدام 
بود که: » خب، رونالدو  این  پاسخ من  یا مسی؟«  بهتر است، رونالدو  بازیکن 
فیزیک بهتری نسبت به مسی دارد. او در هوا بهتر است، با هر دو پا خوب کار 
می کند و سریعتر است. مسی وقتی توپ به پایش می رسد چیزی جادویی دارد. 
کردنش  بازی  است. سبک  آمده  فرود  پَر  از  زمینی  او روی  که  است  این  مثل 

ویرانگر است.
او ادامه داد: مردم مرتب می پرسند چه کسی بهترین است. برخی از آن ها از 
لیونل مسی یاد می کنند و دالیل خود را دارند. اما رونالدو کسی است که ممکن 
است در میلوال، کوئینز پارک رنجرز و دونکاستر بازی و هت تریک کند. مسی 

قطعا نمی تواند این کار را انجام دهد. رونالدو دو پا است، سریع است و در هوا 
شجاع است. من فکر می کنم مسی بازیکنی تنها در سبک بازی بارسلونا است.

از عنوان خود در رقابت های بوکس  والدیمیر کلیچکو 
حرفه ای جهان دفاع کرد.

برایان  با  رقابت  در  اوکراینی  ساله   39 بوکسور  این 
جنینگز امریکایی به زحمت توانست به پیروزی برسد و 
از عنوان سال گذشته خود در رقابت های بوکس حرفه ای 
قهرمانی جهان دفاع کند. کلیچکو با امتیازهای 116 بر 
111، 116 بر 111 و 118 بر 109 توانست حریفش را را 
در نیویورک شکست دهد. او در پایان این مبارزه بسیار 
نزدیک عنوان کرد: »برایان جنینگز برایم دردسر زیادی 
ایجاد کرد. او بسیار سختکوش است. دست های سریعی 
دارد و ورزشکار بسیار خوبی است. از این گذشته او در 

تمام طول مسابقه حرف زد!«
این شصت و چهارمین برد کلیچکو در شصت و هفتمین 

رقابت حرفه ای اش بود.
جنینگز هم پس از باخت به حریف اوکراینی عنوان کرد: 
»این نتیجه را قبول ندارم.« او از این شکست که به خاطر 
امتیازهای رقیب رقم خورده بود به شدت عصبانی بود: 
»در برابر مشت های او به خوبی گارد گرفته بودم. ضربه 

سختی به من وارد نشده بود.«
دو  این  مبارزه  گاردن  ورزشگاه  در  تماشاگر  هزار   18

بوکسور را از نزدیک تماشا کردند.
کلیچکو که سابقه قهرمانی در المپیک 1996 آتاالنتا را 
دارد، با هجدهمین عنوان قهرمانی خود را به جو لوئیس 
)25 قهرمانی( و لری هولمز )20 قهرمانی( نزدیک کرد. 
گذشته  سال  یازده  در  کلیچکو  ویتالی  کوچک تر  برادر 
طعم شکست را نچشیده است. او همچنین در 9 سال 
گذشته به طور پیاپی قهرمان بوکس سنگین وزن جهان 

بوده است.
سپتمبر  در  است  قرار  سانتیمتری   198 ورزشکار  این 
2015 با تایسون فری رقابت داشته باشد. این بوکسور 
بریتانیایی در 24 مسابقه قبلی خود شکست ناپذیر بوده 
و 18 بار هم حریفانش را ناک اوت کرده است! رقابت 
بزرگ بعدی هم سال آینده خواهد بود که کلیچکو باید 
از  وایلدر  دئونتای  با  قهرمانی اش  عنوان  از  دفاع  برای 
 WBC قهرمانی  کمربند  و  باشد  داشته  رقابت  آمریکا 
را که در سال های گذشته از آن ویتالی کلیچکو بود به 

خانواده بازگرداند.

