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اگر زماني مقام تو پايين آمد، نااميد مشو؛ زيرا آفتاب هر روز هنگام 
غروب پايين مي رود و بامداد روز ديگر باال مي آيد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

پایانرقابتها
جمعیت اسالمی توسط شورای رهبری 

اداره می شود

وزیر داخلۀ پاکستان گفته است که از انترپول یا پولیس 
بین المللی می خواهیم که از افغانستان بخواهد تا مولوی 
به  که  را  پاکستانی  طالبان  ارشد  فرماندۀ  محمد  فقیر 
اسالم آباد  به  شده،  دستگیر  کشور  این  در  تازه گی ها 

تسلیم کند.
ماه   ۱۸ تاریخ  به  پاکستانی  طالبان  ارشد  فرمانده  این 
شرق  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  توسط  فبروری 

کشور دستگیر شد....
                                             ادامه صفحه 6

تذکره های  توزیع  برنامۀ  که  می گوید  داخله  وزارت 
روزهای  در  کشور  شهروندان  برای  را  الکترونیکی 

نخست ماه حمل سال ۱392 آغاز می کنند.
 ۱392 سال  پایان  تا  گفته  اند،  وزارت  این  مقام های 
هجری شمسی برای ۱4 میلیون شهروند واجد شرایط 

تذکره های الکترونیکی توزیع می گردد.
میرزا محمد یارمند معاون وزارت داخله روز یکشنبه 
در یک نشست خبری در کابل گفت که برنامۀ توزیع 
تذکره های الکترونیکی در روز های اول ماه حمل سال 

۱392 آغاز می گردد.
به گفتۀ آقای یارمند، تالش می شود که در مرحلۀ اول 
واجد  افراد  برای  الکترونیکی  تذکره های  برنامه،  این 

ریاست جمهوری  انتخابات  در  که  دهی  رای  شرایط 
پیش رو اشتراک می کنند، توزیع گردد.

با  ریاست جمهوری  انتخابات  »پروگرام  گفت:  او 
و همگون  است  الکترونیکی جداگانه  تذکره  پروگرام 
شرایط  واجد  افراد  تعداد  بتوانیم  ما  اگر  است،  نیز 
رای دهی را تا شروع انتخابات تذکره بدهیم انتخابات 
دایر می شود، و  الکترونیکی  تذکره  از  استفاده  با  یقینًا 
اگر ما بتوانیم نصف افراد واجد شرایط را تذکره بدهیم 

                                            ادامه صفحه 6باز هم به اساس...

پاکستانبهانترپول:
از افغانستان بخواهید که فقیر 

محمد را به ما تحویل بدهند

شورایامنیتملیافغانستان:

نیروهای ویژۀ امریکایی از میدان وردک اخراج 
شوند

مصـونیت قضایی؛ 

بهانه یا واقعیت؟

وزارتداخله:
در انتخابات از تذکره های الکترونیکی استفاده می  شود
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افغانستان همین حاال برای برگزاری انتخابات، پول 
بارها  کرزی  آقای  شخص  و  ندارد  کافی  هزینۀ  و 
و  می آید  باز  ولی  است،  شده  یادآور  را  مسأله  این 
میلیون ها افغانی را صرف برگزاری لویه جرگۀ سنتی 
از  کم تر  جرگه هایی  چنین  برگزاری  هزینۀ  می کند. 
برگزاری انتخابات نیست. چون وقتی ظرِف دو یا سه 
روز نزدیک به دوهزار نفر از سراسر کشور به کابل 
دعوت می شوند، مصارف گزافی بر شانه های دولت 
نیز بار می  گردد. این افراد ظرف روزهایی که در کابل 
هستند، به غذا، پوشاک و جیب خرج نیاز دارند. پول 
به  افرادی،  چنین  به  هم  کرزی  آقای  جیب خرجِی 
دلیل حاتم بخشیِ  رییس جمهور و این  که باید آنان را 
راضی نگه داشت، کم نیست و به میلیون ها افغانی 

می رسد

ادامه صفحه 6

ملی  دفاع  وزارت  از  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 
امنیتی کشور خواسته است که  ارگان های  تمامی  و 
دو  تا  را  فورس(  )سپیشل  امریکایی  ویژۀ  نیروهای 

هفتۀ آینده از والیت میدان وردک اخراج نمایند.
ارشد حکومتی و مسووالن محلی والیت  مقام  های 
ملی  امنیت  شورای  به  گزارشی  در  وردک  میدان 
افغانستان گفته اند که افراد مسلحی زیر نام نیروهای 
وردک،  میدان  در  امریکایی  سپیشل فورس  یا  ویژه 
بی گناه  مردم  قتل  حتا  و  شکنجه  اذیت،  آزار،  به 

می پردازند. 
براساس خبرنامۀ ریاست جمهوری، مسووالن امنیتی 
در گزارش خویش به گونۀ مثال گفته  اند: نه تن از 
این قوای  نتیجۀ عملیات  این والیت در  باشنده گان 
مفقوداالثر  امریکایی(،  ویژۀ  )نیروهای  مشکوک 
گردیده اند و یک محصل توسط آن ها شب هنگام از 
منزلش بیرون کشیده شده و دو روز بعد زیر یک پل 

جسد سربریده اش دریافت گردیده است.
بی  بنیاد  را  گزارش ها  این  امریکایی  نیروهای  اما 

خوانده و آن را به شدت رد کرده  اند.
افغانستان تصامیم زیر را  امنیت ملی  جلسۀ شورای 

در این خصوص اتخاذ کرده است:
۱- به وزارت دفاع ملی وظیفه سپرده شد تا نیروهای 
دو  ظرف  در  را  امریکایی  فورس  سپیشل  یا  ویژه 
هفته از مربوطات والیت میدان وردک خارج نموده، 

والیت یاد شده را از وجود آن ها تخلیه نماید....
                                          ادامه صفحه 6

فیصله  نشستی  در  افغانستان  اسالمي  جمعیت  سران 
رهبری  شورای  توسط  اسالمي"  "جمعیت  که  کرده اند 

اداره شود.
اسالمي  جمعیت  آیندۀ  رهبري  چه گونه گي  روی  بحث 
افغانستان بعد از شهادت استاد ربانی همواره جدی بوده 
است. اما در نشست روز شنبه به اشتراک اعضای ارشد 
جمعیت  سکرترجنرال  مسعود  احمدضیا  اقامتگاه  در 
شورای  عهدۀ  به  حزب  رهبری  تا  شد  فیصله  اسالمی، 
میان اعضای  از  رهبری آن گذاشته شود و رییس شورا 

آن تعیین گردد.
جنرال  سکرتر  مسعود  ضیا  احمد  نشست،  این  در 
جمعیت اسالمي و رییس جبهۀ ملي، امیر اسماعیل خان 
ایتالف  ریس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  آب،  و  انرژی  وزیر 
مجلس  عضو  منصور  عبدالحفیظ  شاداب،  استاد  ملي، 
نماینده گان، واقف حکیمي، عبدالستار مراد، نسیم فقیري، 

                                                ادامه صفحه6فضل کریم ایماق...



