
چین صدها 
دستگاه 

زراعتی به 
افغانستان 

کمک کرد

ناجیه نوری
نظام،  درون  در  پنجم  ستون  بحث  گرفتن  باال  با 
آگاهان می گویند که افشای این افراد کار ساده یی 
حکومت  کلیدی  عناصر  از  برخی  زیرا  نیست، 

متعلق به ستون پنجم اند.  

تعریف  افغانستان  شرایطی که  در  می  گویند:  آنان 
توسط  و  ندارد  خود  ملی  منافع  از  مشخصی 
نهادهای بیرونی اداره می شود، افشای افراد ستون 

پنجم یک عمل ساده لوحانه است.
پیشتر رییس اجرایی دولت وحدت ملی و معاون 

نام های  افشای  خواهان  جمهوری  ریاست  اول 
جاسوسان درون دولتی شده بودند. 

جاوید کوهستانی آگاه نظامی - سیاسی می گوید: 
افرادی که با شبکه های تروریستی و حلقات تندرو 
اند که در ساختار  منطقه همکاری دارند، کسانی 
قدرت سیاسی افغانستان نقش اصلی دارند و جز 

ستون پنجم اند.
کوهستانی افزود: »افراد ستون پنجم عناصر کلیدی 
اند و صالحیت های اجرایی دارند  و قدرت های 
تصمیم گیرنده اند و مانع می شوند که شبکه های 
افشا  تروریستی  شبکه های  و  دشمن  به  وابسته 

شوند«.
او تاکید کرد: این افراد بیشتر برای حذف فزیکی 
رقبای سیاسی خود، فشار...        ادامه صفحه 6
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هدف از ایجاد گروه طالبان، توهین و تحقیِر مجاهدین و ذلیل ساختِن مردم 
افغانستان است تا فرصِت مناسبی برای به  قدرت رسیدِن عوامل مورد نظِر 

کشورهای مغرِض خارجی فراهم شود. این گروه تنها به عنوان وسیلۀ به قدرت 
رسیدِن عوامل بیگانه پرست به کار گرفته شده است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

بحــران کـــالن اجتـــماعی 

مردم دسته  دسته کشور را ترک می کنند

برگزاری  از  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه در کابل خبر داد.

کشورهای  دفاع  وزرای  سال،   14 از  پس  بار  اولین  برای 
منطقه در یک نشست مشترک در کابل گردهم می آیند.

خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون  کرزی  خلیل  حکمت 
افغانستان، در دیدار با معاون نماینده ویژه سازمان ملل برای 
نشست  گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن  کابل  در  افغانستان، 
وزرای دفاع کشورهای منطقه به منظور جلب همکاری به 

هدف مبارزه جدی با تروریسم برگزار می شود.
این در حالی است که وزارت امور خارجه افغانستان از ارایه 

جزییات بیشتر در این زمینه خودداری کرده است.
افزود: برگزاری نشست وزرای دفاع  حکمت خلیل کرزی 
کشورهای منطقه دارای اهمیت ویژه یی است زیرا افغانستان 
در خط مقدم نبرد با تروریسم قرار دارد بنابراین کشورهای 
منطقه و جهان باید در این نبرد شرکت کنند و در این زمینه 

با افغانستان همکاری مناسب داشته باشند.

بر  افغانستان  جمهور  رییس  غنی  اشرف  نیز  این  از  پیش 
تروریسم  با  مبارزه  در  منطقه  کشورهای  مشترک  همکاری 

تاکید کرده بود.
برخی کارشناسان بر این باورند که افغانستان توسط کسانی 

تهدید می شوند که پناهگاه شان در پاکستان است.
اظهار داشت: کشورهای  محب اهلل شریف تحلیلگر سیاسی 
پاکستان  بر  به صورت مشترک  باید  این نشست  در  منطقه 
فشار آورند تا این کشور دست از حمایت تروریسم بردارد.
وزیر  علومی  نورالحق  قبل  چندی  که  است  حالی  در  این 
داخله افغانستان اعالم کرده بود که نظامیان پاکستانی به طور 
آشکار و مستقیم در ایجاد ناامنی های افغانستان نقش دارند.

موضوع  افغانستان  است  قرار  اساس  همین  بر  گفت:  وی 
حمالت نظامیان پاکستانی به خاک این کشور را با شورای 

امنیت سازمان ملل متحد در میان بگذارد.
علومی افزود: افغانستان در مورد سابقه پاکستان در حمایت 
امنیت  شورای  به  تروریستی  گروه های  دیگر  و  طالبان  از 

سازمان ملل نیز شکایت خواهد کرد.
هشدار  پاکستان  به  نیز  افغانستان  اجرایی  رییس  سخنگوی 
به شورای  کابل  ارایه شکایت  تا  زیادی  زمان  که  بود  داده 
امنیت از سیاست های دوگانه اسالم آباد باقی نمانده است و 

پاکستان باید از این فرصت استفاده کند.

حقوق دانان و فعاالن مدنی:

برای به محاکمه کشانیدن 
تقلب کاران قانون را بهانه نکنید

آگاهان:

برخی از عناصر کلیدی حکومت متعلق به ستون پنجم اند

شـهر خـالی، 
جـاده خـالی،
 کوچه خالی، 

2خانه خالی!
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وزرای دفاع کشورهای منطقه در کابل گردهم می آیند

صفحه 6

صفحه 3

مجازات  ریاست جمهوری  انتخابات  تقلب کاران  اگر 
نشوند، فرهنگ معافیت باعث از بین رفتن ترس و 
هراس درمیان کسانیکه در آینده دست به تقلب 
می زنند، می گردد و کسانی را که در آینده تصمیم 

به تقلب دارند را جرات می دهد



فرارِ  سیل  از  تکان دهنده یی  آمارهای 
شهروندان از کشور به گوش می رسد. خروج 
کشور  از  ماه  هر  در  نفر  هزار  صد  از  بیش 
آن ها  از  اندکی  بخش  تنها  شک  بدون  که 
عزمِ گریز و پناهنده گی ندارند، نشانگِر اوج 
فاجعه است. بحران های متعدد و چالش های 
حاال  زنده گی،  مختلف  عرصه های  در  انبوه 
سست  را  شهروندان  از  بسیاری  پای  دیگر 
رویای  دوگانۀ  دیگر  حاال  است.  کرده 
زنده گی مرفه و کابوس غرق شدن در باتالق 
بدبختی، دغدغۀ روز و شِب مردم شده است. 
انگار همه نفیِر زاغ های سیاه را از فراز آسماِن 
این کشور می شنوند و سایۀ مرگ را در دو 

قدمی شان می بینند. 
با نیم نگاهی به صِف بی انتهاِی ادارۀ گذرنامه، 
می توان به عمق بحراِن گریز پی برد؛ بحرانی 
که اگر یک سِر آن در مهمان پذیری اروپایی ها 
باشد، بدون شک سِر دیگِر آن ریشه در کالِف 
حکومت دارد که در این ایام بیش از هر زماِن 

دیگری مردم مان را کالفه کرده است!
سخن گفتن از ناامنی، فقر، بی کاری، فساد و 
مردم  زنده گی  شاه بیِت  روزها  این  بدبختی، 
شده است؛ مردم این سرزمین هرچند با درد 
حاال  که  می رسد  نظر  به  اما  نیستند،  بیگانه 
بسیاری ها ذرات معلق بدبختی، بی سرنوشتی 
و مرگ را در هوا می بینند. پیش از این اگر 
ناامنی و فقر و بی کاری و درد و بیماری بود، 
می کشید.  نفس  دل ها  در  »امید«  کم  دسِت 
حاال که چشم انداز فردای روشن جای خود 
را به کابوس مبهم و مالل انگیزی داده، دیده 
می شود که امید هم رخت بربسته و پیش از 
است.  کرده  هجرت  این جا  از  هموطنان مان 
یک  همه   ... و  فقر  بی کاری،  ناامنی،  اگر 
بدون  باشد،  کشور  از  فرار  و  مهاجرت  بال 
شک بال دیگِر آن ناامیدِی مفرطی است که 
در این روزگار بیش از هر زماِن دیگری در 

دل های مان جا خوش کرده است.
بی نظیِر  استقباِل  و  گسترده  به حضور  وقتی 
ریاست جمهوری  انتخابات  از  مردم 
برمی گردیم، به خوبی درمی یابیم که در آن ایام 
هم مردم چندان از امنیت و اقتصاد بهره مند 

نبودند. ناامنی و فقر متاِع یک روزۀ مان نیست. 
در این سال های اخیر شاید روز و شبی نبوده 
باشد که مردم با خیال راحت از امنیت و رفاه 
سر بر بالین گذاشته باشند. با این وجود، چنین 
مهاجرت و فرار هم وجود  موج سرسام آورِ 
انتخابات،  نداشت. حضور گستردۀ مردم در 
گواه مبرهنی بر امید لبریِز جامعه به آینده یی 
بهتر بود. با به  گند کشیده شدِن انتخابات و 
تداوم  و  یک سو  از  آن  از  پس  جنجال های 
روند نزولی امنیت و امکانات رفاهی جامعه 
از سوی دیگر، امید هم کم کم جای خود را 
به یأس داد. با گذشت هر روز از حکومت 
مردم  بدبینی  و  ناامیدی  میزان  ملی،  وحدت 

نسبت به حکومت بیشتر و بیشتر شد. 
نظرسنجی اخیِر تلویزیون طلوع نشان داد که 
کنونی  نظام  و  از حکومت  تا چه حد  مردم 
بدون  نارضایتی  این  از  بخشی  ناراضی اند. 
شک ریشه در میراِث به جا مانده از حکومت 
پیامد  شاید  آن هم  دیگِر  بخش  دارد؛  کرزی 
خروج جامعۀ جهانی از کشور بوده باشد که 
امنیت و  بر  ناگواری  پیامدهای  تردید  بدون 
اقتصاد کشور گذاشت. تالش های تروریستان 
و پاکستان در ناامنی و بی ثباتی افغانستان را 
اما  همه  این  با  گرفت.  نادیده  نمی توان  هم 
را  که چشم  نیست  بایسته  و  شایسته  هرگز 
فرصت سوزی های  و  ندانم کاری ها  روی  بر 
حکومت  ببندیم.  ملی  وحدت  حکومت 
وحدت ملی در این ده ماه موفق ترین نمونه 
از یک حکومِت ناموفق بود! سران حکومت 
تا  بسیار،  ادعاهای  علی رغم  ملی  وحدت 
جامۀ  خود  وعده های  ساده ترین  به  هنوز 
تا  تنها  نه  حکومت  این  نپوشانده اند.  عمل 
به  که  نکرده،  دوا  مردم  درد  از  دردی  کنون 

آالم آن ها نیز افزوده است.
به گونۀ مثال، موضوع بی جنجالی چون توزیع 
شناس نامۀ الکترونیکی که همۀ پیش نیازهای 
قانونی و فنِی آن مهیا شده است، در حکومت 
به  وحدت ملی بی دلیل و بی جهت هر روز 
و  دفاع  وزیر  گزینش  مسالۀ  می افتد.  تأخیر 
قریب  از  از والیات، پس  بسیاری  والی های 
پشت  بی خیالی  با  همچنان  سال  یک  به 

این  همۀ  کنار  در  می شود.  انداخته  گوش 
کارهای اساسی و برنامه های ضروری، آن گاه 
حکومت تمام توان و انرژِی خود را صرف 
کشِف گردانندۀ یک صفحۀ فیس بوک می کند. 
چنین اتفاقاتی از چشِم مردم پنهان نیست و 
بدون شک بر ارزیابی آن ها از حکومت شان 
اثر می گذارد. همۀ این ناتوانی ها و ضعف ها 
سبب شده است که امروز نوستالوژی یأس 
تا  که  همان هایی  و  شود  حاکم  جامعه  بر 
دیروز بی مهابا و بدون ترس از هیچ خطری 
با  حاال  می رفتند،  رای  صندوق های  پای  به 
بردباری در پشت دروازه های ادارۀ پاسپورت 

صف بکشند. 
در نتیجه باید گفت که فروکاستِن علت فرارِ 
شهروندان به چالش هایی چون فقر و ناامنی، 
ما سال ها  در حالی که پیش از این هم مردمِ 
با چنین آفت هایی دست به گریبان بوده اند، 
واقعیت های  تحریِف  و  تقلیل گرایی  نوعی 
اجتماعی است. باید پذیرفت که بی اعتمادی 
ابِر  روزها  این  مبهم،  آینده یی  از  ناامیدی  و 
سایه  شهرمان  آسمان  بر  که  شده  سیاهی 
افکنده است. آن چه بیش از هر چیِز دیگری 
می زند،  دامن  بی اعتمادی  و  ناامیدی  این  به 
عدم حضور آلترناتیوهای امیدوارکننده است. 
رییس جمهور غنی پیش از این گفته بود که 
امارت  ملی،  آلترناتیو حکومت وحدت  تنها 
متأسفانه  بود.  خواهد  داعش  یا  و  طالبان 
نه  که  کنونی  شرایط  در  که  پذیرفت  باید 
نه  و  دارد  وجود  قدرتمندی  اپوزیسیون 
طرح و برنامۀ برون رفتی و نه هم چهرۀ ملِی 
قابل اعتمادی که بتواند امیـدها را دل مردم 
زنده کند، احتماالً به قول رییس جمهور تنها 
طالبان  دامن  به  بردن  پناه  ممکن،  گزینه های 
و داعش و یا هم دندان روی جگر گذاشتن 
و تحمل کردِن همین حکومت ناکاره است.  
حاال دیگر به نظر می رسد که فرصِت آن شده 
تا همۀ واژه های ترانۀ نوستالوژیِک امیرجان 
صبوری را زیر لب زمزمه کنیم و در دریای 
ناامیدِی حکومت وحدِت ملی آب بازی کنیم 
تا شاید فرجی شود و غریق نجاتی به دادمان 

رسد! 
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علی پارسا

شـهر خـالی، جـاده خـالی،
 کوچه خالی، خانه خالی!