انریکه: 

خوشحالم که اللیگا هنوز در کنترل بارسلوناست

فرگوسن: 

مسـی تنـها به درد بارسلـونا می خـورد! 
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شمار قربانیان زمین لرزه در نیپال و هند رو به افزایش است، یک 
روز پس از آغاز زمین لرزه ها، دست کم 2200 انسان کشته شده 

اند. پس لرزه اخیر در شمال شرق کتمندو ثبت شده است.
در منطقه کوه پایه های هیمالیا، قبل از همه نیپال از زمین لرزه 
بسیار قوی زیان دیده است. در این میان شمار کشته شده ها به 
بیش از 2200 انسان افزایش یافته است. افزون برآن شمار زخمی 

ها به هزاران نفر می رسد.
در کتمندو پایتخت نیپال ساختمان های بسیاری با زیارتگاه شهر 
که  تاریخی  ارزش  با  های  ساختمان  جمله  از  شدند،  سرنگون 
اعالم  جهان  فرهنگی  های  میراث  عنوان  به  را  ها  آن  یونسکو 

کرده بود.
در این شهر با جمعیت 700 هزار نفر، مردم از خانه های شان 
به سرک ها فرار کردند. آنها ساعت ها از ترس در بیرون منتظر 
ماندند، زیرا پس لرزه های بسیاری شهر را تکان دادند. رفت و 

آمد موتر ها متوقف شدند، زیرا سرک ها ویران شده اند.
بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی زمین شناسی آلمان )GFZ( در شهر پوستدام، 
مرکز این زمین لرزه فقط 80 کیلومتر از کتمندو دورتر بوده است. تمام مناطق 
هیمالیا از شدت زمین لرزه تکان خوردند. نیرو های هوایی هند، هواپیما های 

زیادی را با مواد غذایی، آب و تجهیزات نجات به آن جا فرستادند.
یک سخنگوی وزارت دفاع هند در دهلی نو گفت که داکتران و پرستاران و 
همچنان سگ های تربیه شده برای جستجوی قربانیان نیز در هواپیما ها برای 
امکانات  با  را  ها  هواپیما  نیز  پاکستان  ترتیب  همین  به  فرستاده شدند.  کمک 

کمکی، کمپل ها و ادویه جات به نیپال فرستاد.
همدردی در سطح جهان

این  به  نسبت  آلمان  اعظم  مرکل صدر  انگال  و  رییس جمهور  یواخیم گاوک 
رام  نیپالی اش  به همتای  کردند. گاوک  ابراز  را  فاجعه، همدردی عمیق شان 
باران یادف نوشت: »من با آشفتگی عمیقی از فاجعه مرگبار زمین لرزه در نیپال 
اطالع یافتم که باعث کشته شدن انسان های بسیار و ویرانی های بزرگ شده 
است و میراث فرهنگی کشور نیز از آن زیان دیده است.« انگال مرکل نیز گفت 

که حکومت آلمان آماده است تا با تمام نیرو کمک کند.
حکومت ایاالت متحده امریکا نیز در قدم اول کمک فوری با رقم یک میلیون 

تیم  یک  کشور  این  برآن،  افزون  که  داد  گزارش  سفید  قصر  کرد.  تعیین  دالر 
کمکی به منطقه اعزام می کند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد تدابیر 
وسیع کمکی را از جانب سازمان ملل اعالم کرد. اتحادیه اروپا نیز آمادگی خود 

به کمک اعالم کرد.
این زمین لرزه مخرب ترین زلزله در 80 سال اخیر در این کشور کوچک در 
هیمالیا بوده است. میدان هوایی کتمندو نیز آسیب دیده است. به این دلیل این 
این میان میدان  یگانه میدان هوایی کشور برای چند ساعت مسدود ماند. در 

هوایی برای کمک ها به کشور قسمًا باز شده است.
نمایندگان صلیب سرخ تاکید می کنند که مشکالتی وجود دارد تا به باشندگان 
ها  یافت، چون سرک  کتمندو دست رسی  در حوالی  افتاده  دور  های  روستا 
ویران شده اند. سسیلیا جیسر نماینده سازمان کمکی اوکسفام گفت که ارتباط 
بسیار مشکل است. کیبل های تلفون تخریب شده اند و چون جریان برق وجود 

ندارد، نمی توان تلفون های موبایل را چارج کرد.
زمین لرزه در کوه اِِورِست، که شاخه ای از هیمالیا و بلند ترین کوه جهان است، 
باعث برف کوچ شده است. در آنجا از جمله کوهنوردان خارجی نیز زیر توده 
های برف شده اند. تنها تیم اعزامی اردوی هندوستان 13 جسد کوهنوردان را 

به دره انتقال داده است. جستجو و عملیات نجات ادامه دارد.