سیاسی  فعالیت های  در  کنون  تا  که  آن چه  
سیاسی  مختلف  گروه های  و  نخبه گان 
امارت  فروپاشی  از  پس  به ویژه  افغانستان 
طالبان بازتاب یافته است، تالِش رسیدن به 
قدرت سیاسی می باشد. صرف نظر از آن که 
داده اند؛  عنوانی  و  نام  این تالش ها چه  به 
ملی  مشارکت  ائتالفی، حکومت  حکومت 
و یا هر چیز دیگر ـ نکتۀ مشترک و مهم در 
تمام این مساعی ها و فعالیت های سیاسی، 
به فرجام ناموفق و نامبارِک آن برمی گردد. 
نامدار  و  معروف  چهره های  اگر  همواره 
جبهه های  و  ائتالف ها  احزاب،  و  سیاسی 
سیاسی در توافقات اولیۀ خویش به تشکیل 
حکومِت مشترک پرداخته اند، اما در فرجام 

این اشتراک به افتراق انجامیده است. 
به صورت  آن هم  قدرت  به  دسترسی  وقتی 
اهداف  برای  آن  نقِش  و  تضمین ناشده 
اجتماعی و ملی از هر مسیر و با هر زدوبندی 
تشکیل دهندۀ  یاران  است،  شده  میسر 
و  تشکل  عطای  اتحادها،  و  ائتالف ها 
و  سپرده اند  لقایش  به  را  یاران  همراهِی 
اما  نشسته اند.  قدرت  سفرۀ  سر  بر  هم  یا 
آن،  ترِک  و  سفره  این  از  محرومیت  با 
دوباره به گروه و حلقۀ مخالف برگشته اند 
قرار  اپوزیسیون  صف  در  اصطالح،  به  و 

گرفته اند. 
و  مضحک  حال  عین  در  و   جالب  نکتۀ 
اخیِر  دهۀ  یک  تحوالت  در  عبرت آموز 
عرصۀ سیاست و قدرت سیاسی افغانستان، 
است.  چهره ها  و گسستن  پیوستن  همین 
سیاسی  گروه های  یا  و  سیاسی  عناصر  و 
پیوستن و نشستن  و غیر سیاسی در زمان 
رییس جمهور  جناب  از  قدرت،  سفرۀ  بر 

بزرگ  بی مانند و  کرزی تصویر یک زعیِم 
را ترسیم کرده اند که گویا بدون حضور و 
زعامت ایشان حتا برای یک لحظه هم، این 
محو  روزگار  صفحۀ  از  بحران زده  کشور 
می گردد. ما بارها شاهد و شنوندۀ  نظرها و 
تحسین های غیر واقعی و دروغیِن وزیران 
کرزی  جمهور  رییس  قدرت  شریکان  و 
در سفرۀ قدرت بوده ایم که در مورد او و 
حکومتش چه ها بر زبان رانده اند. و سپس 
همین ها که از سفرۀ قدرت رانده شدند و یا 
به هر دلیلی بیرون ماندند، درست در تناقض 
با آن چه  که در مورد زعیم و حکومت گفته 
بودند، لب به سخن گشودند. بدون تردید 
این فعل و انفعاالت سیاست مداران و فعاالن 
گروه های  و  ما  کشور  اجتماعی  و  سیاسی 
حاضر و مطرح در میدان تحوالت سیاسی، 
نه یک مزیت، که یک نقص و یک خبط 
سیاسی  فرهنگ  و  تفکر  در  جدی  بسیار 
بسیار  تبعات  نقص،  این  است.  افغانستان 
بدی را در مسیر توسعه و ثبات سیاسی و 
اجتماعی کشور به جا می گذارد ـ همان گونه 
این نقص  اما ریشه های  که گذاشته است. 
و  برمی گردد  کجا  به  سیاسی  خبط  این  و 

راه حل آن چیست؟
فعاالن  میان  سیاسی  قدرت  در  مشارکت 
متفاوت  خاستگاه  و  افکار  دارای  سیاسی 
سیاسی و اجتماعی و میان احزاب مختلف 
سیاسی در غیاب برنامۀ سیاسی و توافق بر 
سر برنامه، بیشتر به مشارکت مافیایِی قدرت 
جهت  در  قدرت  از  سوءاستفاده  می ماند. 
وخانواده گی،  شخصی  اهداف  و  منافع 
قدرت  مافیایی  مشارکِت  ویژه گی های  از 
است. در این مشارکت که از وجود برنامۀ 

شفاف سیاسی مبتنی بر منافع مردم و کشور 
ملی  مصلحت  و  منفعت  نیست،  خبری 
عدالت  ملی،  وحدت  ملی،  دولت  چون: 
اجتماعی، ثبات و توسعۀ سیاسی، اقتصادی 
همراهی  و  دوستی  نمی شود.  محقق  و... 
گونه  این  در  سیاسی  قدرت  مؤتلفین 

مشارکت، مقطعی و بسیار شکننده است. 
 اما شکل گیری مشارکت در قدرت سیاسی 
و یا تالش برای دسترسی به قدرت سیاسی 
سیاسی،  روشن  اهداف  و  برنامه  مبنای  بر 
با  مافیایی قدرت  به روی مشارکت  راه را 
کنون  تا  آیا  ولی  می بندد.  آن  تبعاِت  تمام 
سوی  از  مورد  این  در  طرحی  و  تصویر 
سیاسی  موجود  نهادهای  و  سیاسی  فعاالن 
شده  ارایه  مدون  به صورت  افغانستان 

است؟! 

آجندای ملی!
توسط  شده  نگاشته  ملی  آجندای  طرح 
احمدولی مسعود رهبر حزب نهضت ملی 
که در تابستان سال روان ۱39۱خورشیدی 
به صورت یک رساله چاپ و انتشار یافت، 
برنامۀ  سر  بر  ائتالف  جهت  در  طرحی 
سیاسی شمرده می شود. صرف نظر از مزیت 
نظریاِت  و  طرح  این  در  نهفته  معایب  و 
همسو و ناهمسو با آن، در نوِع خود اولین 
سیاسی  جامعۀ  در  ارایه شده  مدوِن  برنامۀ 
افغانستان است. آجندای ملی به عنوان یک 
دارد  را  ظرفیت  این  سیاسی،  مدون  طرح 
که در دیالوگ های فراگیر سیاسی میان تمام 
گروه های معتقد به ثبات و توسعۀ سیاسی، 
به پخته گی برسد و مبنای فرهنگ سیاسِی 

ائتالف بر سر برنامه قرار بگیرد. 
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محمداكرام اندیشمند

از ائتالف بر سِر قدرت تا ائتالف 
بر سِر برنامه

 

در وا  پسین نشست ناتو فیصله شد که حدود ۱2هزار نیروی 
ناتو و ایاالت متحده در افغانستان باقی بمانند. اولین چیزی که 
پس از این خبر توجه هر کسی را جلب می کند، چه گونه گی 
سخت  که  است  افغانستان  در  نیروها  این  کارایی  و  حضور 
مبهم می نماید. هرچند طبق اطالعات اولیه، این نیروها به خاطر 
آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی در افغانستان خواهند ماند، 
این  قضایِی  مصونیت  و  دیگر، چه گونه گی حضور  مسالۀ  اما 
نیروهاست که در حال حاضر به یک بهانۀ ویران گر برای آقای 

کرزی بدل شده است.
این خطر از آن جا متصور است که آقای کرزی می خواهد به 
بهانۀ اعطای مصونیت قضایی به این سربازان، لویه جرگه یی را 
پنهاِن خویش  اهداف  به  آن می تواند  از رهگذرِ  برپا دارد که 
نایل آید. او گفته است »که امریکایی ها به ما گفته  اند، اگر شما 
به ما مصونیت ندهید، ما مجبور هستیم که مطلقًا از افغانستان 
خارج شویم. پس دربارۀ این موضوع لویه جرگه باید تصمیم 