 

نشر  دلیِل  به   کشور  ملی  امنیت  شورای  اخیِر  اقدام 
برای  می تواند  فیس بوک،  اجتماعی  شبکۀ  در  مطالبی 

روزنامه نگاران و اهِل رسانۀ کشور نگران کننده باشد. 
اگرچه شورای امنیت ملی افغانستان در ادامۀ اعتراض ها 
در پِی بازجویی ادارۀ امنیت ملی از برخی روزنامه نگاران 
معلوماِت  که  کسانی   با  که  است  گفته  مدنی،  فعاالن  و 
برخورد  قوانین  مطابق  می کنند،  افشا  را  دولتی  محرمانۀ 
نهادها  این  که  می دهد  نشان  نکته  همین  اما  می کند؛ 
می توانند هر آن و هر  لحظه مشکلی را برای رسانه ها و 

روزنامه نگاران به وجود آورند. 
در خبرنامۀ شورای امنیت ملی کشور آمده است که »اخیراً 
هویت  با  فیس بوک  اجتماعی  شبکۀ  صفحات  از  یکی 
مجهول، برخالف احکام قوانین نافذ در کشور، معلومات 
محرمانۀ دولتی را که شامل افشای هویت کارمندان دفتر 
بدون  که  کرده  نشر  است،  کشور  ملی  امنیت  شورای 
شک موجب خطرات جدی امنیتی می شود«. با خواندن 
این عبارت این سوال مطرح می شود که در کشوری که 
ده ها سازمان استخباراتی فعالیت دارد و ستون پنجم در 
داخل نظام فعال است و برخی از طرف داراِن طالبان و 
اطالعاِت  و  می سازند  را  نظام  اصلی  پایه های  پاکستان 
کشور با کشورهای دیگر طبق برنامه ها و تعهدنامه ها و 
که  وابسته گی هایی  هم  یا  و  کاری  و  الزم  دادوستدهای 
وجود دارد، معامله می شود؛ چه چیزی می تواند به عنوان 

محرم مطرح شود؟  
در  که  بداند  باید  کشور  ملِی  امنیت  شورای  بنابراین 
شرایط کنونی و با توجه به ساختاری که دولت دارد و 
با توجه به این که استخباراِت کشورهای خارجی در تار 
»محرمیت«  نامِ  به  ریشه  دوانده؛ چیزی  نظام  این  پودِ  و 
و »اسرار دولتی« وجود ندارد و و اگر هم داشته باشد، 
با در نظرداشِت اصل آزادی بیان و حق دسترسی مردم 
به اطالعات، آن ها باید بدانند که در نهادهای دولتی چه 
کسانی در چه سمت هایی قرار دارند. زیرا ما در جامعه یی 
گفته  سخن  دموکراسی  از  آن  در  که  می کنیم  زنده گی 
ضِد  ادارات  ما  امنیتِی  ادارت  که  نیست  قرار  و  می شود 

مردمی باشد و شناخت چهره های آنان ممنوع. 
ادارات  از  که  امنیت  شورای  اعالمیۀ  بخش  این  بنابرین 
تداوم  از  جلوگیری  منظور  »به  تا  کرده  تقاضا  ذیربط 
متخلفیِن  با  امنیتی،  نهادهای  محرمانۀ  معلوماِت  افشای 
این قضیه در مطابقت با قوانین نافذۀ کشور عمل نماید«، 
می تواند برای روزنامه نگاراِن کشور حِس خودسانسوری 

را به وجود آورد.
یک  پشِت  این که  جای  به  کشور  ملِی  امنیت  شورای 
روزنامه نگار و یا نویسندۀ مطلبی را در صفحۀ اجتماعی 
بگیرد که رازهای دولتی را فاش می کند، باید اول متوجه 
کسانی  چه  به  و  کسی  چه  توسط  رازها  این  که  باشد 
منتقل می شود و باید این نکته دانسته شود که موضوعاِت 
محرمانۀ دولتی و امنیتی توسط چه کسی از حکومت در 
اختیارِ کدام صفحۀ اجتماعی قرار داده شده و در صورتی 
که به راستی آن رازها محرمانه بوده باشند، واضح است 
که از حلقۀ خودِ شورای امنیت بیرون شده است که در 
این صورت رسانه ها خود را مکلف به نشر آن می دانند. 
اطالعاِت  روزنامۀ  مدیر مسووِل  بر  روز یک شنبه  آن چه 
دیگر؛ ممکن است  بر یک روزنامه نگار  یا  و  روز رفت 
دیگری  روزنامه نگارِ  هر  سِر  بر  بی توجهی،  صورِت  در 
بیاید و این گونه حاِل روزنامه نگاران در کشور زار شود. 
بنابرین شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی کشور، 
به جای پیدا کردِن نویسندۀ یک صفحۀ اجتماعِی ناشناس 
که اطالعاِت ولو محرم را نشر کرده است، باید به دنباِل 
کسانی باشد که تروریستان را زیر ریِش ریاست جمهوری 
نهایت  انتحاریان  با  و  می کنند  نهادها  وارد  و  می رسانند 
همکاری و همدردی دارند و در مرگ مالعمر نوحه سر 
می دهند و در برابِر فیصله های الزمِ شورای امنیت ملی و 
امنیت ملی کشور می ایستند. بدون شک، این راه صواب 

است! 
 

هیچ چیز »محرم« نیست!
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حقوق دانان و فعاالن مدنی:

برای به محاکمه کشانیدن تقلب کاران قانون را بهانه نکنید
ناجیه نوری

برای مجازات کارمندان تقلب کار کمیسیون انتخابات 
که تقلبات گسترده و سازمان یافته را انجام دادند، 

نیاز به تعدیل قانون جزای افغانستان نیست.
این  بیان  با  حقوق دانان  و  مدنی  فعاالن  از  شماری 
مطلب می گویند، عدم تذکرمجازات تقلب کاران در 
انتخاباتی  تقلب کاران  زیرا  است،  بهانه  جزا  قانون 
مورد حمایت زورمندان و مقامات حکومتی هستند. 
مورد  در  افغانستان  جزای  قانون  در  آنان،  گفتۀ  به 
تقلب کاران به صورت خاص موردی وجود ندارد؛ 
اما به طورعام چون تقلب جرم است؛ بنابراین باید 

تقلب کاران مجازات شود.
قانون  می گویند،  مدنی  فعاالن  از  دیگر  اما شماری 
سوی  و  تزویر  و  جعل  تقلب،  افغانستان؛  جزایی 
استفاده از صالحیت وظفیویی را جرم تلقی نکرده؛ 
این موارد در  باید تمام  این معضل  پس برای حل 

قانون جزایی افغانستان جا داده شود.
می گویند  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  مسووالن 
آن ها  با  کمیسیون  این  که  مردمی  درصد   ۹۰
نظام  در  اصالحات  خواهان  کرده،  نظرخواهی 
انتخاباتی شده اند. پیگرد عدلی و قضایی و مجازات 
افرادی که دست به تخطی ها و تقلب های انتخاباتی 

می زنند، یکی از این خواست ها بوده است.
اصالحات  کمیسیون  رییس  عاکفی  سلطان  شاه 
انتخاباتی روزشنبه هفتۀ جاری در جلسه مشورتی با 
اعضای مجلس سنا گفت که مردم خواهان مجازات 
و  تقلب  به  دست  انتخابات  در  که  شده اند  کسانی 

تخلف زده اند.
تقلب های  وجودی که  با  گذشته  انتخابات های  در 
وسیعی صورت گرفته بود، اما قانون برای خاطیان 

انتخاباتی، مجازاتی را تعیین نکرده است. 
قانون  نهادهای مدنی می گویند، چون در  از  برخی 
جزای افغانستان در خصوص تقلب کاران مجازاتی 
در  که  جزا  قانون  بخش  بنابراین  نشده؛  تعیین 
تعدیل  باید  است؛  انتخاباتی  تقلب کاران  خصوص 

شود.
تعدیل  قانون  زمانی که  می گویند،  حقوق دانان  اما 
شود، چون قانون به ماقبل رجعت نمی کند؛ بنابراین 

تقلب کاران بدون مجازات باقی می مانند.
یک  خود  تقلب  چون  دانان،  حقوق  این  گفتۀ  به 
نوع جرم است و باید تقلب کاران مورد پی گرد و 
قانون  تعدیل  به  نیاز  بنابراین  گیرند؛  قرار  مجازات 

نیست.
کابل  دانشگاه  حقوق  دانشکده  استاد  طاهرهاشمی 
مورد  در  افغانستان  جزای  قانون  در  می گوید: 
تقلب کاران به صورت خاص مواردی وجود ندارد؛ 
اما به طورعام چون تقلب جرم است؛ بنابراین باید 

تقلب کاران مجازات شود.
از سویی  تقلب جرم و  »از یک سو  تاکید کرد:  او 
متقلبین است؛  اکثریت مردم مجازات  هم خواست 
مردم  خواست  به  باید  حکومت  رهبران  بنابراین 

احترام گذاشته و تقلب کاران را مجازات کند«.
این استاد دانشگاه،»چون تقلب کاران مورد  به گفتۀ 
دارند،  قرار  مقامات حکومتی  حمایت زورمندان و 

قانون  در  تقلب کاران  مجازات  تذکر  عدم  بنابراین 
تقلب کاران  مجازات  حالی که  در  است،  بهانه  جزا 

خواست ملی است و باید اجرا گردد«.
ارشد  کارمندان  از  می گوید: شماری  هاشمی  استاد 
باعث  تخلف  و  تقلب  با  که  انتخابات  کمیسیون 
ایجاد بحران شده و حتا افغانستان را تا لبۀ پرتگاه 
برای  درسی  تا  شوند،  مجازات  باید  کشانیدند، 
بزنند،  تقلب  به  دست  بخواهند  درآینده  کسانی که 

باشد.
انتخابات  کمیسیون  پیشین  بارکزی عضو  ذکریا  اما 
کاران  تقلب  کشانیدن  محاکمه  به  برای  می گوید: 
در  زیرا  شود؛  تعدیل  افغانستان  جزای  قانون  باید 
خصوص تقلب کاران در قانون جزای چیزی نیامده 

است.
تقلب،  افغانستان؛  قانون جزای  کرد:  تاکید  بارکزی 
صالحیت  از  استفاده  سوی  و  تزویر  و  جعل 
حل  برای  پس  نکرده؛  تلقی  جرم  را  وظفیف یی 
جزایی  قانون  در  موارد  این  تمام  باید  معضل  این 

افغانستان جا داده شود.
سال  چهل  از  افغانستان  جزای  قانون  او،  گفتۀ  به 
نو  مسایل  زمان  گذشت  با  حالیکه  در  است،  قبل 
مانند انتخابات و تقلب در انتخابات به میان آمده که 
باید برای رسیده گی به آن تغییراتی در قانون جزای 

افغانستان تعدیالتی به میان بیاید.
انتخابات  تقلب کاران  اگر  افزود:  بارکزی 
معافیت  فرهنگ  نشود،  مجازات  ریاست جمهوری 
باعث از بین رفتن ترس و هراس درمیان کسانیکه 
در آینده دست به تقلب می زنند، می گردد و کسانی 
جرات  را  دارند  تقب  به  تصمیم  آینده  در  که  را 

می دهد.
مدنی  فعاالن  از  یکی  گیالنی  فتانه  حال،  این  با 
می گوید: تقلبات ریاست جمهوری سال پار باور و 
یک  برگزاری  و  دموکراسی  به  نسبت  مردم  اعتماد 

انتخابات شفاف را از بین برده است.
نشوند،  مجازات  تقلب کاران  اگر  حاال  افزود:  او 
اعتماد مردم نسبت به این روند بیشتر صدمه دیده و 

باعث می شود که دیگر مردم در آینده ها در انتخابات 
شرکت نکنند.

خوانده  ملی  خاینان  را  تقلب کاران  گیالنی،  بانون 
گفت: »کسانی که از صبح تا شام خمار بودند و به 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  آنان  بی کفایتی  دلیل 
سال گذشته تقلبات گسترده صورت گرفت و این 
تقلبات سبب بحران گردید، باید مجازات شوند«.  

به گفتۀ وی، رهبران حکومت به خواست مردم که 
به محاکمه کشانیدن تقلب کاران انتخاباتی اند، باید 
این  از  که  ساالری  مردم  روند  تا  بگذارند  احترام 

ناحیه صدمه دیده، دوباره ترمیم شود.
بدون  تقلب کاران  اگر  اما  کرد:  اضافه  گیالنی  بانو 
آینده  در  مردم  سو  یک  از  بماند؛  باقی  مجازات 
هم  جانبی  واز  کرد  نخواهند  شرکت  درانتخابات 
تشویق  دارند  را  تقلب  خیال  کسانی که  آینده ها  در 

خواهند شد.
مواد  از  یکی  که  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون  ایجاد 
آوردن  هدف  به  است،  سیاسی  توافق نامه  اساسی 
تغییر در مقررات، قوانین انتخاباتی و هم چنان تغییر 
کمیسیون های  ارشد  کارمندان  از  برخی  تبدیل  و 
و  گسترده  تقلبات  در  می شود  گفته  که  انتخاباتی 
سازمان یافتۀ که در انتخابات ریاست جمهوری سال 

پار صورت گرفته بود، ایجاد گردیده.
عضویت  انتخابات،  قانون  در  تعدیل  و  بررسی 
دوره  انتخابات،  کمیسیون  در  خارجی  شهروندان 
کاری اعضای کمیسیون انتخابات و مشخص شدن 
سرنوشت اعضای کنونی این کمیسیون از مهم ترین 
اصالحات  کمیسیون  قراراست  که  است  مواردی 

انتخاباتی به آنها بپردازد.
قرار است این کمیسیون در مدت سه ماه پیشنهادات 
خود را برای اصالح در نظام انتخاباتی افغانستان به 

حکومت بسپارد. 
کمیسیون اصالح نظامی انتخاباتی صالحیت اجرایی 
برای آوردن اصالحات ندارد. این پیشنهاد نیز وجود 
دارد تا پس از این داشتن تحصیل نیز برای کسانی 

که می خواهند وارد پارلمان شوند، قید شود.