دولت چین اعالم کرد که 50 جنگنده رعد 17 
را طی سه سال آینده به پاکستان تحویل می دهد.
یک مقام ارشد چینی اعالم کرد که رابطه دوستانه 
میان پکن و اسالم آباد همچنان پابرجاست و در 
همین راستا، چین متعهد شده 50 جت دیگر را 
به همسایه جنوبی خود طی 3 سال آینده تحویل 

دهد.
چین تاکنون و پس از امضای قراردادی در سال 
2007، 60 جنگنده رعد 17 را به پاکستان تحویل 
داده است. در صورتی که تحویل این 50 جنگنده 
در  آباد  اسالم  شود،  انجام  پاکستان  به  چین  از 

مجموع 110 جت رعد 17 خواهد داشت.

به  پاکستان  که  نوشت  امروز«  »هند  روزنامه 
جنگنده های بیشتری برای مقابله موثر با داعش 

نیاز دارد.
نوع هواپیماهای سبک  از  جنگنده های رعد 17 
وزن تک موتوره هستند که به طور مشترک و با 

همکاری چین و پاکستان تولید می شوند.

پس لرزه های شدید بار دیگر نیپال و هند را تکان داد

شمار قربانیان به بیش از 2200 تن رسید

چیـن 50 جنگنده دیگـر به پاکستان می دهـد

ضیافت شام ساالنه اوباما 
با خبرنگاران کاخ سفید

باراک اوباما در ضیافت شام ساالنه خود با خبرنگاران کاخ سفید، 
نامزدهای جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آتی 

و برخی دیگر را به باد استهزا گرفت.
رییس  اوباما،  باراک  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  که  مراسمی  در  میشل  همسرش  همراه  به  امریکا  جمهوری 
سال 1914 هر ساله در کاخ سفید با حضور خبرنگاران برگزار 

می شود و همراه با شوخی و خنده است، شرکت کرد.
وی در این مراسم برخی از نامزدهای جمهوری خواهان را که 
و  گرفت  سخره  به  شوند  جمهوری  ریاست  نامزد  می خواهند 
حتی درباره کمپین ریاست جمهوری هیالری کلینتون به شوخی 
گفت: کارزار انتخاباتی نوپای کلینتون همانند بالتکلیفی طوالنی 
مدت اقتصاد امریکاست. من دوستی داشتم که ساالنه میلیون ها 
آیوا در یک ون زندگی  ایاالت  اما حاال در  دالر درآمد داشت 

می کند.
اوباما در ادامه همچنین از اقدام جمهوری خواهان برای دعوت از 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای سخنرانی 
در کنگره امریکا انتقاد کرد و گفت: من آنقدر پیرم که جان بوئنر 
)رییس مجلس نمایندگان امریکا( از نتانیاهو دعوت کرد تا در 

مراسم تدفین من سخنرانی کند!
وی در ادامه با برخی از خبرنگاران از جمله »سسیلی استرانگ« 
از سی ان ان و خبرنگار ام اس ان بی سی شوخی کرد اما پس از 
آن به صورت جدی یادی از »استفان ساتلوف« و »جیمز فولی« 

خبرنگاران امریکایی کرد که به دست داعش کشته شدند.
واشنگتن  خبرنگار  رضائیان«  »جیسون  درباره  همچنین  اوباما 
پست گفت: او هیچ کاری جز نوشتن درباره امیدها و هراس های 
مردم ایران انجام نداده است. من به او گفته ام که تا زمانی که او 

را صحیح و سالم بازنگردانیم لحظه ای آرام نخواهیم نشست.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
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80 $
200 $

250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
برای 30 روز $ 1200برای 14روز $ 600برای 7روز $ 400

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر

مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر

نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت
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