بگیرد.«
دادن  نام  زیر  لویه جرگه  برگزاری  که  است  آن  بر  گمانه زنی 
مصونیت قضایی به سربازان خارجی، در پی برآوردِن اهداف 
شخصی و تیمِی آقای کرزی است. اما این اهداف چه می تواند 

باشد؟:
از  دیگری  دور   20۱4 سال  فرارسیدن  با   -۱
ریاست جمهوری آقای کرزی به پایان می رسد و او به لحاظ 
داشت.  نخواهد  انتخابات  در  سه باره  اشتراک  حق  قانونی، 
که  نیست  مایل  آسانی  این  به  کرزی  جناب  دیگر،  سوی  از 
ظاهراً  چارۀ  راه  باید  بنابراین  و  بدهد  دست  از  را  قدرت 
تا  است  مناسبی  راهکار  لویه جرگه  بتراشد.  آن  برای  قانونی 
آقای کرزی بتواند مجوز ابقای قدرت را به دست آورد. زیرا 
به ساده گی ممکن است که این لویه جرگه بنا بر دالیل متعددی 
چون ناامنی، مصلحت سیاسی، خروج نیروهای خارجی و... 
انتخابات را باطل اعالم کند. یا هم متصور است که لویه جرگه 
قانون اساسی را تعدیل کند و امکان دو دور دیگر اشتراک در 

انتخابات را برای آقای کرزی فراهم آورد.
قدرت  ابقای  به  مایل  آقای کرزی  که  در صورتی   -2
می تواند  لویه جرگه  این  نیز  نباشد  وسیلۀ شخص خودش  به 
از  ایاالت متحده  برای جلب حمایت  وسیلۀ خوِب چانه زنی 
نامزد مورد نظر آقای کرزی باشد. محتمل است که آقای کرزی 
نامزد مورد نظر خود را معرفی کند و در  لویه جرگه  این  در 
پشتیبانی سیاسی  او  از  تا  امریکایی ها بخواهد  از  پرده،  پشت 
به خاطر  نیز  امریکایی ها  نیست که  تردیدی  کنند.  اقتصادی  و 
به دست آوردن مصونیت قضایی سربازان شان، به این خواستۀ 
آقای کرزی تمکین می کنند و به این ترتیب، فصل دیگری از 

بازی سیاسی در افغانستان آغاز می گردد.
در کمتر از یک سالی که زمزمه های لویه جرگه شنیده می شود، 
برای جلوگیری از این واقعه، رسانه ها هر کدام به زعِم خود 
به عیوب و اشکاالت قانونِی این لویه جرگه اشاراتی داشته اند 
که اکنون هم خالی از مفاد نیست تا بر این نواقص انگشتی 

گذاشته شود.
این که لویه جرگه دارای وجهۀ قانونی نیست و در   -۱

حضور پارلمان که یک نهاد اضافی به شمار می رود.
انتخاب  لویه جرگه  در  اشتراک  برای  که  افرادی   -2
می شوند، معموالً افرادی اند که از آگاهی کافی برخوردار نیستند 
و در فرایند مناسبات پولی، سیاسی و... به این لویه جرگه راه 
مشکالت  حل  از  آنان  که  گفت  می توان  بنابراین  و  می یابند 

کالن ملی، عاجز و ناتوان اند.
انتخاب  حکومت  واسطۀ  به  معموالً  افراد  این   -3
می شوند و از این رو بیشتر مأموران حکومت اند که به غیر از 
اجرای فرمایش های حکومت، کار دیگری را از پیش نخواهند 

برد.
و نقص آخری این است که برگزاری این لویه جرگه   -4
خود می تواند به نحوی رسمیت بخشی به فرهنگ قبیله و نفی 
جامعۀ مدنی باشد که نه تنها در این نوبت، بل در چند سال 

پسین از سوی آقای کرزی و همراهانش اعمال شده است.
و  کرزی  آقای  کنون  تا  نواقص  و  پرسش ها  همه  این  به رغم 
در  سعی  و  ننشسته اند  عقب  خویش  موضِع  از  همراهانش 
نظر می رسد که حضور  به  اکنون  دارند.  برنامه  این  برگزاری 
این  عملی  مرحلۀ  متحده،  ایاالت  و  ناتو  نیروهای  ۱2هزار 
قابل  حاال  همین  از  نکته  این  می کشد.  پیش  را  لویه جرگه 
این موضوع، روی  به  پیوند  در  نقدی  پیش بینی ست که هیچ 
امیدوار  نمی توان  و  نمی افتد  کارگر  کرزی  آقای  برنامه های 
امر  رسانه ها،  و  گروه ها  احزاب،  مدنی،  جامعۀ  فشار  که  بود 
برگزاری لویه جرگه را منتفی سازد. اما این مساله را می توان 
یک بارِ دیگر اذعان کرد که برگزاری لویه جرگه، خالف قانون 

و در پی یک برنامۀ سیاسی و خاینانه مطرح می گردد. 

دلیِل دل چسپِی آقای کرزی 
به لویه جرگه چیست؟

نکتۀ جالب و  در عین حال مضحک و عبرت آموز در تحوالت یک دهۀ اخیِر عرصۀ سیاست و قدرت سیاسی 
افغانستان، پیوستن و گسستن است.  چهره ها و عناصر سیاسی و یا گروه های سیاسی و غیر سیاسی در 
زمان پیوستن و نشستن بر سفرۀ قدرت، از جناب رییس جمهور کرزی تصویر یک زعیِم بی مانند و بزرگ را 
ترسیم کرده اند که گویا بدون حضور و زعامت ایشان، این کشور بحران زده از صفحۀ روزگار محو می گردد. ما 
بارها شنوندۀ  نظرها و تحسین های غیرواقعِی وزیران و شریکان قدرت رییس جمهور کرزی در سفرۀ قدرت 
بوده ایم که چه ها در مورد او و حکومتش بر زبان رانده اند. و سپس همین ها که از سفرۀ قدرت رانده شدند و 
یا به هر دلیلی بیرون ماندند، درست در تناقض با آن چه  که در مورد زعیم و حکومت گفته بودند، لب به سخن 
گشودند. بدون تردید این فعل و انفعاالت سیاست مداران و فعاالن سیاسی کشور ما، نه یک مزیت، که یک 
نقص و یک خبط بسیار جدی در تفکر و فرهنگ سیاسی افغانستان است. این نقص، تبعات بسیار بدی را در 

مسیر توسعه و ثبات سیاسی و اجتماعی کشور به جا می گذارد ـ همان گونه که گذاشته است
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کشور کوچکی که بازیگر عمدۀ بین المللی شد
اینچنین  قطر  معروف«؛  »ناشناخته 
فارس  خلیج  در  کوچکی  کشور  بود: 
از  الحاقی  بخش  عنوان  به  صرفًا  که 
همسایه اش، عربستان سعودی، شناخته 
می شد. اعضای خاندان آل ثانی، خاندان 
سلطنتی قطر، بارها از ریاض به عنوان 
دستاویزی استفاده کرده اند تا توجه ها و 

اتهامات را از خود دور کنند.
درازی  مدت   برای  قطری ها  کار  روش 
با  بود.  غیرتهاجمی  و  کارانه  مخفی 
وجود ثروت انبوه نفت و گاز، آن ها با 
الزم  دولتی  منابع  و  کار  نیروی  کمبود 
برای دفاع از خود در برابر قدرت های 