چین صدها دستگاه زراعتی 
به افغانستان کمک کرد

پاکستان شبکه حقانی و گروه جماعت الدعوه را ممنوع الفعالیت نکرده است
متعلق  ممنوع شده  فهرست رسمی سازمان های  براساس 
به  الدعوه  جماعت  گروه  دو  فعالیت  پاکستان،  دولت  به 
رهبری حافظ سعید مغز متفکر حمالت تروریستی بمبئی 

و شبکه حقانی در این کشور ممنوع نیست.
پاکستان  دولت  حال  این  با  هند،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  که  گروه هایی  فهرست  در  را  الدعوه  جماعت  گروه 
سوی مقامات این کشور از نزدیک تحت نظر هستند قرار 
داده که به این معنی است که این گروه در صورتی که از 
فعالیت های شبه نظامی گناهکار شناخته  از  بابت حمایت 

شود می تواند ممنوع شود.
با این حال گروه جماعت الدعوه توسط سازمان ملل در 
فهرست گروه های تروریستی قرار گرفته و دولت آمریکا 
برای مقابله با حافظ سعید رهبر آن 1۰ میلیون دالر جایزه 
تعیین کرده است اما او در حال حاضر آزادانه در پاکستان 

رفت و آمد دارد.
همچنین شبکه حقانی وابسته به القاعده که عامل چندین 
شناخته  افغانستان  در  هند  و  غربی ها  منافع  علیه  حمله 
سال  بمب گذاری  آن،  مشهور  حمالت  جمله  از  و  شده 
2۰۰8 علیه هیات دیپلماتیک هند در شهر کابل است، در 

فهرست گروه های تروریستی پاکستان قرار ندارد.
به  را  سازمان   6۰ پاکستان  دولت  فهرست  این  براساس 
دلیل دست داشتن در فعالیت های شبه نظامی ممنوع کرده 
الفبا  حروف  ترتیب  براساس  که  فهرست  این  در  است. 
و   3۹ رده  در  طیبه  لشکر  شبه نظامی  گروه  شده،  مرتب 

گروه جیش  محمد در رده 2۹ قرار گرفته است.
این  در  سرشناس  شبه نظامی  گروه های  دیگر  جمله  از 
پاکستان  طالبان  تحریک  و  القاعده  گروه های  فهرست، 

هستند.
فهرست  این  در  نامش  داعش  تروریستی  گروه  همچنین 
دیده نمی شود. دو گروه لشکر طیبه و جیش محمد در 14 
جنوری 2۰۰2 در پی حمله به پارلمان هند ممنوع الفعالیت 
تنها  فهرست  این  براساس  الدعوه  جماعت  گروه  شدند. 
گروه  این  است.  رسمی  نظارت  تحت  گرفته  قرار  گروه 
داشته  دست  در  را  بیمارستان  چند  و  مدرسه  چند  اداره 
فعالیت  پاکستان  در  طبیعی  بالیای  و  سیل  جریان  در  و 

انسان دوستانه انجام داد.
رهبر این گروه حافظ سعید مخالف هرگونه مذاکره صلح 

دولت پاکستان برای حل و فصل مناقشه با هند است.

چین یک بسته بزرگ کمکی را که شامل 3۰۰ عراده تراکتور 
وزارت  مقام های  سپرد.  افغانستان  زراعت  وزارت  به  است 
زراعت می گویند این بزرگترین بسته کمک جهانی به زراعت، 

در سیزده سال گذشته است.
این بسته کمکی شامل 3۰۰ بسته دستگاه قلبه و آماده سازی زمین 
است. همچنان چین 2۰۰ ماشین درو و 1۰۰ پایه دستگاه کشت 
شالی نیز شامل همین بسته کمکی می باشند. ارزش مجموعی 

این ابزار زراعتی به بیش از هشت میلیون دالر می رسد.
اسداهلل ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری روز سه شنبه )3 سنبله 
13۹4/ 25 اگست( در کنفرانسی که در کابل برگزار شده بود 
مورد  در  را  افغان  دهقانان  چینایی،  انجنیران  است  قرار  گفت 
بسته بندی و استفاده از این ماشین آالت آموزش دهند: »ماشین 
انجنیران  از  تن  ده  و  آورده شده  افغانستان  به  یاد شده  آالت 
آموزش  را  زراعت  وزارت  کارمندان  از  تن  هفتاد  چینایی، 

می دهند.«
و  دهقانان  برای  افغانستان  والیت  سی  در  تراکتورها  این 
کوپراتیف های زراعتی توزیع می شود. افغانستان امیدوار است 
بردارد.  زراعت  کردن  مدرنیزه  راه  در  را  قدم ها  نخستین  که 
زراعت افغانستان هنوز سنتی است و ماشین آالت مدرن، نقش 

کمرنگی در تولیدات زراعتی دارد.
از  بخشی  می تواند  کمکی  بسته  این  گفت  ضمیر  آقای 
نیازمندی های زراعت را حل کند ولی او تاکید کرد که جامعه 
جهانی توجه اندکی به زراعت در افغانستان داشته است. این 
مردم  درصد   8۰ رسمی  آمارهای  براساس  که  حالیست  در 
افغانستان در بخش زراعت مصروف هستند ولی در این عرصه 

توجه زیادی صورت نگرفته است.
نیاز چین به زعفران

از  برای حمایت  کنفرانس گفت کشورش  این  در  سفیر چین 
افغانستان متعهد است. او گفت دو کشور  سکتور زراعت در 
در  خوبی  بازار  زراعتی  اقالم  از  برخی  و  دارند  مشترک  مرز 

چین دارند.
کنفرانس  این  در  افغانستان  در  چین  سفیر  جون،  زی  دینگ 
گفت: »چین و افغانستان می توانند در عرصه های مختلف باهم 
همکاری داشته باشند. به گونه نمونه زعفران افغانستان در چین 
خریداران زیادی دارد. ما تاجران افغان را تشویق می کنیم که 
به  خودرا  متخصصان  ما  مقابل  در  ببرند  چین  به  را  زعفران 

افغانستان می آوریم تا در این بخش همکاری کنند.«
افزایش محصوالت زراعتی

وزارت زراعت می گوید محصوالت زراعتی افغانستان در سال 
جاری 7 تا ۹ درصد افزایش یافته است. این وزارت می گوید 
تالش  و  دارد  مازاد  گندم  جاری  سال  در  والیت   ۹ دهقانان 
می شود گندم های اضافی این دهقانان برای والیاتی که به گندم 

نیاز دارند، خریداری و توزیع شود.
چین می خواهد برای زعفران افغانستان بازاریابی کند.

با این هم افغانستان در سال جاری به ۹۰۰ هزار تن گندم کمبود 
ساالنه  افغانستان  که  می دهد  نشان  زراعت  وزارت  آمار  دارد. 
کشورهای  از  را  زراعتی  محصوالت  دالر،  میلیارد  چهار  تنها 
و  میوه  گندم،  سبزیجات،  می کند.  وارد  و  خریداری  همسایه 

برنج از اقالمی است که افغانستان وارد می کند.
در  را  زراعتی  پارک  شش  تا  دارد  تصمیم  زراعت  وزارت 
افغانستان بسازد تا خدمات بسته بندی و پروسس محصوالت 
زراعتی در آن ها انجام شود. آقای ضمیر گفت: »ما می خواهیم 
ایجاد  را  زراعتی  صنعتی  پارک های  افغانستان  زون  شش  در 
کنیم. ساخت آسیاب، ذخیره و بسته بندی میوه جات و لبنیات 

در این پارک ها انجام خواهد شد.«
به  افغانستان، کمک های چین  از  امریکایی  نیروهای  با خروج 
افغانستان افزایش یافته است. حکومت افغانستان توقع دارد تا 

کمک های چین در بخش های امنیتی و ملکی بیشتر شود.
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 رابطۀ مرید و مراد 
احمدشــاه مســعود بــا وجــود کارکردهــای مســتقالنه اش 
بعــد از آزادی شــهر کابــل نشــان داد کــه در برابــر اســتاد 
برهان الدیــن ربانــی به حیــث یــک فرمانــده مطیــع عمــل 
می کنــد و حتــا فراتــر از آن، کلیــد بســیاری از مشــکالت 

را در دســتان اســتاد ربانــی می بینــد.
بــا چنیــن نگرشــی بــود کــه پــس از ســپری شــدن دورۀ 
کار صبغــت اهلل مجــددی بــر اســاس موافقت نامــۀ “گورنر 
ـ پشــاور”، احمدشــاه مســعود به مداخلــه پرداخت  هاوس 
ــی  ــدرت نمــود، در حال ــری از ق ــه کناره گی و او را وادار ب
ــود  ــدرت نب ــی ق ــه تحویل ده ــر ب ــددی حاض ــه مج ک
و بــرای تمدیــد دورۀ زعامــت خویــش تــالش فراوانــی 
ــۀ  ــه مداخل ــی داد. شــواهدی وجــود دارد ک ــه خــرج م ب
احمدشــاه مســعود بــرای روی صحنه آمــدِن اســتاد ربانی، 
به خاطــر تطبیــق مفــاد موافقت نامــۀ پشــاور نبــود؛ بلکــه 
ــر مشــکالت  ــد ب ــی می توان او فکــر می کــرد اســتاد ربان
فایــق آیــد. زمانــی کــه دورۀ چهارماهــۀ کار اســتاد ربانــی 
بــه پایــان رســید، شــورای حل وعقــد بــه ابتــکار دولــت 
در کابــل دایــر گردیــد و هیجده مــاه دیگر دورۀ کار اســتاد 
ربانــی تمدیــد شــد، صحــت نظریــۀ بــاال نیــز بــه اثبــات 

. رسید
ــارهای  ــکالت و فش ــوه مش ــان، انب ــت زم ــا گذش ــا ب ام
ــان  ــن جری ــت مجاهدی ــاالی دول ــه ب ــی ک چندجانبه ی
ــد  ــن معتقــد ســاخت کــه بای ــه ای داشــت، مســعود را ب

مســوولیت رهبــری کشــور را بــه دوش کــس 
ــدازد و مســوولیت دولــت داری را  دیگــری ان
ــزان  ــی در می ــن رو وقت ــد. از ای ــیم نمای تقس
ــا اشــتراک  ـ. ش اجــالس هــرات ب 1373 هــ
شــمار زیــادی از شــخصیت های کشــور دایــر 
گردیــد، احمدشــاه مســعود ســخت متمایــل 
بــود کــه اســتاد ربانــی قــدرت را بــه شــخص 
ــی  ــتاد ربان ــا اس ــد؛ ام ــلیم نمای ــری تس دیگ
چنیــن نکــرد و در نتیجــه، میــان ایــن دوچهرۀ 
پرقــدرِت دولــت مجاهدیــن اختــالف نهانــی 

ــد. ــود آم ــدیدی به وج ش

دو اشتباه مهم
y  بی اعتنایــی نســبت بــه کشــورهای 

ــایه  همس
از تحلیــل عملکردهای ســران دولــت در آغاز 
پیــروزی، می تــوان اســتنباط کــرد کــه آن هــا 
ــا  ــط ب ــن رواب ــه تأمی ــی، ب ــط خارج در رواب
قدرت هــای بــزرگ جهانــی متمایــل بودنــد. 
ــط  ــن رواب ــا تأمی ــد ب ــر می کردن ــان فک ایش
بــا کشــورهای قدرتمنــد جهانــی، می تواننــد 
کشــورهای منطقــه را بدون دردســر به ســوی 
ــا خــود بکشــانند، و برخــی هــم  دوســتی ب
انتظــار داشــتند کــه جهــان به خاطــر نقشــی 
کــه مجاهدین در شکســتاندن اتحاد شــوروی 

ایفــا کــرده بودنــد، ممنــوِن آن هــا باشــد.
از دیــد دولــت مجاهدیــن، پاکســتان بــه دنبال 
ــوده و در  ــه ب اهــداف توســعه طلبانه در منطق
افغانســتان جــز بــا حکمتیــار بــا هیــچ گــروه 
دیگــری کنــار نخواهــد آمــد؛ از ایــن رو 

ــد. ــته می ش ــتی ناپذیر پنداش ــمن آش ــتان دش پاکس
برخــی از صاحب نظــران معتقدنــد، اشــتباه عمــدۀ دولــت 
اســالمی آن بــود کــه بــه مخالفــت با کشــوری )پاکســتان( 
برآمــد کــه در تولــِد او نقــش عمــده داشــت؛ امــا هســتند 
ــدید در  ــش ش ــدادِن واکن ــان ن ــه نش ــری ک ــان دیگ کس
ــن  ــت مجاهدی ــوی دول ــتان را از س ــت پاکس ــر دول براب
یــک اشــتباه جــدی می داننــد کــه موجــب شــد پاکســتان 
ــتر  ــتان بیش ــود را در افغانس ــۀ خ ــدم مداخل ــه ق ــدم ب ق
نمایــد. بــه نظــر نویســنده، عملکردهــای بعدی پاکســتان 
در افغانســتان، مــا را بــر ایــن نکتــه واقــف می ســازد کــه 
ــع  ــر از اشــغال افغانســتان قان ــزی کم ت ــه چی پاکســتان ب
نبــوده و نیرنگ هــای سیاســی فقــط می توانســت اقدامات 

آن کشــور را بــه تأخیــر انــدازد.
از نظــر دولــت اســالمی، گشــایش بــاب دوســتی بــا ایران 
کــه بــا جهــان غــرب رابطــۀ نیکــی نــدارد، دولــت نوپــای 
ــاخت.  ــی می س ــکالت فراوان ــار مش ــن را دچ مجاهدی
ــر  ــر والیتــی وزی ــود کــه وقتــی علــی اکب از همین جــا ب
ــود، مســعود  ــفر نم ــل س ــه کاب ــران ب ــت ای ــۀ وق خارج
ــدام،  ــن اق ــد. ای ــات نمای ــا وی مالق ــه ب حاضــر نشــد ک
جمهــوری اســالمی ایــران را کــه تــا آن زمــان خــود را بــه 
دولــت مجاهدیــن نزدیک تــر احســاس می کــرد، برآشــفته 

ســاخت.
علــی اکبــر والیتــی کــه بــرای میانجی گــری میــان دولت، 
جنبــش ملــی و حــزب وحــدت اســالمی بــه کابــل آمــده 
بــود، بــا خشــم کابــل را تــرک گفــت و در نتیجــه، غــرب 
ــنگر  ــه س ــه زودی ب ــدت( ب ــزب وح ــز ح ــل )مرک کاب

مخالفیــِن دولــت تبدیــل گردیــد.