منطقه ای مواجه بودند.
طول  در  امیرنشین  این  حال  این  با 
را  ای  گسترده  تغییرات  اخیر  سال های 

شاهد بوده است.
سرشارش  ثروت  و  قطر  پای  رد  حاال 

را در همه جا می توان یافت: در خرید آسمان خراش ها، 
کمیاب  کلکسیون های  و  هتل ها  فوتبال،  باشگاه های 
هنری، در حمایت مالی از شورش ها در کشورهای عربی 

و در ایفای نقشی محوری در روابط دیپلماتیک اعراب.
نقش  مدت ها  که  کشور  این  چرا  که  است  این  پرسش 
از  یکی  به  حاال  می کرد،  ایفا  را  منطقه  خلوت  حیاط 

بازیگران اصلی صحنه بین المللی بدل شده است؟
بن  حمد  باثبات  سلطنت  سال   ۱۷ محصول  امروز  قطر 
خلیفه آل ثانی است که قدرت را، در کودتایی صلح آمیز، 

از پدر خود گرفت.
خلیفه قبلی، که ترجیح می داد روزهایش را در سواحل 
تجربه  نداشت.  را  فرزندش  طلبی  بگذراند، جاه  فرانسه 
که  کوچکی  نفتی  کشور  )دیگر  کویت  به  صدام  حمله 
سال  در  بود(  شده  احاطه  قدرتمندش  رقبای  بوسیله 
۱990، عالقه فرزند او برای تأمین امنیت قطر را تشدید 

کرده بود.
این  درنوردیدن  برای  صدام  نیروهای  باالی  توانایی 
اقداماتی  ولیعهد وقت مجموعه  تا  باعث شد  امیرنشین، 

را آغاز کند تا کشورش به سرنوشتی مشابه مبتال نشود.
قطر برای محفوظ ماندن دیگر نمی توانست به نقش بی 
سر و صدایش در خلیج فارس ادامه دهد، بلکه باید به 
کشوری مفید برای سایر کشورهای جهان تبدیل می شد، 

تا آن ها نیز منافع خود را در حفاظت از آن بیابند.
مهم ترین این کشورها ایاالت متحده بود: تنها قدرتی که 

می توانست بقای قطر را تضمین کند.
قطر، با درک این موضوع که ادامه حضور نظامی ایاالت 
از جنگ خلیج فارس  متحده در عربستان سعودی پس 
قابل دفاع نیست، به سراغ بهترین راه حل جایگزین رفت 
در  قطر،  در خاک  متحده  ایاالت  نظامی  پایگاه  اولین  و 

سال ۱992 برپا شد.
این پایگاه حاال مقر اصلی سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی 
هماهنگی  مسوولیت  که  است  امریکا  متحده  ایاالت 
بر  را  افغانستان  و  عراق  در  متحده  ایاالت  عملیات های 

عهده دارد.
ولی مفید بودن برای دیگر کشورها محدود به پذیرفتن 
نیروهای نظامی در خاک خود نیست. امیر آینده فهمیده 
بود که برای اینکه دنیا متوجه قطر باشد، آن ها باید خود 

را به دنیا بشناسانند.
تغییراتی سریع  آغازگر  در سال ۱99۵  قدرت  جابجایی 

بود.
جهان  فراگیر  تلویزیونی  شبکه  الجزیره،  جدید،  حاکم 
عرب را تاسیس کرد و برنامه هایی را برای ارتقاء سطح 
آموزش، خدمات درمانی و امکانات زیرساختی به اجرا 
گذاشت که با افزایش بی سابقه تولیدات نفتی و گازی 

پشتیبانی می شدند.
در سالهای اخیر قطر موفق به کسب حق میزبانی بازی ها 
آسیایی سال 200۶ و جام جهانی فوتبال در سال 2022 
شد. کشور منزوی و گوشه گیر سابق، حاال درهایش را رو 

به جهان باز کرده است.
گالری های  مؤسسه ها،  سرازیری  شاهد  قطر  همچنین 
که  است  بوده  کشور  این  به  تحقیقاتی  مراکز  و  هنری 
موجب باز شدن باب گفتگوهای مدنی و فرهنگی در این 

کشور نیز شده است.
و  داخلی  روز  موضوعات  سر  بر  بحث  کشور  این  در 
می شود.  ترغیب  جوانان،  میان  در  به خصوص  خارجی، 
مراکز دانشگاهی هم دائمًا به برگزاری مناظره هایی بر سر 

مسائل داخلی و روابط خارجی کشور مشغولند.
با  انفعالی  برخوردی  همواره  گذشته  در  که  قطر  مردم 
مسائل سیاسی داشتند، حاال روز به روز بیشتر احساس 

می کنند که باید در روند امور مشارکت داشته باشند.
اسالمی  جامعه  این  سوی  به  جهان  سراسر  از  ایده ها 
بسیار سنتی سرازیر شده اند. قطر در حال تبدیل به کوره 

همجوشی ارزش های سنتی اسالم و مدرنیسم است.
جوانان قطری در چنین فضایی و بر بستری از ثروت و 
امتیازهای ویژه رشد می کنند، در حالی که نسل پیش از 
آن ها به قدری تجربه  محدودی از جهان مدرن داشت که 
بسیاری از افراد حتی تاریخ تولد خود را نیز نمی دانستند.
گرایی  سنت  به  که  قدیم  نسل  خالف  بر  جدید،  نسل 
اجتماعی  قواعد  تغییر  حال  در  پیوسته  داشت،  تمایل 

است.
کار،  که در کشوری چنین محافظه  نیست  حتی عجیب 
زن و مرد جوانی را ببینید که دست در دست یکدیگر و 
بر خالف میل خانواده های مذهبی و سنتی، در حال قدم 

زدن در اماکن عمومی باشند.
با  گسترده ای  تغییرات  چنین  روند  که  است  درک  قابل 

سختی هایی نیز مواجه بوده باشد.
با  که  می دانند  را  دوبی  همسایه شان  داستان  قطری ها 
را  امارات  سنتی  فرهنگ  جهان،  به  درهایش  کردن  باز 
به همراه می آورد،  مفاسدی که  مقابل غربی شدن و  در 

قربانی کرد.
قطری ها، در پس ساختمان های پر زرق و برق و ثروت 
انبوهشان، همچنان مردمانی سنتی اند. اسالم هنوز نقش 
با  آن ها  اینکه  با  و  می کند  بازی  آن ها  زندگی  در  مهمی 
شدن اند،  جهانی  مزایای  از  بسیاری  پذیرای  باز  آغوش 
سعی می کنند تا مفاسد غربی که به دوبی نفوذ کرده است 

را در خود به حداقل برسانند.
از جمعیت  تنها ۱۵ درصد  افراد محلی  در سال 20۱2، 
برای  اساسی  مسائل  از  یکی  می دادند.  تشکیل  را  قطر 

مقابل  در  فرهنگشان  حفظ  قطری ها، 
سیل ورود افراد خارجی به این کشور 

است.
این  تکرار  حال  در  دائم  محلی  مردم 
جمله اند که قطر تبدیل به دوبی دیگری 

نخواهد شد.
ریاض  همسایگانش،  خالف  بر  قطر 
دوبی  و  غرب  در  کار  محافظه  شدیداً 
با  تا  است  تالش  در  شرق،  در  لیبرال 
واقعی  دوگانه  دولت  یک  به  تبدیل 
بتواند همزمان با حفظ فرهنگ و سنت  
منطقه، فضای اجتماعی بازتری را ایجاد 

کند.
این روند ممکن است چندین سال به 
طول بینجامد و در جاهایی با مشکالتی 
یک  شدن  سرازیر  شود.  مواجه  نیز 
میلیون تماشاچی فوتبال تشنه الکل به 
این کشور در سال 2022، نگرانی هایی 
بوجود آورده است. هنوز هیچ کس نمی داند که قطری ها 
چه برخوردی با منظره پرسه زدن خارجی های مست در 

خیابان هایشان خواهند داشت.
بهار  است.  فعال شده  بیش  نیز  خارجی  روابط  در  قطر 
عربی چهره قطر را در افکار عمومی جهان دگرگون کرد.
منطقه  در  مردمی  جنبش های  موج  بر  امیرنشین  این 
دیکتاتورهای  سقوط  از  فعال  شکلی  به  و  شده  سوار 
لیبی و سوریه حمایت کرده است. قطر با پول، از طریق 
در  اسالمگرای  جنبش های  از  تسلیحاتی  و  دیپلماتیک 

حال رشد در منطقه، حمایت می کند.
عرب  جهان  مشکالت  حل  برای  قطر  تالش های 
واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. برخی معتقدند 
که قطر در حمایت از انقالب ها علیه دیکتاتورهای جهان 
از  دیگر،  کشورهای  داخلی  مسائل  در  دخالت  و  عرب 

استانداردهای دوگانه استفاده می کند.
هر چه باشد نظام سیاسی این کشور هنوز سلطنت مطلقه 
 20۱3 سال  در  پیشنهادی  انتخابات  اینکه  با  و  است 
می تواند قدم اولی در راه ایجاد تعادل در رابطه شهروند 
و دولت باشد، مشخص نیست که این روند به چه میزان 

در سال های پس از آن ادامه خواهد یافت.
توانسته اند  قطر  حاکم  طبقه  نخبگان  حال  این  با 
اولویت های خود در روابط خارجی را با نیاز به تغییرات 
در داخل همسو کنند و این دو مسأله به ظاهر جدا، بیش 
از آنچه که ناظران خارجی می بینند، با یکدیگر در آمیخته 

شده اند.
به  عرب  جهان  تبدیل  برای  قطر  امیر  تمایالت  بازتاب 
جامعه ای فعال، توانا و تاثیرگذار را می توان در تغییرات 
اجتماعی برنامه ریزی شده برای شهروندان کشور خودش 

نیز دید.
ماجراجویی ها در روابط خارجی و توسعه سریع داخلی، 
به  اعراب  تبدیل  می کنند:  دنبال  را  هدف  یک  دو  هر 
مردمانی »مدرن« و فعال در عرصه بین المللی، در درجه 
اول با تشویق و حمایت مالی و در صورت نیاز با توسل 

به زور.
قطر محصول ثروت سرشار نفت و گاز، نخبگان حاکم 
آینده نگر و مردمانی است که مشتاقانه تصمیمات نخبگان 

را اجرا می کنند.
از  حرکت  حال  در  سرسام  آوری  سرعت  با  کشور  این 
حرکت  این  است.  نامعلوم  آینده یی  سوی  به  گذشته 
موافقان و مخالفانی دارد ولی چیزی که قابل انکار نیست 
این است که قطر حاال نقش پررنگی بر روی نقشه دارد 
و در تالش است تا این موقعیت را تا مدت ها نیز حفظ 

کند.
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رییس حزب حاکم تونس: 

فرانسه »کم فهم ترین کشور« 

نسبت به اسالم و تونسی هاست

اخیر  سخنان  از  انتقاد  با  تونس  النهضۀ  جنبش  رییس 
وزیر داخلۀ فرانسه تاکید کرد که فرانسه کم فهم ترین 

کشور جهان در قبال اسالم و تونسی هاست.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، راشد الغنوشی،  رهبر 
کشور  این  در  حاکم  جریان  که  تونس  النهضۀ  جنبش 
ژورنال  روزنامه  با  مصاحبه  در  می شود  محسوب 
فرانسه  تونس و  میان  فرانسه گفت: روابط  دودیمانش 
بسیار پیچیده است. با وجود اینکه فرانسه بسیار به ما 
نزدیک است اما کم فهم ترین کشور در خصوص اسالم 

و تونسی هاست.
قابل  فرانسه  کشور  وزیر  اخیر  سخنان  داد:  ادامه  وی 
قبول نیست و او تمامی جبهه های اسالم گرا را با یک 
ترازو سنجید، وی هیچ فرقی میان جنبش النهضۀ، اخوان 
المسلمین و القاعده نمی گذارد و این نشان می دهد که 

فهم درستی از اسالم ندارد.
از  کشورها  دیگر  فرانسه  برخالف  داد:  ادامه  الغنوشی 

جمله آلمان، انگلیس و امریکا اسالم را بهتر شناخته اند 
و می دانند که اسالم متشکل از یک گروه نیست و در 
افراطیون و دیگر گروه ها وجود دارد و  آن میانه روها، 
گروهی که هم اکنون در راس تونس قرار گرفته یک 

جریان میانه رو از اسالم است.
مانوئل  سخنان  افزود:  تونس  النهضۀ  جنبش  رییس 
والس، وزیر کشور فرانسه اهانت آمیز بود اما فرانسوی ها 
باید بدانند که قرار گرفتن علی العریض، نخست وزیر 
مکلف تونس در راس قدرت که شخصی میانه رو است 
نشان دهنده این است که جریان  حاکم در تونس مواضع 

افراطی ندارد.
مخالفان  رهبران  از  یکی  ترور  دنبال  به  والس  مانوئل 
تونس نسبت به رشد آنچه که »فاشیسم اسالمی« خوانده 

بود در کشورهای لیبی، تونس و مصر هشدار داد.
هزاران  شد  باعث  فرانسه  کشور  وزیر  اظهارات  این 
شعارهایی  تظاهراتی  برگزاری  با  تونس  مردم  از  تن 
علیه پاریس و وزیر کشور فرانسه سردهند. فرانسه به 
علی،  رییس  بن  العابدین  زین  از  حمایت هایش  دلیل 
سیاسی  گروه های  سوی  از  تونس  مخلوع  جمهوری 
تونسی به ویژه جریانات اسالم گرای این کشور همواره 

مورد انتقاد بوده است.

هوگو چاوز در نامه سرگشاده یی از کشورهای امریکای جنوبی و افریقا خواست 
تا در قالب یک قطب قدرت حقیقی متحد شوند.

هوگو چاوز، رییس  جمهور ونزیویال همچنین در این نامه که توسط وزیر امور 
گینه  در  امریکای جنوبی  افریقا-  نشست  به سومین  این کشور خطاب  خارجه 
استوایی قرائت شد، نسبت به مداخله های اخیر کشورهای غربی در قاره افریقا 

اظهار گالیه کرد.
چاوز در نامه خود خواهان پیوندی معتبر و دائمی از طریق فعالیت مشترک میان 
افریقا و آمریکای جنوبی در راستای جست و جو برای راهبردهای توسعه پایدار 

که به نفع هر دو قاره باشد، شد.
یافت  کافی  سیاسی  و  طبیعی  تاریخی،  منابع  ما  قاره های  در  داشت:  اظهار  وی 
می شود تا زمین را از آشوبی که توسط نظام سرمایه داری به آن گرفتار شده نجات 

دهیم.
رییس جمهور ونزیویال همچنین از کشورهای دو قاره خواست تا فرصت را از 
دست ندهند و ظرفیت های کشورهای خود را در قالب یک قطب قدرت واقعی 

پیوند دهند.
وی تاکید کرد: در حالی که ما به هیچ وجه روابط مستقل خود با قدرت های غربی 
را انکار نمی کنیم باید به یاد داشته باشیم آنها راه حل قطعی و جامع مشکالت 

مشترک کشورهای ما نیستند.
سیاست خارجی ونزیویال در طول ریاست جمهوری چاوز بر پایه همکاری بیشتر 

میان افریقا و آمریکای التین بوده به گونه ای که این مساله در جهت دستیابی به 
یک جهان چند قطبی و مقابله با تسلط آمریکا و هم پیمانان آن بوده است.