ــران  ــران، رهب آقــای رفســنجانی رییس جمهــور وقــت ای
ــرد”  ــی، “بی خ ــای داخل ــر جنگ ه ــن را به خاط مجاهدی
ــر  ــفر وزی ــال س ــه دنب ــز ب ــۀ تهران تایم ــد و روزنام خوان
خارجــۀ افغانســتان بــه تهــران، در ســرمقالۀ خود نوشــت: 
جمهــوری اســالمی ایــران نمی توانــد پــول مالیــۀ اتباعش 
ــه کســانی دهــد کــه یکدیگــرِ خــود را می کشــند.  را ب

ــن  ــت مجاهدی ــه حکوم ــبت ب ــر آن، نس ــل ب ــران قب ای
خوش بیــن بــود و ایــن خوش بینــی عمدتــاً از آن ناحیــه 
ــتان در  ــد پاکس ــت می دی ــه وضاح ــه ب ــورد ک آب می خ

پیــروزی مجاهدیــن ســهمی نــدارد.

y  صدور انقالب اسالمی 

ــا  ــاط ب ــالمی در ارتب ــت اس ــر دول ــدی دیگ ــتباه ج اش
ــک  ــر ی ــت. در اث ــوع پیوس ــتان به وق ــوالت تاجیکس تح
ــتاِن آن  ــلمانان و کمونیس ــان مس ــدرت می ــمکش ق کش
کشــور کــه از ســوی روســیه و ازبکســتان شــدیداً 
حمایــت می شــدند، افــراد وابســته بــه نهضــت اســالمی 
تاجیکســتان و حــدود 5۰ هــزار تــن از تاجیک هــا مجبــور 
بــه مهاجــرت بــه افغانســتان شــدند. ایــن عــده به شــمال 
افغانســتان وارد شــدند کــه قلمــرو حــزب بــر ســر اقتــدار 
ــد؛  ــاب می آم ــه حس ــالمی( ب ــت اس ــتان )جمعی افغانس
از ایــن رو هرگونــه پیشــامدی در ایــن راســتا بــه حســاب 
دولــت اســالمی افغانســتان قلمــداد گردیــد. چریک هــای 
تاجیــک به طــور دوامــدار دریــای آمــو را کــه مرز مشــترک 

دو کشــور افغانســتان و تاجیکســتان اســت، عبــور نمــوده 
ــدند. ــتان می ش وارد تاجیکس

پایگاه هــای  در  تاجیــک  چریک هــای  از  شــماری 
احمدشــاه مســعود تحــت آموزشــی نظامــی قــرار گرفتند. 
ــده  ــه ش ــر پذیرفت ــتان دیگ ــگ در تاجیکس ــا دوام جن ب
بــود کــه مخالفیــن دولــت تاجیکســتان بــه رهبــری ســید 
عبــداهلل نــوری از ســوی دولــت اســتاد ربانــی حمایــت و 
ــوری در تالقــان مرکزیــت  ــای ن ــد. آق پشــتیبانی می گردن
داشــت. ایــن پیشــامد، قویــاً حــدس و گمان هــای 
ــی  ــترک المنافع مبن ــتقل مش ــای مس ــران جمهوری ه رهب
ــوی  ــه از س ــیای میان ــی” در آس ــترش “بنیادگرای ــر گس ب
دولــت اســالمی افغانســتان را، تبدیــل بــه یــک واقعیــت 
نمــود. شــاید احمدشــاه مســعود بــا حمایــت چریک های 
مســلمان تاجیــک، از یک ســو می خواســت رســالت دینی 
خــود را ایفا نماید و از ســوی دیگر، پشــتیبانی کشــورهای 
غربــی و عربــی را بــه ایــن قضیــه جلب ســازد و زیــر این 
عنــوان، امنیــت را در افغانســتان تأمیــن کند و بازســازی را 
آغــاز. در ابتــدا پاکســتان چریک هــای تاجیــک را تقویــت 
نمــود، امــا همیــن کــه شــعله های جنــگ بلنــد شــد، نــه 
ــت  ــر دول ــت، بلکــه فشــار ب ــا دســت خــود را گرف تنه
مجاهدیــن را چنــان افزایــش داد کــه بــه دفــاع از خویــش 
ــای  ــه چریک ه ــوان کمــک ب مصــروف شــد و دیگــر ت

تاجیــک را نیافــت.
جمهوری هــای آســیایی در مقابــل سیاســت دولــت 

افغانســتان، واکنــش چندجانبه یــی نشــان دادنــد:
-1 والیــات ســرحدی شــمال ماننــد تالقــان و بدخشــان، 
ــه از  ــی ک ــای روس ــۀ هواپیماه ــورد حمل ــات م ــه دفع ب

پایگاه هــای 
هوایــی تاجیکســتان بــه پــرواز درمی آمدنــد، قــرار گرفت 
ــی  ــز نظام ــدِن مراک ــم کوبی ــط دره ــا فق ــِل آن ه و دلی
چریک هــای تاجیــک در افغانســتان بــود کــه از آن مناطــق 

ــد. ــه می کردن ــه داخــل قلمــروِ تاجیکســتان رخن ب
-2 جمهوریت هــای مســتقل مشــترک المنافع در صــدد آن 
برآمدنــد که بــرای تأمیــن امنیت ســرحدات جنوبی شــان، 
جنبــش ملی صفحــاِت شــمال به رهبــری جنرال دوســتم 

را تقویــت کنند.
ــتان و  ــوی ازبکس ــی از س ــی و نظام ــای مال -3 کمک ه
ــد و دوســتم  ــرال دوســتم ســرازیر گردی ــه جن روســیه ب
از حالــت فرماندهــی کــه خــود را موظــف ســاخته بــود 
ســرحدات جنوبی ازبکســتان، تاجیکســتان و ترکمنســتان 
ــدوز و  ــه ســمت قن ــی را ب ــن نگــه دارد، نبردهای را در ام
بادغیــس بــه راه انداخــت، کــه مصروفیــت جنگــی دولت 
ــه  ــر علی ــوب ب ــه، در جن ــه دو جبه ــه ب ــک جبه را از ی
حکمتیــار و شــمال در برابــر دوســتم، افزایــش بخشــید.
-4 دو کشــور ازبکســتان و پاکســتان کــه بــه ترتیــب در 
ــرار  ــار ق ــن حکمتی ــتم و گلبدی ــرال دوس ــتیبانی جن پش
داشــتند، بــرای برکنــاری دولــت اســتاد ربانــی بــه یــک 
ــاس آن، حــزب  ــر اس ــه ب ــد ک ــل آمدن ــم نای ــِم مه تفاه
ــک  ــتان در ی ــه در افغانس ــی ک ــش مل ــالمی و جنب اس
ــد و  ــتی نمودن ــد، آش ــر می بردن ــدید به س ــالف ش اخت
ســرانجام بــه تاریــخ 11جــدی 1372 کودتایــی در کابــل 

از ســوی ایتــالف “شــورای هماهنگــی” بــر ضــد دولــت 
ــد. ــاکام مان ــاد، کــه ن ــه راه افت اســتاد ربانــی ب

-5 گرچــه ایــن کودتــا بــه موفقیت نرســید، امــا در نتیجۀ 
نبردهایــی کــه حــدود دو ســال بــه طــول انجامیــد، کابــل 
بــه ویرانــه مبــدل گشــت و امکانــات جنگی دولت اســتاد 

ربانــی و جنبــش ملــی از میــان رفت.
در چنیــن وضعیــت آشــفته یی، رهبــران مســلمان 
کشــور ســودان کــه در مطبوعــات غربی”بنیادگــرا” 
خوانــده می شــوند، خــود را مکلــف دانســتند کــه بــرای 
ــد.  ــالش نماین ــادی ت ــزاب جه ــان اح ــری می میانجی گ
ــه  ــودان ب ــی س ــر مذهب ــی” رهب ــن تراب ــن، “حس بنابرای
افغانســتان ســفر نمــود و مقامــات درجــه دومِ آن کشــور 

ــدند. ــتان ش ــت وارد افغانس ــد نوب ــز در چن نی
ــی  ــث نگران ــود باع ــودی خ ــه خ ــا ب ــن رفت وآمده ای
بســیاری از کشــورها به ویــژه کشــورهای غربــی گردیــد؛ 
امــا زمانــی کــه فــاش شــد طیــارات ســودانی از میــدان 
ــد،  ــل کرده ان ــب منتق ــور بم ــه آن کش ــرام ب ــی بگ هوای
دولــت مجاهدیــن در افغانســتان از دیــد ناظــران خارجــی 
چهــرۀ خشــن و نامطلوب تــری به خــود گرفــت و 
ــت  ــان دول ــو از ســوءظن و بی اعتمــادی می ــی ممل فضای
افغانســتان و دولت هــای مســلمان عــرب کــه از وجــود 
جوانــان افراطــی در رنــج به ســر می برنــد، ایجــاد گشــت. 

فرمانده کل مقاومت 
تصــرف شــهر کابــل بــه وســیلۀ طالبــان در پنجــم میــزان 
ــی  ــدی را در کارزار سیاس ــۀ جدی ـ. ش، مرحل 1375 هــ
احمدشــاه مســعود گشــود. با توجــه بــه تجاربی کــه او از 

پنــج ســال کشــمکش در کابــل فــرا گرفتــه بود، سیاســتی 
را اتخــاذ نمــود کــه محورهــای اساســی آن بــه شــرح زیــر 

اســت:
y  دوام مقاومت و حفظ دولت

در تاریــخ افغانســتان وقتــی زمامــداری کابــل را از دســت 
ــرون می کــرد؛  ــز از ســر بی مــی داد، ادعــای زعامــت را نی
امــا ایــن نخســتین بــار بــود کــه اســتاد ربانــی وقتــی بــه 
ــه ادارۀ  ــرد ک ــالن ک ــد، اع ــل وادار ش ــینی از کاب عقب نش
دولتــی را بــه شــمال کشــور منتقــل ســاخته اســت. بدیــن 
ــه دوام مقاومــت  ــه تنهــا ب ترتیــب، احمدشــاه مســعود ن
مســلحانه در برابــر یــورش طالبــان پرداخت، بلکــه ادعای 
دولــت داری را نیــز فــرو نگذاشــت. این ایســتاده گی باعث 
آن گردیــد کــه جامعــۀ جهانــی نیــز سیاســت های خشــن 
و غیرانســانی طالبــان را بهانــه قــرار داده و از شناســایی آن 

گــروه اجتنــاب ورزد.
حفــظ مشــروعیت دولت در کنــار سرســختی، حکایت از 
هوشــیاری اســتاد ربانی و احمدشــاه مســعود داشــت و در 
بخــش سیاســی مقاومــت ســهولت های فراوانــی به وجود 
آورد؛ طــوری کــه زیــر نــام دولــت اســالمی تــا اخیــر بــه 
چــاپ بانک نــوت پرداختــه شــد، ســفارت خانه های 
ــد و برخــی  ــی مان ــن باق ــرول مجاهدی افغانســتان در کنت
ــه  ــایه ب ــورهای همس ــتان و کش ــان افغانس ــا می قرارداده

همیــن اعتبــار صــورت پذیرفــت.

y  ایجاد جبهة متحد ملی

تصــرف کابــل بــه وســیلۀ طالبــان همان گونــه 
ـ نظامــی افغانســتان  کــه گروه هــای سیاســی 
را به شــدت تــکان داد، کشــورهای منطقــه 
ــد، ازبکســتان و  ــران، روســیه، هن ــه ای از جمل
ــوب  ــرِ جن ــه خط ــز متوج ــتان را نی تاجیکس
بــه راه  گســترده یی  تالش هــای  گردانیــد. 
ــت  ــاح جمعی ــان ســه جن ــاد؛ نشســتی می افت
اســالمی، حــزب وحــدت اســالمی و جنبــش 
ملــی در”خنجــان” صــورت پذیرفــت کــه در 
ــه،  ــتراک کننده گان جلس ــن اش ــت بی آن نشس
ــگ  ــِت هماهن ــر مقاوم ــی به خاط توافق نامه ی

ــه امضــا رســید. ــر طالبــان ب در براب
احمدشــاه مســعود بــرای تقویــت و گســترش 
جبهــۀ متحد ملــی، کوشــش فراوانی بــه خرج 
داد تــا این کــه شــخصیت هایی هم چــون 
مشــرقی،  از  شــهید  عبدالقدیــر  حاجــی 
ــارف  ــد ع ــار، محم ــان از قنده خان محمدخ
نورزایــی از قندهــار و مولــوی نیک محمدخان 
از قندهــار را نیــز شــامل جبهــۀ متحــد ملــی 
ســاخت و رنــگ قومــی را از جبهــۀ مقاومــت 

زدود.
تشــکیل ایتالف تــازه، فشــار جنگ را از شــانۀ 
احمدشــاه مســعود تقلیــل داد و فشــار جنــگ 
ــا  ــود. ب ــیم نم ــف تقس ــاحات مختل ــه س را ب
تشــکیل ایــن جبهــه، دید مســعود نســبت پنج 
ســال قبــل دگرگــون شــده بــود و دیگــر بــه 
ــا چــه  ــه چــه کســی ب ــن نمی اندیشــید ک ای
ســوابقی در جبهــۀ مقاومــت می جنگــد؛ بلکــه 
بــرای او ایــن مســأله اهمیت داشــت کــه برای 