ونزیویال یکی از کشورهای اصلی نشست افریقا – امریکای جنوبی موسوم به آسا 
است و در سال 2009 نیز میزبان دومین نشست آن بوده و به دبیری این سازمان 

رسیده است.
نخستین نشست آسا در سال 200۶ در نیجریه برگزار شد.

یافته  افزایش  قاره  دو  میان  تا سرعت همگرایی  کرد  تقاضا  نامه خود  در  چاوز 
و  دارایی  کشاورزی،  آموزش،   ، انرژی  باید  آنها  میان  همکاری  اولویت های  و 

مخابرات باشد.
نظیر  همگرایی  پروژه های  برای  ونزیویال  پیشنهادهای  که  گفت  همچنین  وی 

دانشگاه مردم جنوب ، پتروسور و بانک جنوب به پیش برده شود.
این در حالی است که در سال 2002 تجارت میان این دو قاره 2 / ۷ میلیارد دالر 

بوده و این میزان در سال 20۱۱ به 4 / 39 میلیارد دالر رسیده است.

همچنین نمایندگان دیگر کشورهای امریکای جنوبی بر لزوم افزایش همکاری 
میان این قاره و افریقا تاکید کردند.

وزیر امور خارجه اکوادور اظهار داشت: گاهی اوقات دستیابی به توافقات میان 
این دو منطقه دشوار بوده است.

وی تاکید کرد که این به سبب آن است که ما به خوبی هم دیگر را نمی شناسیم و 
تجربه کار مشترک را نداریم؛ ما می توانیم به یکدیگر پیشنهادهای زیادی نه فقط 

در زمینه تجارت بلکه در زمینه های دیگر ارائه دهیم.
چاوز همچنین در نامه خود خاطرنشان ساخت: مداخالت قدرت های غربی در 
روزگار مدرن باعث اخالل در مسیر کار مشترک میان افریقا و آمریکای جنوبی که 

در نشست سال 2009 آسا مطرح شد ، شده است.
چاوز همچنین با اشاره به مداخالت غربی ها در لیبی و مالی تاکید کرد: این بر 
اساس شانس و یا اتفاق نبوده که از زمان نشست سازمان در ونزیویال قاره افریقا 

قربانی حمالت و مداخله های دولت های غربی شده است.
یکی از اهداف این مداخله ها جلوگیری کردن از تحکیم وحدت افریقا و در مقابل 

کاستن از همکاری ها میان افریقا و آمریکای جنوبی بوده است.
چاوز بر رد کامل هرگونه فعالیت مداخله جویانه از سوی ناتو در افریقا و جهان 

تاکید کرد.
استوایی  گینه  و  بولیوی  جمهور  روسای  بود  قرار  آسا  گذشته  روز  نشست  در 

سخنرانی کنند.

                                                                                                                                           مايکل استفنز        

چاوز به امریکای جنوبی و افریقا:

در قالب یک قطب درآیید



           مهدی ابراهیمی 

مسالۀ کمک های خارجی به کشورهای در 
حاِل توسعه و توسعه نیافته موضوع تازه یی 
جنگ  یافتن  پایان  زمان  از  بلکه  نیست، 
گرفته  خود  به  عملی  شکل  دوم  جهانی 
به  کمک ها  این  تأثیر  حال  این  با  است. 
توسعه هم چنان ذهن بسیاری از اندیشمندان 
حوزۀ توسعه را به خود مشغول کرده است. 
هدف کشورهای توسعه یافته و سازمان های 
دست یابی  خارجی  کمک  از  بین المللی 
توسعه  اهداف  به  توسعه نیافته  کشورهای 
دنبال  اهداف  این  عمل  در  آیا  اما  است، 
نهایت  در  کمک هایی  چنین  و  می شود 
اهداف  آن که  یا  است  توسعه  پیش برندۀ 
کمک ها  این  راه  از  قدرت مند  کشورهای 

تأمین می گردد؟ 
در نوشتار زیر با تعریف کمک خارجی و 
تأثیرات پنهان و آشکارِ آن کوشیده شده به 

این پرسش ها پاسخ داد شود.

تعریف و خاستگاه کمک خارجی
کمک های فنی و مالی از سوی کشورهای 
توسعه،  حال  در  کشورهای  به  صنعتی 
آغاز شد.  دوم  پایان جنگ جهانی  از  پس 
کمک خارجی در کل کمک های بالعوض 
امتیازی را شامل  به  نیز وام های موسوم  و 
ذیل موضوع  را  این کمک ها  اگر  می شود. 

بررسی  توسعه  برای  بین المللی  همکاری 
نظر  مد  را  گسترده تری  دامنۀ  باید  کنیم، 
قرار دهیم که وام های غیرامتیازی )محاسبه 
خصوصِی  کمک های  و  بازار(  نرخ  به 
مؤسسه های داوطلبانه را نیز در بر می گیرد. 
صورتی  در  را  بین المللی  مساعدت های 
که  آورد  شمار  به  خارجی  کمک  می توان 
دست کم 2۵ درصد آن به شکل بالعوض 
باشد و توسعه و رفاه اقتصادی نیز اهداف 

اصلی آن باشند. 
امتیاز و تخفیفی که کمک کننده گان در نظر 
می گیرند، به طور معمول به شکل وام های 
بدون بهره و کمک های بالعوضی است که 
خود، کمک خارجی تلقی می شوند. نقل و 
انتقاالت مالِی فاقِد تخفیف یا دارای تخفیف 
جهانی(  بانک  وام های  بیشتر  )مانند  اندک 
کمک های  مانند  اهدافی  ظاهر  به  که  را، 
خارجی  کمک  نمی توان  دارند،  خارجی 
رسمی دانست. کمک های بالعوض و نیز 
وام های بدون بهره و اعتباراتی که به منظور 
کمک  می شود،  پرداخت  نظامی  مقاصد 
اما کمک های  خارجی به شمار نمی آیند، 
غذایی و همکاری های فنی )مانند خدمات 
حوزه  این  در  اجتماعی(  برنامه ریزان 
فنی  و  مالی  حمایت های  می گیرند.  جای 

بخش های داوطلبانه و خصوصی )به وسیلۀ 
سازمان های  از  رشد  به  رو  مجموعه یی 
غیردولتی بین المللی( را نیز می توان کمک 