دفــع تهاجــم طالبــان، بایــد از تمــام تــوان بهــره گرفــت.
 ایــن نگــرش تنهــا در عرصــۀ جنــگ و نظامی گــری باقی 
ــر در نشســت پنجشــیر،  ــک ســال بعدت ــد، بلکــه ی نمان
مرحــوم “عبدالرحیــم غفــورزی” بــه عنــوان صــدر اعظــم 
ــی  ــتین چهره ی ــن نخس ــد، و ای ــه ش ــتان پذیرفت افغانس
ــه در جهــاد افغانســتان ســهم نداشــت و  ــود کــه فعاالن ب
ــه نخســت وزیری رســید. بدیــن  در دولــت مجاهدیــن ب
ترتیــب، احمدشــاه مســعود آمــاده شــده بــود کــه از تمــام 
شــخصیت های افغانســتان کــه تمایــل دفــاع از افغانســتان 
در برابــر مداخلــۀ پاکســتان را داشــتند، در حــد اســتعداد و 

ــد. توانایی شــان اســتقبال کن
y آشتی میان تاجیک ها

از اثــرات زودرِس تصــرف کابــل بــه وســیلۀ طالبــان، یکی 
هــم آن بــود کــه ســران دولــت مجاهدیــن به حــل معضلۀ 
تاجیکســتان اولویــت بخشــیدند؛ زیــرا تاجیکســتان جبهۀ 

عقبــی آن ها را تشــکیل مــی داد.
ــان  ــان میزب ــعود در تالق ــاه مس ــی و احمدش ــتاد ربان اس
ــوری، شــدند و  ــداهلل ن ــال عب ــوف و دام ــی رحمان امام عل
در نتیجــۀ آن، توافقــی میــان دولــت تاجیکســتان و نهضت 
اســالمی آن کشــور امضا شــد و زمینۀ بازگشــت آواره گاِن 
تاجیــک بــه سرزمین شــان مســاعد گردیــد. ایــن تحــول، 
پایــه و اســاس همکاری هــای تاجیکســتان را در ســال های 
ــه  ــود ک ــتان ب ــق تاجیکس ــکیل داد. از طری ــت تش مقاوم
هــم اســلحه و تجهیــزات جنگــی بــه احمدشــاه مســعود 
ــل  ــارج وص ــان خ ــه جه ــتان ب ــم افغانس ــید و ه می رس
ــا نقــش  ــن دوره، نقــش تاجیکســتان  ب می گشــت. در ای

پاکســتان در دوران جهــاد، قابــل مقایســه اســت.

عبدالحفیظ منصور بخش چهل وششم

       

نامـۀ کـار 

ـعود
ســـ

م
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      خواجه بشیراحمد انصاری

بخش سوم و پایانی
جامی موسیقی را دارای جسم و 
او  نظر  از  آن چه  و  می داند  روان 
مهم است، جان و روان موسیقی 

می باشد:
به غفلت گفتن تن تن در الحان

ز قواالن بود تنهای بي جان
تن بي جان نهان در خاک بهتر
بساط زنده گان زان پاک بهتر

با آن که گرایِش غالب در فقه اسالمی به تحریم موسیقی 
توجه داشته است، ولی فقیه و عارِف قرن نهم هجرِی 
ما موالنا عبدالرحمن جامی به کنه و جوهِر موسیقی از 
یک سو و پیام و مرامِ دین از سوی دیگر توجه داشته 
وسیله  موثرترین  که  می دانست  خوب  جامی  است. 
برای رسانیدن پیامِ او به جامعه، هنر و موسیقی بوده و 
هر پیام و دعوت و فرهنگ و تمدنی که در قالب هنر 
ریخته نشود، فرصت بقا و نفوذ و گسترش آن اندک 

خواهد بود. 
ششم  قرن  متکلم  و  فقیه  صوفی،  غزالی،  ابوحامد 
سعادت  کیمیای  در  جامی  از  پیش  قرن  سه  هجری، 
را خالف است در سماع که  بود: علما  خویش گفته 
حالل است یا حرام و هر که حرام بکرده از اهل ظاهر 
بوده است... سماع خوش و آواز موزون گوهر دل را 
بجنباند و در وی چیزی پیدا آورد بی آن که آدمی را اندر 
اختیاری باشد. آواز خوش در حق گوش همچون سبزه 
و آب روان و شگوفه است در حق چشم، و همچون 
بوب مشک است در حق بینی و همچون طعم خوش 
است در حق ذوق و همچون حکمت های نیکو در حق 
عقل، و هر یکی را از این حواس نوعی لذت است، 

چرا باید که حرام باشد؟ 
چون  جامی  عبدالرحمن  فکری  منظومۀ  در  موسیقی 
حرام  آن  حرامِ  و  حالل  آن  حالِل  که  است  سخن 
چه  برای  کسی،  چه  که  است  این  مهم  می باشد. 
هدفی و به کدام موسیقی گوش فرا می دهد، و انسان 
چه  در  و  موسیقی  چه گونه  که  می کند  احساس  خود 
و  نیکویی  و  فضیلت  و  خیر  به  گرایش  حالت هایی 
زیبایی را در انسان رشد می دهد. سعدی همین مفهوم 

را در قالب نظم ریخته است:
بگویم سماع ای برادر که چیست

اگر مستمع را بدانم که کیست
دانشمندان عارِف ما زیبایی پسندی حاسۀ شنیداری را 
جزِو فطرت سالم آدمی می دانستند. غزالی می گفت: 
فهو  أزهاره  و  والروض  اوتاره  و  العود  یهزه  لم  »من 
فاسد المزاج لیس له عالج«. یعنی کسی را که نه بربط 
حرکت  به  آن  گل های  و  باغ  هم  نه  و  آن  تارهای  و 
آورد، طبع او چنان فاسد شده که آن را عالجی نیست. 
پیش  سال   18۰ که  ازهر  جامع  شیخ  العطار،  حسن 
می زیست، چند قدم پیشتر نهاده و گفته بود: »من لم 
األوتار، علی شطوط  بلسان  تتلی  برقیق األشعار،  یتأثر 
األنهار، في ظالل األشجار، فذلک جلف الطبع حمار«. 
به این معنی: کسی که اگر لطافت شعر که با زبان تار، 
در کنار نهر و زیر سایۀ درختان اجرا می گردد، نتواند 
به غلظت  تأثیر گذارد؛ چنین فردی، که طبعش  او  بر 
گراییده خری بیش نیست. اگر به میراث فرهنگی خود 
ما نگاهی بیفگنیم، می بینیم که سعدی شیرازی پیش از 

حسن عطار گفته بود:
پریشان شود گل به وقت سحر
نه هیزم که نشگافدش جز تبر

شتر را چو شور طرب در سر است
اگر آدمی را نباشد َخر است

در میان افراط و تفریطی که ما با آن روبه رو هستیم، 
که  می شنوم  و  می خوانم  را  سخنانی  و  فتواها  گاهی 
از حرمت مطلق موسیقی حرف زده و نظریات بخِش 
نادیده می انگارد. فقیه و  بزرگی از دانشمندان دین را 
اصولی بزرگ قرن سیزدهم هجری امام شوکانی کتابی 
دارد که آن را »ابطال دعوی االجماع علی تحریم مطلق 
السماع« نام گذاری نموده و در آن ثابت ساخته است که 
آن چه بنام اجماع در زمینۀ تحریم موسیقی رواج یافته، 
حقیقت نداشته است. احمد غزالی، برادر غزالی بزرگ 
»بوارق  نام  به  دارد  کتابی  و  نهاده  فراتر  پا  این هم  از 
االلماع فی تکفیر من یحرم السماع« و در آن به تکفیر 
به صورت  را  یازیده است که موسیقی  کسانی دست 

مطلق آن حرام دانسته اند. 
می خواهم بگویم، مسیری را که جامی انتخاب نموده 
و  عارف  و  اصولی  و  فقیه  و  دانشمند  صدها  است، 
ابن  آن مسیر حرکت کرده اند.  در  او  از  پیش  محدِث 
حزم ظاهری از جملۀ فقهایی است که می گوید هیچ 
حدیث صحیحی در باب حرمت موسیقی روایت نشده 
و ایشان نوزده حدیث وارده در این باب را یا ضعیف 

خوانده اند و یا ساخته گی. 
دانشمندی  به عنوان  نورالدین عبدالرحمن جامی  چرا 
زاهد و شریعت مدار دست به تحریم موسیقی نزد؟ به 
باور نویسنده، جامی خوب می دانست احادیثی که در 
این باب آمده و صریح اند، صحیح نیستند و آن احادیث 
در  حدیث  قوی ترین  نیستند.  صریح  اند،  صحیح  که 
از نوشیدن  این باب همان حدیث »معازف« است که 
نموده  منع  آهنگ  و شنیدن  ابریشم  پوشیدن  و  شراب 
است. این حدیث به محافلی اشاره دارد که در آن از 
زنا و شراب و ابریشم و موسیقی یاد شده است. اگر 
داده  خبر  زنا  و  از شراب  این جا  نگریسته شود،  نیک 
که  ابزاری  و  وسیله  عنوان  به  موسیقی  که  است  شده 
به  می آفریند،  رغبت  شده  یاد  گناهان  ارتکاب  برای 
داللت  حدیث  این  اگر  این رو  از  می شود.  گرفته  کار 
فقهایی چون قرضاوی و  به گفتۀ  بر حرمت هم کند، 
محمد غزالی حرمت مجموع آن ها را ثابت نمی سازد. 
آیا  است؛  شده  یاد  ابریشم  از حرمت  این حدیث  در 
ابریشم به صورت مطلق حرام گردیده است و یا تنها 
برای مردان؟ آن چه ثابت می باشد، تحریم مقید ابریشم 
است نه مطلق آن. این جا است که به اهمیت و ژرفای 
سخِن سعدی پی می بریم که گفته است: سماع ای برادر 
بگویم که چیست- اگر مستمع را بدانم که کیست. در 
رابطه به مدلول حدیِث باال سخنان فراوانی گفته شده 
بیرون بوده و شاید در  این مقال  است که از حوصلۀ 

مناسبِت دیگری به آن بپردازیم. 
اما  است،  نموده  روایت  بخاری  را  معازف  حدیث 
جالب این است که برخی راویاِن بخاری خود آهنگ 
می شنیدند. یکی از این راویان »المنهال بن عمرو« نام 
ابن  و  مزی  ابوالحجاج  و  ذهبی  امام  گفتۀ  به  که  دارد 
حجر عسقالنی، نویسنده گان سیر اعالم النبال و تهذیب 
الکمال و تهذیب التهذیب - که از معتمدترین آثار در 
عرصۀ جرح و تعدیل به شمار می روند  خود از جملۀ 
سلمۀ  ابي  بن  یعقوب  می شنید.  آهنگ  که  بود  کسانی 
امام و محدث و راوي ثقه هم از جملۀ کسانی بود که به 
موسیقی گوش فرا می داد. ابراهیم بن سعد که بخاری، 
را  او  َحنْبَل  ابن  و  بغدادی  خطیب  معین،  بن  یحیی 
راوي ثقه خوانده اند، به گفتۀ صفدی نویسندۀ »الوافی 
بالوفیات«، خود موسیقی می نواخت. ابن دقیق العید که 
به گفتۀ سبکی از بزرگترین محدثان قرن هفتم هجری 
به شمار می رود، می گفت چهل سال تمام کرام الکاتبین 

چیزی نیافته اند که در موردم چیزی بنویسند، از جملۀ 
محدثانی بود که به موسیقی عشق می ورزید. عبدالملک 
بن عبدالعزیز مفتی مدینه که از راویان و شاگردان امام 
امام ذهبی نگاشته  مالک به شمار می رفت، طوری که 
اعالم  می ورزید. سیر  موسیقی عشق  به  است، سخت 
النبال از احمد بن حنبل نقل نموده است که در موردش 
می گفت: »قدم علینا و معه من یغني« یعنی او در حالی 
نزد ما آمد که رامشگری نیز ایشان را همراهی می نمود. 
فراهیدی  احمد  بن  موسیقی خلیل  علم  نوابغ  از  یکی 
اول هجری  قرن  اواخر  در  که  احمد  بن  است. خلیل 
شمار  به  عروض  علم  اصلی  پایه گذار  آمده،  دنیا  به 
قالب  در  را  عربی  و  فارسی  شعر  که  علمی  می رود؛ 
آن می سنجند. حرکات فتحه، کسره، ضمه، سکون، شد 
اختراعات  از  قرآن می  بینیم،  امروز در  که  را  تنوین  و 
قرآن  که  زمانی  تا  و  بوده  مسلمان  موسیقیدان  همین 
هست - که خواهد بود - این شهکار خلیل بن احمد 
نیز باقي خواهد ماند. آری! همین خلیل بن احمد یکی 
مؤلفان شهیر علم موسیقی است که قوانینی برای این 
دانش اساس گذاشت و صداها و آهنگ ها را به مراتب 

مختلفی تقسیم نمود. 
موسیقی  برای شنیدن  فرصتی  که  این سطور  نویسندۀ 
ندارد، در صدد اثبات امری محرم برای خودش نیست، 
بلکه می خواهد پهلوی دیگر حکم شرعی موسیقی را 
گروه  بلکه  جامی،  تنها  نه  که  بنمایاند  خواننده  برای 

بزرگی از اندیشمندان مسلمان در آن سو ایستاده اند. 
اجتماعی  رسالت  می خواهد  موسیقی  اگر  پایان،  در 
خودش را انجام دهد، باید رهبری قافلۀ خیر و فضیلت 
بخش  که  جنسی  شهوت  گیرد.  دوش  به  را  عدل  و 
بزرگ موسیقی ما به آن تخصیص یافته، آن قدر نیرومند 
نیست.  دیگری  تشویقگر  نیازمند  که  است  توفانی  و 
با چنین جاذبه و کششی خلق  را  این غریزه  خداوند 
غریزه  این  گردد.  حفظ  حیوان  و  انسان  نوع  تا  کرده 
نیازمند آن نیست تا آن را انگیزه دهیم، بلکه این سیل 
طبیعی  حدود  و  سالم  مسیر  در  و  گردیده  مهار  باید 
بیفزاییم،  آن  نیروی  بر  اگر  شود.  داده  استقامت  آن 
طبیعی است که این سیل از مسیر خود منحرف شده 
ما  رایج  موسیقی  نمود.  خواهد  ویران  را  ما  هستی  و 
چیزی جز شهوت نمی شناسد و اگر عشق تنها جنس و 
شهوت باشد، پس خران و بوزینه گان عاشق پیشه ترین 

موجودات روی زمین خواهند بود.

موسیقی یی که باعث تحریک غده های جنسي می شود، 
غده های  تحریک  باعث  که  لگن  و  آفتابه  موسیقی  با 
از  لعاب  موسیقی،  آن  ندارد.  تفاوتی  می گردد،  لعابی 
دهان می آورد و این موسیقی هم همان کار را می کند. 
ولی  می شود  معلوم  هنر  ظاهر  در  آن که  با  هنر  این 

ابتذالی بیش نیست. اقبال گفته است: 

عشق را ما دلبری آموختیم
شیوۀ آدمگری آموختیم

به سوی  الهام  بال  با  را  هنر  عبدالرحمن جامی  موالنا 
آسمان کشاند و به آن روح بخشید و موسیقی و شعر 

هم چیزی جز حدی کاروان روح نیست.
و  افراط  سنگ  دو  میان  در  بدین سو  قرن ها  از  که  ما 
روش  و  اندیشه  نیازمند  خیلی  می شویم،  ُخرد  تفریط 
شخصیت هایی چون موالنا عبدالرحمن جامی هستیم. 
پرسشی که مطرح می شود، در این موسم ابتذال هنری 
موسیقی  برای  بدیلی  می توان  چه طور  دینی  جنون  و 
به  یا  و  نمود.  ایجاد  ارزش زدا  و  اخالق ستیز  مبتذل، 
ذوق  و  سالم  موسیقی  می توان  چه طور  دیگر،  عبارت 
بلند را جای گزین خشکی و سردی و تشدد از یک سو 

و بد ذوقی و ابتذال از سوی دیگر نمود.  
موالنا عبدالرحمن جامی کافیۀ ابن حاجب کردي را که 
از خانوادۀ صالح الدین ایوبي بود و 163 سال پیش از 
جامی در مصر می زیست، شرح نمود که به نام »الفوائد 
الضیائیۀ« شهرت دارد و مالهای مدارس دینی ما آن را 
به نام »شرح جامی« می شناسند. شرح جامی یک ونیم 
قرن است که در مرحلۀ چهارم درس نظامي تدریس 
در  دیوبندی  نصاب  معتبر  کتاب های خیلی  از  و  شده 
می رود.  شمار  به  افغانستان  و  پاکستان  و  هندوستان 
و  مالها  می توان  می شود؛ چه گونه  مطرح  که  پرسشی 
شرح  نویسندۀ  که  فهماند  را  دینی  مدارس  شاگردان 
عشق  به  رابطه  در  که  است  بوده  کسی  همان  جامی 
و موسیقی هم می اندیشید و شهکارهایی می آفرید. در 
عصری که خون و خشونت و بدبینی و کینه و خشکی 
موسیقی  می شود  چه طور  نموده اند،  عجین  دین  با  را 
سالم و سازنده را وارد حوزۀ مقدس دینداری نمود و 

عشق را جایگزین خصومت و دشمنی و نفرت؟
جامی یکی از پایه های فرهنگی و سمبول های اصالت 
هنری و اعتدال دینی ما به شمار می رود که تعالیم او را 

باید ارج گذاشت! 

     عشــق
 و موسیقی
 در منظومۀ 
موالنا  فکرِی 
عبدالرحمن 
جـامـی
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ابوبکر مجاهد 
به دلیل بی  کفایتی دولت وحدت ملی، مهاجرت ها از 
کشور به شکل بی پیشینه یی افزایش یافته و براساس 
برخی گزارش ها، دست کم هر ماه 12۰ هزارتن کشور 

را به مقصد کشورهای خارجی ترک می کنند. 
مقام های دولتی نیز افزایش رقم مهاجرت ها از کشور 
را تأیید می کنند و می گویند که تنها هم اکنون 75 هزار 
مهاجر افغانستانی در کشور یونان در بی سرنوشتی به 

سر می برند. 

پناه جویان  که  می گویند  مهاجرین  وزارت  مسووالن 
دیگر  برخی  و  یونان  ترکیه،  کشورهای  در  افغانی 
در  اتریش  و  آلمان  جمله  از  اروپایی  کشورهای  از 

وضعیت بسیار بدی به سر می برند. 
متقاضیان  بی پیشینۀ  افزایش  از  پاسپورت  ریاست 
پاسپورت خبر می دهد. مسووالن این اداره می گویند 
که آن ها قادر نیستند که به رقم روز افزون متقاضیان 
به اسرع وقت پاسخ دهند. این اداره می خواهد تشکیل 
به  سریع  شکل  به  بتواند  تا  بخشد  افزایش  را  خود 

متقاضیان پاسپورت پاسخ بدهد. 
و  مهاجرین  وزارت  سخنگوی  جرأت  اسالم  الدین 
ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  عودت کننده گان 
می گوید: در سال 13۹2 تعداد مهاجرینی که در یونان 
بودند، به 65 هزار تن می رسیدند؛ اما امروز بیشتر از 
75 هزار مهاجر افغانستانی در کشور یونان در حالت 

بحرانی به سر می برند.
بزرگ  باندهای  سوی  از  مهاجرین  که  می گوید  او 

قاچاق انسان اغوا می شوند. 
آقای جرأت خاطر نشان کرد: »قاچاق چیان افرادی را 
که در اردوگاه ها استند؛ به خاطر به دست آوردن پول 
به پناهنده گی به کشورهای اروپایی تشویق می کنند و 
مردم هم بدون آگاهی از پیامدهای ناگوار این سفر، 

خود را به آنان می سپارند.«
افغانی  مهاجرین  گفت:  مهاجرین  وزارت  سخنگوی 
اول  گروه  می شوند:  تقسیم  دسته  سه  به  یونان  در 
دستۀ  استند.  اروپایی  کشورهای  به  رفتن  خواهان 

اند  داده  پناهنده گی  خواست  در  یونان  به کشور  دوم 
پناه جویان  دارد،  که  مشکالتی  نسبت  کشور  این  که 
برگشت  خواهان  سوم  گروه  و  نمی تواند  پذیرفته  را 
نماینده گی  نبود  بنابر  که  استند  به  افغانستان  دوباره 
سیاسی افغانستان در کشور یونان به مشکالت زیادی 

مواجه استند. 
وزارت  سخنگوی  مستغنی  شکیب  حال،  این  در 
وضعیت  به  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  به  خارجه 
مهاجرین افغانستانی که در اردوگاه های کشور ترکیه 

به سر می برند، سفارت افغانستان مقیم انقره رسیده گی 
می کند.

آقای مستغنی می افزاید: در این اردوگاه ها، مواد اولیۀ 
از  مهاجرین  تمام  برای  اقامت  محل  البسه،  صحی، 

طرف کمیشنری سازمان ملل متحد داده می شود.
افغانستان  به  برگشت  خواهان  افرادی که  او،  به گفتۀ 
توسط سفارت  اسنادشان  مراحل  از طی  باشند، پس 
مقیم  افغانستان  قنسلگری  و  انقره  مقیم  افغانستان 

استانبول برگه های برگشت برای شان داده  می شود. 
او می گوید: مهاجرین افغانستانی در یونان به مشکالت 
سخت دست و پنچه نرم می کنند، سفارت غیر مقیم 
افغانستان در کشور همجوار یونان که در شهر صوفیه 
مرکز بلغارستان است، نسبت مشکالتی که دارد به تمام 

مهاجرین در یونان رسیده گی کرده نمی تواند.
آقای مستغنی خاطر نشان کرد، مهاجرینی که به شکل 
افغانستان  از  قاچاق  گروه های  توسط  و  قانونی  غیر 
بیرون می شوند، وقتی توسط پاسبانان مرزی بازداشت 
می شوند و برگۀ برگشت برای شان داده می شود؛ خود 
را از نظر مسووالن پنهان می کنند؛ تا برگرداننده نشوند. 
می خواهند  که  افرادی  موارد  برخی  در  او،  به گفتۀ 
اسناد مهاجرت خود را موجه جلوه دهند، از دریافت 
دوری  قونسلگری ها  و  افغانستان  سفارت   خدمات 

می کنند.
افزایش تقاضا برای گذرنامه

امور  ادارۀ توزیع پاسپورت در وزارت  این حال،  در 
داخله از افزایش چندبرابری شمار متقاضیان پاسپورت 

خبر می دهد. 
گذرنامه  اداره  رییس  صبور  عمر  سید  جنرال  دگر 
ماندگار  روزنامۀ  به  مصاحبه  در  داخله  وزارت 
گذشته  سال  به  نسبت  گذرنامه  متقاضیان  می گوید: 

افزایش چشم گیری یافته است.
آقای صبور می افزاید: در سال های گذشته  به هر فامیل 
8 نفری یک جلد گذرنامه داده می شد، ولی حاال برای 
هر عضو فامیل یک جلد گذرنامه داده می شود. بناً این 
کار باعث ازدحام در این اداره شده است. او می گوید: 
گرفتن  به  مراجعه  8نفری  فامیل    2۰۰ روزانه  »اگر 
گذرنامه کنند، برای این اشخاص 16۰۰ جلد گذرنامه 

توزیع می شود«.
او همچنان گفت: بخشی از مردم که تاریخ گذرنامه های 
شان سپری شده است، می خواهند گذرنامه های تازه 

بگیرند. 
ریاست  در  ازدحام  دیگر  علت  افزود:  صبور  آقای 
که  جوانی  هزارها  روزانه  که  است  این  گذرنامه 
به تحصیل می روند، جهت اخذ گذرنامه به این اداره 

مراجعت می کنند. 
در  کرد:  تصریح  همچنان  گذرنامه  اداره  رییس 
به دست  قلمی  گذرنامه های  که  افرادی  گذشته ها 
 می آوردند؛ نیاز به حضور در ریاست گذرنامه نداشتند، 
آنان  گذرنامه  می توانستتند  کمیشن کار  افراد  حتا 
که  فردی  حاضر  حال  در  ولی  بگیرد،  برای شان  را 
گذرنامه می گیرند، ابتدا باید بایمتریک معاینه شوند و 

بعداً گذرنامه خود را اخذ کند.
آقای صبور با بیان این که نبود شناس نامه برقی یکی 
از مشکالت دیگری در ریاست گذرنامه است، تأکید 
به  باشد،  داشته  برقی وجود  »اگر شناس نامه  می کند: 
اطمنان می توان به مشکالت افرادی که گذرنامه اخذ 

می کنند، رسیده گی کرد«.
سال  یک  طول  در  می کند:  نشان  خاطر  صبور  آقای 
گذشته بیشتر از هفت صد هزار جلد گذرنامه توزیع 
شده که بیشتر این افراد به مهاجرت خارج به از کشور 

رفته اند.
یافته،  افزایش  گذرنامه  متقاضیان  این که  بابیان  او 
تولید  ظرفیت  گذرنامه  توزیع  دستگاه های  می گوید: 
1۰۰۰ اال 2۰۰۰ جلد گذرنامه در 24 ساعت در سطح 
تن   7۰۰۰ تا  هزار   3۰۰۰ روزانه  ولی  دارد؛  کشور 
متقاضی گذرنامه داریم که این باعث ازدحام می شود.

توزیع گذرنامه ظریفیت  افزود: چون دستگاه های  او 
توسط  والیات  از  که  افرادی  شمار  بناً  دارد،  کم 
مدیریت های گذرنامه اسناد شان به مرکز می رسد؛ یک 

مدت در انتظار می مانند.

مشکالت  حل  خاطر  به  افزود:  نموده  تصریح  او 
برده  باال  ادارۀ گذرنامه  هموطنان عنقریب تشکیالت 

شده و دستگاه های چاپ را نیز افزایش می دهیم. 
رییس اداره گذرنامه خاطر نشان کرد: »من از دوستان، 
به هیچ  همکاران و وکالی  مردم خواهش می کنم که 
فردی واسطه نشوند، تا باعث ضایع شدن وقت دیگران 

نشوند«.
برخی از استادان دانشگاه، دلیل افزایش مهاجرت ها را 

بی کاری، فقر و جنگ و نا امنی می  دانند. 
برآورده  در  ملی  وحدت  دولت  که  می گویند  آنان 

سازی نیازهای مردم ناکام بوده است. 
عزیز یختیاری استاد دانشگاه می گوید: مهاجرت های 
آتش  در  کشور  دارد.  کشور  بدامنی  در  ریشه  اخیر 
بیداد  آن  در  ثباتی  بی  و  فقر  و  است  جنگ شعله ور 

می کند. 
این استاد دانشگاه افزود: در طول 13 سال کوشش هایی 
به خاطر امنیت صورت گرفت، ولی در این اواخر پس 

از انتخابات ریاست جمهوری کشور دوباره به حالت 
بحران رفت.