خارجی درنظر گرفت.
طرح مارشال )برنامۀ بهبود اوضاع اقتصادی( 
که ایاالت متحده آن را به دنبال وضع قانون 
کمک خارجی این کشور در سال ۱94۸م 
اجرا کرد، آغاز کمک های اقتصادِی گستردۀ 
در  متحده  ایاالت  می شود.  تلقی  خارجی 
حدود  ۱9۵2م،  تا   ۱94۸ سال های  فاصلۀ 
۵/۱3 میلیارد دالر )با نرخ های کنونی، بیش 
از نود میلیارد دالر( برای بازسازی اروپای 
ویران شده از جنگ اختصاص داد که این 
رقم، معادِل ۱0 درصِد تولید ناخالص ملی 
کمک  اما  بود.  دریافت کننده  کشورهای 
با  توسعه  درحال  کشورهای  به  اقتصادی 
شد.  آغاز  ۱9۵۱م  سال  از  و  ُکُلمبو  طرح 
و  مشترک المنافع  صورت  به  ابتکار  این 
آسیا  از کشورها در  به بعضی  برای کمک 
و اقیانوسیه اجرا شد. این کشورها تا سال 
۱9۸۱م، در مجموع بالغ بر ۶۵ میلیارد دالر 
از  خارجی  کمک  کردند.  دریافت  کمک 
داشت  صعودی  سیر  همواره  ۱9۵0م  دهۀ 
و در اوایل دهۀ ۱990م به اوج خود رسید 
و از آن پس تقریبًا ثابت باقی ماند، اما در 
کاهش  به  رو  کمک  این  اخیر،  سال های 

گذاشته است. 
ماهیت کمک های خارجِی توسعه

توسعۀ  فرایند  و  خارجی  کمک  رابطۀ 
اجتماعی و اقتصادی را از سه منظر متفاوت 
می توان بررسی کرد: ۱ـ تأثیر کمک خارجی 
بر فرایند کلی توسعه؛ 2ـ تخصیص کمک 
به برنامه ها و بخش های خاص که سهمی 
نیازهای اساسی مانند  مستقیم در برآوردِن 
نیز  و  دارند  مسکن  و  آموزش  بهداشت، 
کمک  تأثیر  3ـ  انسان دوستانه؛  کمک های 
از سرمایه گذاری های  در حمایت  خارجی 
مستقیم و تغییر سیاست گذاری ها به منظور 
اوضاع  تقویت  و  فقر  گستردۀ  کاهش 

معیشتی.
دوسوم کمک های خارجی توسعه، دوجانبه 
است )دولت به دولت(. یک چهارم مجموع 
کمک های دوجانبه را نیز مجامع چندجانبه 
می کنند.  هدایت  منفرد،  کشورهای  نه  و 
پنج  فقط  شمال،  کشورهای  میان  در 
و  ناروی  هالند، سویدن،  )دنمارک،  کشور 
سازمان  شدۀ  تعیین  هدِف  لوکزامبورگ( 
این که  بر  مبنی  را،  ۱9۷0م  سال  در  ملل 
 ۷/0 حداقل  باید،  توسعه  خارجی  کمک 
کمک کننده  کشورهای  ملی  درآمد  درصد 
در  رقم  این  بخشیده اند.  تحقق  باشد، 
درصد،   3/0 حدود  اروپایی،  کشورهای 
همۀ  کلی  میانگین  و  درصد   ۱/0 امریکا 

کشورها نیز 22/0 درصد است. فاصلۀ بین 
کمک های اهدا شده و کمک هایی که باید 
می شد،  پرداخت  یادشده  نرخ  اساس  بر 
عوامل  است.  سال  در  میلیارد  صد  حدود 
شده  سبب  ژیوپلیتیک  و  تجاری  تاریخی، 
افراد  فقیرترین  نیازهای  به  توجه  است 
کمک  اعطای  در  چندانی  اولویت  جهان، 
باشد.  نداشته  به کشورهای درحال توسعه 
دوجانبه،  کمک های  از  چشم گیری  درصد 
کمک  کشورِ  خدماِت  و  کاالها  خرید  به 
مورد  در  مثال،  برای  است؛  وابسته  کننده 
 ۱4 متوسط  طور  به  رقم  این  انگلستان، 
ایتالیا  درصد،   3۵ فرانسه  برای  اما  درصد، 
امریکا ۷2  و  درصد  کانادا ۶9  درصد،   ۵۵
و  جاپان  چون  کشورهایی  است.  درصد 
امریکا )به منزلۀ بزرگ ترین کمک کننده گان 
بیشتر  انگلستان،  و  فرانسه  نیز  و  جهان( 
آن ها  با  که  می کنند  کمک  کشورهایی  به 
و  تجاری  سیاسی،  قدرت مند  پیوندهای 

استراتژیک دارند.
رأی دادن در سازمان ملل به سود کشورهای 
کمک کننده، با میزان کمک آن ها رابطه دارد 
با خریدهای  گاهی، کمک خارجی  و حتا 
که  بودجه یی  می یابد.  ارتباط  تسلیحاتی 
نظامی  امور  به  غربی  کننده گان  کمک 
اختصاص می دهند، به طور متوسط ده برابِر 
هزینه یی است که برای کمک به خارج در 
انگلستان  برای  نسبت  )این  می گیرند  نظر 
هشت برابر و برای امریکا 33 برابر است(. 
گرچه در سال های اخیر، میزان کمک های 
بین المللی  صندوق  جهانی،  بانک  مستقیم 
جامعۀ  و  توسعه  منطقه یی  بانک های  پول، 
اروپا افزایش یافته است، سهم مالی اندک 
نهادها  این  در  توسعه  درحال  کشورهای 
و  انجامیده  آن ها  رأی  حق  کاهش  به 
سیاست های  بر  کشورها  این  تأثیرگذاری 
متمرکز بر کاهش فقر را دشوار کرده است.
کمک های  تأثیر  میزان  دقیق  تعیین  هرچند 
اقتصادی  و  اجتماعی  توسعۀ  بر  خارجی 
اساس  بر  اما  می نماید،  دشوار  فقیر  ملل 
کشورهای  فقیرترین  جهانی،  بانک  آمار 
جهان به هیچ روی دریافت کنندۀ بیشترین 
اعظم  بخش  نیستند.  خارجی  کمک های 
زیر  منطقۀ  در  جهان  کشورهای  فقیرترین 
دارند  قرار  آسیا  جنوب  و  افریقا  صحرای 
که سهم شان از کمک خارجی، فقط حدود 
40 درصد است. 32 کشوری که بر اساس 
میزان  کم ترین  ملل،  سازمان  طبقه بندی 
یک سوم  از  کمتر  دارند،  را  توسعه یافته گی 
و  می کنند  دریافت  را  خارجی  کمک های 
کمک به بخش های مرتبط با رفاه اجتماعی 
مانند آموزش پایه یی، آموزش غیررسمی و 
سطح  در  هم چنان  سوادآموزی  برنامه های 

پایینی قرار دارد.
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خوش زبانی را تمرین کنید
۱ـ بدزبانی از اعتبار و شأِن شما کاسته و شخصیت تان را زیر سوال می برد. 

2ـ روابط شما را به خطر می اندازد. 
3ـ نزد دیگران از احترام کم تری برخوردار خواهید شد. 

4ـ نشان دهندۀ آن است که شما روی رفتار و هیجاناِت خود کنترلی ندارید. نشانۀ 
عدم خویشتن داری و ضعف شخصیتی و عدم بلوغ هیجانِی شماست. 

۵ـ نشانۀ جهل، کم سوادی و نافرهیخته گی است. نشانۀ انحطاط فرهنگی در جامعه 
نیز می باشد. 

۶ـ زبان افراد بی تمدن، ناپخته و بی نزاکت است. 
۷ـ موجب بروز خشونت می گردد. تنها شرایط را بحرانی تر می سازد. 

۸ـ موجب آزار روحِی دیگران می شود. بی اعتنایی و بی توجهی به حقوق دیگران 
محسوب می گردد. 