وحدت  »حکومت  کرد:  نشان  خاطر  بختیاری  آقای 
ملی در ایجاد اشتغال و امنیت مردم موفق عمل نکرد، 
امیدواری شماری زیاد مردم نسبت به امنیت و ایجاد 
شغل در دولت وحدت ملی به یأس و ناامیدی تبدیل 

شد«.
شکل  به  مهاجرت ها  میزان  اخیراً  می گوید:  او 
دانشجو  جوانان   حتا  و  یافته  افزایش  بی سابقه یی 
درس های خود را رها کرده، به مهاجرت می روند و در 

مسیر راه به مشکالت زیاد روبرو استند.
 به گفتۀ او، شماری از این مهاجرین در کشتی غرق 
می شوند و شماری دیگر مورد حمله پاسبانان مرزی 

کشورها قرار می گیرند.
این استاد دانشگاه تاکید  می کند: این مهاجرت ها زنگ 
خطری به دولت وحدت ملی است که نتوانست در 

ایجاد شغل و امنیت برای مردم جواب گو باشد.
او اضافه کرد، افرادی که در دانشگاه های خصوصی با 
یا در دانشگاه دولتی  پول شخصی تحصیل کرده اند، 
کشور  داخل  در  کار  نبود  به خاطر  خوانده اند،  درس 

به بیرون از کشور مهاجرت می کنند. 
حالت  یک  در  افغانستان  کرد:  تأکید  بختیاری  عزیز 
حساس قرار دارد و سران دولت وحدت ملی باید این 
حساسیت را درک کنند؛ تا از این بیشتر حالت کشور 

بحرانی نشود.
براساس  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
 2۰14 سال  در  تنها  المللی  بین  نهادهای  آمارهای 
میالدی نزدیک به دو نیم میلیون تن افغانستان را به 

قصد کشورهای خارجی ترک کرده اند. 
در سال 2۰15 وضعیت به مراتب بدتر از سال 2۰14 

شده است.
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برخی از عناصر کلیدی...
برای  فرصت سازی  یا  زمینه سازی  و  کردن  وارد 

هواخواهان خود شرایط را فراهم می کنند.
اظهارات عبداهلل عبداهلل  به  با توجه  آگاه سیاسی  این 
رییس اجرایی در جلسۀ شورای وزیران گفت: داکتر 
ابزاری در اختیار  یا  عبدهلل در موقعیتی قرار ندارد و 
کسانی که  اما  کند؛  افشا  را  افراد  این  بتواند  که  ندارد 
توانایی افشای ستون پنجم را دارند، یا بخشی از ستون 
به  استخباراتی  با سازمان های  یا درتبانی  اند و  پنجم 

اریکه قدرت تکیه زده اند«.
کوهستانی گفت: »داکتر عبداهلل صالحیت  های الزم را 
که باید می داشت ندارد. او در وزارت داخله، ریاست 
امنیت ملی و شورای امیت که صالحیت افشای ستون 

پنجم را دارند، نفوذ ندارد. 
داکتر  تیم  از  آن که  با  داخله  »وزیر  کرد:  اضافه  وی 
عبداهلل آمده؛ اما آنچه در خصوص تقرر و تعین افراد 
انجام داده بدون مشوره داکتر عبداهلل صورت گرفته و 

بیشترین تمایل به ارگ ریاست جمهوری دارد.
می گوید:  کابل  دانشگاه  استاد  سیحون  سیف الدین 
از  مشخصی  تعریف  که  است  کشوری  »افغانستان 
منافع ملی خود ندارد و توسط نهادهای بیرونی اداره 

می شود.
او می افزاید: افغانستان یک کشور اداره شونده است 
که پول و امکانات آن را بیرونی ها می  پردازند؛ بنابراین 
نظر  به  منطقی  زیاد  پنجم  ستون  افشاکردن  ادعای 

نمی رسد.
وی افزود: »زمانیکه یکی از نماینده گان شورای ملی 
به جاسوسی به یک کشور بیرون توسط همکاران اش 
این گفته ها  نیستم! پس  تنها من  متهم شد؛ گفت که 
نشان می دهد که حامیان کشورهای بیرونی در دورن 
و  اند  نفوذ  و  قدرت  صاحب  و  است  فراوان  نظام 

افشاکردن آنان کار ساده یی نیست«.
به گفته این استاد دانشگاه، ستون پنجم یعنی کسانی که 
می کنند؛  امضا  امنیتی  موافقت نامۀ  پنهانی  صورت  به 
به سفارش  انتخابات  یعنی کسانی که در  پنجم  ستون 
بیرونی ها کار کردند؛ بنابراین مردم خود می دانند که 

کی ها ستون پنجم اند.
نظامی  آگاه  امرخیل  عتیق اهلل  جنرال  حال،  این  با 
و  زورمند  افراد  را  پنجم  ستون  »چون  می گوید: 
به  یا  افشا  بنابراین  می دهد؛  تشکیل  نفوذ  صاحب 

محاکمه کشانیدن این افراد ممکن نیست«.
او تأکید کرد: در گذشته نیز گفته شده بود که قاچاقبران 
مواد مخدر که همه زورمندان اند را افشا می کنند؛ اما 
نه حکومت و نه پارلمان توانست حتا یک نفر از این 

قاچاقبران مواد مخد را به مردم معرفی کند.
تمام  که  می داند  »دولت  گفت:  امرخیل  جنرال 
کشورهای دنیا در ستون پنجم افغانستان افرادی دارند؛ 
اما جرأت افشا کردن نام آنان را ندارد؛ زیرا این افراد 

صاحبان قدرت در حکومت اند«.
وی افزود: نکتۀ دیگر اینکه این افراد از یک سو ستون 
اصلی حکومت را تشکیل می دهند و از جانب دیگر، 
از سوی کشورهای بیرونی به شدت حمایت می شوند.
باور است که چون فساد در  این  به  این آگاه نظامی 
دورن حکومت بسیار گسترده و وسیع است؛ بنابراین 
ستون  افراد  افشای  و  هستند  روزگمی  فکر  به  همه 
پنجم هم یک نوع روزگمی است که هرگز حقیقت 

پیدا نخواهد کرد.
از مردم گفته می شود که در  به گروهی  ستون پنجم 
نهان به تضعیف گروه بزرگتری که ظاهراً باید به آن 
وفادار باشند، می پردازند. این اصطالح از زمان جنگ 
شده   رایج  سیاسی  و  نظامی  درعرصه  اسپانیا  داخلی 

است.

مفهوم مجازی  و  معنی  نظر  از  پنجم  اصطالح ستون 
همان جاسوسی است؛ منتها با این تفاوت که جاسوس 
به ضرر و زیان بیگانه کار می کند و نفع و مصلحت 
نظر  از  قیمت جان  به  ولو  را  و کشور خویش  ملت 
را  معنی  این  پنجم  ستون  که  درحالی  نمی دارد؛  دور 
افاده نمی کند، بلکه افراد این ستون، دانسته یا ندانسته 

به زیان و ضرر خودی و نفع بیگانگان کار می کنند.

بحــران کـــالن اجتـــماعی 

مردم دسته  دسته کشور را ترک می کنند
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ورزش
بارتومئو:

 نیمار در بارسلونا بازنشسته 
مــی شـــود

به  )فیفا(  فوتبال  المللی  بین  فدارسیون  رییس 
دفاع از خود پرداخت و تاکید کرد منتقدانش به 
زودی پیشمان خواهند شد و خواهند فهمید که 

او چه ارزشی برای فیفا داشته است.
بسیار  روزهای  بالتر  سپ   ،BBC گزارش  به 
ریاست  با  فیفا  می گذارد.  سر  پشت  را  سختی 
این  و  است  شده  متهم  تبانی  و  فساد  به  بالتر 
از  بعد  شد  مجبور  نهایت  در  سوئیسی  پیرمرد 
استعفا  شد،  او  از  که  زیادی  بسیار  انتقادهای 
ریاست  انتخابات  در  دیگر  کند  اعالم  و  کرده 

فیفا شرکت نخواهد کرد.
بالتر در گفت و گویی که با BBC داشت، وجود 
هرگونه فساد را رد و از دوران ریاستش در فیفا 
به عنوان دوران پاک یاد کرد. بالتر 7۹ ساله در 
این زمینه گفت: در شبکه های اجتماعی حمالت 
تصویری  هیچ وجه  به  شد.  من  به  بی سابقه ای 

از شما  نیست.  من ساخته شده، درست  از  که 
می خواهم به سراسر جهان بروید تا برایتان ثابت 
شود که همه به من احترام می گذارند. به آسیا، 
آفریقا و چین بروید و درباره فیفا و بالتر سوال 

کنید تا همه چیز برایتان روشن شود.
احترام  من  به  حداقل  داد:  ادامه  فیفا  رییس 
فیفا  بر  ریاستم  دوران  در  چون  می گذارند 
کارهای زیادی انجام دادم. نه تنها من، بلکه فیفا 
دستاوردهای زیادی داشت. نهایت تالش خود 
را در دوران ریاستم بر فیفا به کار گرفتم تا به 
فوتبال خدمت کنم. اطمینان دارم که تالش های 
من بی ثمر نخواهد بود و حداقل مردم به ارزش 
آن پی خواهند برد. 4۰ سال است در فیفا فعالیت 
می کنم. بسیاری نمی داند که چه کارهای انجام 
داده ام اما بدون شک بعد از اینکه فیفا را ترک 
کنم، ارزشم مشخص خواهد شد. آدم با وجدانی 

پاک  پاِک  که  می دانم  و  هستم 
هستم. آدم پاک و درستی هستم 
و دلیلی ندارد که نگران چیزی 
باشم. بالتر شخصی قوی است 
و به خوبی می تواند از خودش 

دفاع کند.
خطاب  سخنان  ادامه  در  بالتر 
از  بعضی  گفت:  منتقدانش  به 
اشخاص وجود دارند که من را 
دوست ندارند و از هر فرصتی 
برای ضربه زدن به فیفا و بالتر 
استفاده می کنند. آنها به زودی 
چقدر  که  می شوند  متوجه 
به  صراحت  به  کرده اند.  اشتباه 
شما  می گویم در فوتبال و فیفا 
موسسه  ندارد.  وجود  فسادی 
بعضی  تنها  نیست.  فاسد  فیفا، 
از افراد هستند که چهره فوتبال 
کمیته  اگر  کرده اند.  لکه دار  را 
می داد،  اجازه  فیفا  اجرایی 
می توانستم نام آنها را برای همه فاش کنم. این 
اصال عاقالنه نیست که رییس یک مجموعه را 
تنها به خاطر افراد خبیث و بدسرشتی که در آن 
موسسه وجود دارند، توبیخ و جریمه کرد. فساد 
در فیفا وجود ندارند، بلکه تنها بعضی از افراد 
هرکس  باید  و  هستند  مجموعه  این  در  فاسد 

مسئول رفتار و کارهای خود باشد.
رییس  پالتینی،  میشل  زیاد،  خیلی  احتمال  به 
اتحادیه فوتبال اروپا جایگزین بالتر در انتخابات 
ریاست فیفا خواهد شد. بالتر درباره این سوال 
که چه کسی بیشترین شانس را برای جانشینی 
او دارد، اینگونه پاسخ داد: درباره رییس بعدی 
زمینه  این  در  نمی توانم  نکنید.  سوال  من  از 
تصمیم گیری کنم. مجمع عمومی درنهایت باید 

تصمیم گیری کند نه من.

مهاجم ایتالیایی لیورپول پس از بازگشت به وطنش برای پوشیدن 
به  روزی  می دانست  که  کرد  اعتراف  روسونری  پیراهن  دوباره 

سن سیرو بازخواهد گشت.
ایتالیایی و اخباری که آنها در یکی دو روز  گمانه زنی رسانه های 
گذشته در خصوص بازگشت ماریو بالوتلی به میالن برای بازی در 
جمع قرمز و مشکی پوشان این شهر منتشر کرده بودند، درست از 
آب در آمد و مهاجم ایتالیایی لیورپول روز سه شنبه وارد فرودگاه 

میالن شد تا در تست پزشکی روسونری شرکت کند.
تیم  با  قرضی  قراردادی  عقد  برای  می شود  گفته  که  بالوتلی 
پیشین خود به ایتالیا برگشته، پس از انجام اولین مرحله از تست 
داشت:  اظهار  میالن  باشگاه  سایت  با  گفت و گو  در  پزشکی اش، 
به تمرینات  بازگشت  انتظار  خوشحالم که برگشته ام و حاال فقط 

را می کشم.
وی ادامه داد: از نظر فیزیکی احساس می کنم در وضعیت بسیار 
خوبی قرار دارم و االن فقط باید تمریناتم را در کنار سایر اعضای 

تیم آغاز کنم. من برای بازی در میالن سراپا انگیزه ام.
سوپرماریو در پاسخ به این سؤال که آیا تصور می کرد تنها یک فصل 
پس از ترک میالن برای پیوستن به لیورپول دوباره به روسونری 
ملحق شود، گفت: بله، انتظارش را داشتم. میالن همیشه در قلب 

من جای داشته و همیشه به بازگشت به این تیم امیدوار بودم.
تیم  آخرین  میالن  است  ممکن  آیا  که  پرسش  این  جواب  در  او 
دوران بازیگری اش باشد، تأکید کرد: من باید سخت تالش کنم و 
امسال کارم را خوب انجام دهم، بعداً در مورد این موضوع فکر 

خواهم کرد.

دیدار  در  شاگردانش  عملکرد  از  لیورپول  سرمربی 
برابر آرسنال رضایت دارد. البته او تاکید کرد تیمش 

شایسته پیروزی در این دیدار بوده است.
لیورپول در هفته سوم لیگ  به گزارش سایت گل، 
آورد  به دست  را  ارزشمندی  تساوی  انگلیس،  برتر 
و موفق شد در خانه آرسنال، این تیم را به تساوی 

بدون گل متوقف کند.
بازی  از  بعد  خبری  نشست  در  راجرز  برندان 
که سه  داشتیم  را  این شایستگی  بدون شک  گفت: 
نیمه  در  آوریم.  به دست  را  دیدار  این  کامل  امتیاز 
نخست بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم و 

فرصت های زیادی را هم روی دروازه حریف خلق 
کردیم. می توانستیم در همین نیمه به گل برسیم. پتر 
چک در این دیدار بازی بسیار خوبی را به نمایش 
کریستین  خود،  خوب  واکنش های  با  و  گذاشت 

بنتکه را ناکام گذاشت.
عملکرد  دفاعی  خط  در  جاری  فصل  در  لیورپول 
بسیار خوبی داشته است و در سه بازی که به میدان 

رفته، هیچ گلی دریافت نکرده است.
پرداخت  تیمش  دفاعی  خط  از  ستایش  به  راجرز 
هم  آرسنال  برابر  دیدار  در  لیورپول  دفاع  گفت:  و 
بسیار خوب و سازمان یافته عمل کرد و این مساله، 

نمایش خوب  به  باید  می کند.  بسیار خوشحال  مرا 
خود در خط دفاعی ادامه دهیم. تیمی که می خواهد 
به پیروزی برسد باید در درجه نخست در کارهای 
دفاعی خوب ظاهر شود. خط دفاعی ما برابر یک تیم 
خوب و با کالس به نام آرسنال آزمون خوبی پس 
داد. لیورپول در مسیر درستی گام بر می دارد و بازی 

به بازی در حال پیشرفت و بهتر شدن است.
آرسنال در این دیدار یک بار توسط آرون رمزی به 
گل رسید اما داور بازی این گل را به خاطر آفساید 
قبول نکرد. آرسن ونگر، سرمربی توپچی ها به شدت 
راجرز  برندان  اما  بود  معترض  داور  این تصمیم  به 
معتقد است که داور تصمیم درست و بزرگی گرفته 
است. او تصمیم داور را درست و شجاعانه خواند.

خود  سخنان  پایان  در  لیورپول  ایرلندی  سرمربی 
تیمش  برزیلی  هافبک  لیوا،  لوکاس  از  ستایش  به 
پرداخت و گفت: در این دیدار آدام الالنا و جوردن 
اختیار  در  آسیب دیدگی  خاطر  به  را  هندرسون 
کردن  بازی  برای  گزینه  بهترین  لوکاس  و  نداشتیم 
در پست خط دفاعی بود. او عملکرد بسیار خوبی 
برای  تاثیرگذار  بازیکنی  لوکاس  داد.  نشان  از خود 
داشته  او دوست  بسا  به شمار می آید. چه  لیورپول 
باشد که در هر دیداری ۹۰ دقیقه بازی کند و این 
کامال طبیعی است. مساله مهم این است که عملکرد 
لیورپول  بازیکنان  همه  داد.  نشان  خود  از  خوبی 

خوب بودند و از عملکرد آنها رضایت دارم.
لیورپول با این تساوی هفت امتیازی شد و با تفاضل 
گل کمتر نسبت به لسترسیتی، در رده سوم جدول 
رده بندی قرار گرفت این در حالی است که آرسنال 

با چهار امتیاز در رده نهم قرار دارد.

رییس باشگاه بارسلونا در واکنش به صحبت های خروج نیمار 
از این تیم تاکید کرد این بازیکن در نوکمپ بازنشسته می شود.
کرده  اعالم   Globoesporte نشریه  ساکرنت،  گزارش  به 
نیمار وارد عمل  باشگاه منچستریونایتد برای خرید  بود سران 
به  او  آوردن  برای  پوندی  میلیون   14۰ پیشنهادی  و  شده اند 

تیمشان پیشنهاد کرده اند.
جوزپ ماریا بارتومئو، رییس باشگاه بارسلونا در واکنش به این 
خبرها اظهار داشت: نیمار اینجا را ترک نمی کند. او هنوز جوان 
است و می تواند تا سال ها برای بارسلونا به میدان برود. از او 
می خواهیم در نوکمپ بازنشسته شود. او باید به دوران حرفه ای 

حضورش در ترکیب بارسلونا ادامه دهد.
قرارداد کنونی نیمار با بارسلونا تا سال 2۰18 اعتبار دارد و قرار 
است به زودی سران باشگاه برای تمدید قراردادش اقدام کنند. 
بارتومئو در این مورد هم گفت: در ماه های آینده برای تمدید 
قرارداد نیمار اقدام می کنیم. او باید اینجا بماند. نه سه سال،  بلکه 

باید 1۰ سال در بارسلونا بماند.

بالتر:

 آدم بـاوجـدان و پاکـی هستـم

بالوتلی: 
همیشه به بازگشت به میالن امید داشتم

راجرز:

 شـایسته بودیم 3 امتیاز را بگـیریم
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در طول تاریخ شاهکارهای فرهنگی و تاریخی بسیاری بنا به دالیل مختلف 
آماج تخریب  قرار گرفته اند اما نتیجه همواره یک چیز بوده است و آن اینکه 
بشریت بخش مهمی از حافظه تمدنی و میراث خالقانه خود را از دست 

داده است.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، در ذیل برخی از برجسته ترین مکان هایی 
آورده شده است که قربانی سرکشی های افراط گرایانی شده اند که در گذشته 

مساحت های گسترده ای از جهان را در تصرف داشتند.
وای کینگ ها در اروپا

وای کینگ ها که در کشورهای اسکاندیناوی ساکن بودند دست به غارت های 
گسترده ای در اروپا زدند و در این زمینه قایق های تندرو و توانایی هایشان در 
سفر، تحرکات سریع در رودها و دریاها را برای آنها ممکن می کرد و بدین 
ترتیب غارت گری هایشان علیه ملت ها و تخریب هر آنچه که در مسیرشان 

بود آسان گشت.
میالدی  یازده  قرن  تا  قرن هشت  پایان  به  قدمتشان  که  تاریخ وای کینگ ها 
تر و  آن  از جنگ ها و درگیری هایی است که در جریان  آکنده  بر می گردد 
خشک را با هم سوزاندند و در این بین انگلیس بیشترین آسیب را از این 

حمالت دید.
مغول ها و پایتخت خالفت عباسی

در  روز جهان  آن  آبادترین شهرهای  از  و  عباسی  پایتخت خالفت  بغداد، 
سال 1258 میالدی توسط سپاه بزرگ مغول  با رهبری هالکوخان تخریب و 
به آتش کشیده شد. از برجسته ترین مکان های تخریب شده توسط مغول ها 
تاریخی،  کتاب  زیادی  تعداد  آن  در  که  بود  )بیت الحکمۀ(  بغداد  کتابخانه 

علمی به آتش کشیده شد.
انهدام مجسمه ها بودا توسط طالبان

در سال 1۹۹8 طالبان که بر بخش های وسیعی از افغانستان حکم می راند 
این  افغانستان منفجر کرد. طالبان  بودا را در مرکز  سر مجسمه های بزرگ 
اقدام را با این استدالل که مجسمه ها به منزله بت هستند، انجام داد. سپس 
اعضای طالبان در مارچ 2۰۰1 مجسمه ها را با بمب گذاری به صورت کامل 

منهدم کردند.
فجایع داعش در عراق

دیوان  صاحب  و  عرب  شاعر  ابوتمام،  بزرگ  مجسمه  ابوتمام:  مجسمه 
»حماسه« در ژوئن 2۰14 فقط چند روز پس از اشغال موصل توسط داعش 

تخریب شد.
عراق  تکریت  در شهر  اربعین  مرقد   2۰14 سپتمبر  پایان  در  اربعین:  مرقد 
منفجر شد. در این مقبره پیکر 4۰ سرباز از ارتش خلیفه عمر بن خطاب که 
در جریان فتوحات ارتش اسالم در سال 638 میالدی در بین النهرین کشته 

شده بودند، مدفون بود.
قبل  سال   13۰۰ حدود  به  آن  قدمت  که  کلیسا  این  الخضراء:  کلیسای 
برمی گردد در تکریت، بزرگترین شهر استان صالح الدین قرار داشت و در 
سال 2۰14 منهدم شد. این کلیسا کشتارهای دسته جمعی مسیحیان توسط 

مغول ها در سال 1258 را نیز شاهد بود.
مسجد سلطان ویس: داعش مسجد تاریخی سلطان ویس را در مرکز شهر 

موصل در اواخر سال 2۰14 منفجر کرد.
کتابخانه موصل: تروریست های داعش به کتابخانه مرکزی موصل واقع در 
حمله  مورد   2۰15 سال  اوایل  در  را  آن  و  نکردند  رحم  هم  عراق  شمال 
قرار دادند و تعداد زیادی از کتاب ها را پس از گزینش در آتش جهل خود 

سوزاندند.
قلعه تلعفر: پایگاه های اجتماعی در جنوری 2۰15 تصاویری را منتشر کردند 
که نشان می داد آسیب بسیاری به دیوارهای قلعه تلعفر واقع در غرب موصل 
رسیده است. گمان می رود که آسیب های وارده در اواخر دسامبر و یا اوایل 

ژانویه توسط داعش صورت گرفته است.
موزه موصل: در فبروری 2۰15 افراد مسلح داعش صدها قطعه باستانی با 

ارزش و آثار تاریخی آشوری را در موزه موصل تخریب کردند.
جنایت داعش علیه میراث بشریت در موصل

شهر الحضر: در مارچ 2۰15 وزارت گردشگری و آثار باستانی عراق اعالم 
کرد که تندروهای داعش آثار تاریخی شهر باستانی الحضر در شمال عراق 

را تخریب کرده اند.
شهر نمرود: داعشی ها در مارچ 2۰15 با استفاده از بلدوزرها و تجهیزات 
راه سازی به شهر باستانی نمرود حمله کردند و آن را تخریب کردند. یونسکو 

این اقدام را جنایت جنگی خواند.
مرقد  داعش  تروریست های   2۰15 جنوری   24 در  پیامبر:  یونس  مقبره 
منسوب به یونس پیامبر )ع( را با خاک یکسان کردند و بمب هایی را در این 

مقبره کار گذاشته و آن را در مقابل چشم مردم منهدم کردند.
آثار باستانی سوریه در چنگال داعش

داعش،  توسط  پالمیرا  شهر  اشغال  و  سوریه  مرکزی  مناطق  سقوط  با 
این کشور را  باستانی  آثار  از  از 5۰ درصد  این گروه بیش  تروریست های 
بین  از  را تخریب کرده و  آنها  از  تحت تصرف خود درآوردند که برخی 

بردند.
آمفی تئاتر رومانی، در پالمیرا که دو هزار سال قبل ساخته شده بود، در می 
نمایش  برای  به صحنه ای  دارای شهرت جهانی  باستانی  اثر  از یک   2۰15

جنایت های داعش تبدیل شد که آنها اسیران خود را در آن می کشتند.
مقبره های شخصیت های دینی: داعش دو مقبره را در شهر باستانی پالمیرا در 
جون 2۰15 تخریب کرد که یکی از آنها مزار محمد بن علی، از خاندان علی 

بن ابیطالب )ع( و دیگری مزار یک عالمه  با نام ابو بهاءالدین بود.
پالمیرا

صومعه مار إلیان پرهیزگار: تروریست های داعش صومعه مار إلیان پرهیزگار 
را در استان حمص در مرکز سوریه در اگست 2۰15 منهدم کردند.

معبد بعل شمین: آخرین جنایت داعش در این باره به چند روز گذشته بر 
معبد  بزرگترین  که  را  مشهور  معبد  این  داعش  تروریست های  و  می گردد 

باستانی پالمیرا بود اواسط اگست منفجر کردند.

تخریب آثار باستانی؛ مراحلی سیاه 
در تاریخ بشریت

داووداوغلو مسوول تشکیل 

دولت موقت ترکیه شد
پس  و  ماه جون  انتخابات  پی  در  ترکیه  رییس  جمهوری 
از ناکامی حزب حاکم عدالت و توسعه در تشکیل دولت 
ائتالفی، رسمًا خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. 
تشکیل  مسئول  را  داووداوغلو  احمد  سه شنبه  روز  وی 

دولت موقت کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در بیانیه صادر شده 
از سوی دفتر رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه 
گفته نشده است که چه زمانی انتخابات پارلمانی زودهنگام 
برگزار خواهد شد اما اردوغان پیشتر گفته بود که ممکن 

است این انتخابات در اول نوامبر باشد.
است  آن  موسس  اردوغان  که  توسعه  و  عدالت  حزب 
نتوانست در انتخابات ماه جون اکثریت مطلق خود را حفظ 
کند و به این ترتیب برای اولین بار از سال 2۰۰2 که بر 
ائتالفی  دولت  تشکیل  برای  تا  شد  مجبور  آمد  کار  روی 

تالش کند.
گذشته  هفته  ائتالف  تشکیل  برای  داووداوغلو  تالش های 
شکست خورد و همین امر زمینه را آماده کرد تا اردوغان 
خواستار تکرار انتخاباتی شود که از نظر وی به نفع همه 

است.
به گفته منتقدان، اردوغان تالش دارد تا انتخابات جدیدی 
برگزار کند و از این طریق به حزب عدالت و توسعه فرصت 
دهد تا مجدداً بتواند اکثریت را در پارلمان به دست آورده 
و دولت تک حزبی تشکیل دهد. دو حزب اپوزیسیون ترکیه 
اعالم کرده اند که در دولت موقت مشارکت نخواهند کرد 
و بدین ترتیب داووداوغلو چاره دیگری ندارد مگر اینکه 
سیاستمداران  و  مستقل  قانون گذاران  حضور  با  را  دولت 
تشکیل  خلق  دموکراتیک  به  موسوم  کردها  حامی  حزب 

دهد.
که  است  مواجه  جدید  انتخابات  با  شرایطی  در  ترکیه 
خشونت ها میان نیروهای امنیتی ترکیه و شورشیان حزب 
افزایش  شدت  به  )پ.ک.ک(  ترکیه  کردستان  کارگران 
به  ضدداعش  کمپین  وارد  آنکارا  حال  همین  در  و  یافته 
به  ترکیه  لیره  ارزش  همچنین  است.  شده  آمریکا  رهبری 
دنبال بی ثباتی سیاسی در مقابل دالر به پایین ترین حد خود 

رسیده است.