ابتذال کشیده شدِن زبان رسمی کشور می گردد. به گونه یی  به  9ـ سبب فساد و 
که واژه های اصیل، رسا و گوش نواز به فراموشی سپرده شده و واژه های رکیک، 

عامیانه و دشنام ها جای آن ها را پر می کنند. 
۱0ـ نمی توان با آن به طور مطلوب ارتباط برقرار کرد. مفهوم و مقصود را آن طور 

که باید نمی تواند منتقل سازد. 
۱۱ـ دشنام ها اثربخشی خود را از دست می دهند. بنابراین کاربرد آن ها متداول شده 

و از قبح شان کاسته می شود. 
را  آن ها  موضوع  می سازند. هم چنین  تبدیل  مشاجره  به  را  بحث ها  دشنام ها  ۱2ـ 
می توانند تغییر دهند. برای مثال فرض کنید در خالل بحث عوض پاسخ: »نه« از 
»نه احمق!« استفاده شود. از این لحظه به بعد خواهید دید که دیگر موضوع بحث 

هرچه که باشد فراموش و به رد و بدل دشنام میان دو فرد بدل می گردد. 
۱3ـ تبدیل به الگوی رفتارِی نامناسبی برای کودکان می شود. 

چه گونه زباِن خود را رام و مهار کنیم؟
شما با کنترل زبان و گفتار در نظر دیگران پخته تر، باهوش تر، مودب، سخن دان، 
و  پذیرش  مورد  و  کرده  جلوه  خوش مشرب تر  و  باسویه تر  دل پذیر،  بامالحظه، 

احترام همه گان قرار خواهید گرفت. 
۱ـ بر زیان آور بودِن بدزبانی اذعان کنید. 

شما بدزبانی می کنید چرا که دشنام گویی آسان، مفرح، نوعی رک گویی، تاکیدکننده 
و قانون شکن بوده و درد و خشم را کاهش می دهد. اما مطمین باشید جنبه های 
منفِی آن بیش از جنبه های به ظاهر مثبِت آن است. شما با بدزبانی نمی توانید در 
اثبات  را  شما  سخن ورِی  و  زیرکی  ذکاوت،  دشنام گویی  گردید.  پیروز  بحث ها 
نمی کند. شما با بدزبانی قادر به جلب احترام و تحسیِن دیگران نخواهید بود. با 

بددهانی نمی توان ایجاد انگیزش کرد، فقط می توان ارعاب کرد. 
2ـ از حذف دشنام گویی ها و بدزبانی های جزیی، غیرجدی و اتفاقی شروع کنید. 

همواره تصور کنید مادر یا دختري ُخردسال و یا کسی که از وی شرم دارید، در 
کنارتان حضور دارد. عوض استفاده از صفات اهانت آمیز و رکیک برای تاکید، از 
تغییر لحن و آهنگ در واژه ها و جمالت بهره گیرید. برای شرح و توصیف اشیا، 
آدم ها، حیوانات و کارها از واژه های رکیک اجتناب ورزیده و به جای آن مفصل تر 

شرح دهید. 
3ـ مثبت بیاندیشید و نیمۀ پُر را ببینید. 

طوری رفتار کنید که قادر به انجام امور هستید. نگرانی تا اندازه یی که در شما برای 
رویارویی با مشکالت ایجاد انگیزه و آماده گی کند، کافی ست. مثبت اندیشی نه تنها 
اکثر دشنام دادن ها را حذف می کند، بلکه ُخشنودی را برای تان به ارمغان آورده و 

شخصیت شما را نیز درخشان تر می کند. 
4ـ شکیبایی را تمرین کنید. 

آستانۀ تحمِل خود را افزایش دهید. سریع از کوره در نروید و در اموری که کنترلی 
بر آن ها ندارید، بردباری به خرج دهید. 

۵ـ دشنام نگویید، کنار بیایید. 
ما در جهان ناکامل و غیرایده آل زنده گی می کنیم. اما انتظارات ما به طور روزافزون 
در حال افزایش است. روزبه روز شرایط دشوارتر و بدتر شده و تاخیرها، ناکامی ها 
و نا امیدی ها افزایش می یابند. ما چاره یی نداریم، مگر این که با آن ها کنار بیاییم. 

زیرا بدزبانی و دشنام گویی مشکلی را حل نمی کند. 
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          کیان پیشکار
 

 بخش نخست
شدِن  سپری  و  گذشت  از  خود،  شعر  چندین  در  هاسمن 
می کند  یاد  انسان  فکری  بلوغ  اصلی  عامل  عنوان  به  زمان 
به مرحلۀ شدن  با گذشت زمان  انسان  اگرچه  و می گوید: 
بودن  باالتر  پله یی  این  اما  می شود،  وارد   )Becoring(
مهارت  و  تجربه  به شکلی که کسب  می باشد؛   )Being(
دست  به  جوانی  رفتِن  بین  از  و  عمر  امتیاز  دادِن  با  فقط 
می آید. او در شعری به نام »وقتی که بیست ویک ساله بودم«، 
که  است  زمان  واقعیِت  و  تأثیر  این  می کند:  بیان  این گونه 
اگر  باعث شکوفایی مغز، فکر، روح و روان می گردد، که 
درست استفاده شود، می تواند نشان گر محدودیت فلسفی و 

فیزیکی انسان باشد

فلسفِی  معنای  گرفتِن  نظر  در  بدون  زمان،  مفهوم 
و  شوپنهاور  سارتر،  هایدگر،  که  شکلی  به  آن 
ویتگنشتاین و عده یی دیگر به آن نگریسته اند، شاید 
زیاد پرمایه و معنی دار نباشد؛ اما معنای زمان بدون 
قرار دادن در چارچوب فلسفی، می تواند به تنهایی 
نیز معنای عمیق و دل انگیزی داشته باشد. آیا امکان 
محدودۀ  را  آن  ما  که  آن چه  بدون  زنده گی  وجود 
زمانی می نامیم، وجود دارد؟ آیا اگر چهارچوب های 
زمانی حال آینده و گذشته را کنار بگذاریم و یا اگر 
این ها را در ادبیات به هم بیامیزیم، به مرزها و مفاهیم 
جدیدی در نقد ادبیات و پی بردن به مشکل انسانی 
در تالش برای فرار از مفهوم زمان خواهیم رسید؟ 
از  تن  چند  نظرات  که  است  تالش  در  مقاله  این 
نمایش نامه نویسان و شاعران و رمان نویسان مختلِف 
غرب را در مورد اهمیت زمان بدون در نظر گرفتِن 

مفهوم فلسفی )تسلسل در بحث( بررسی کند.
از  را  انسان  که  تالش اند  در  نویسنده گان  اغلب 
تحمیل  خود  به  که  انسانی  خودساختۀ  چارچوب 
کرده، رها ساخته، آن را برای همیشه از حیطۀ زنده گی 
کنار گذاشته و یا حداقل در مفاهیم زیباشناختی آن را 
کم ارزش و کم  رنگ تر جلوه دهند. عدم تأثیر زمان 
بر آثار هنری و جاودانه گی هنر، همواره مورد توجه 
متن های  در  همواره  را  زمان  و  بوده  نویسنده گان 
مختلِف خود به عنوان عامل بسیار بی ارزش جلوه گر 

ساخته اند.
است.  اغماض  قابل  غیر  ادبیات  در  زمان  اهمیت 
به  زمان  از  بزرگ  منتقدین  و  نویسنده گان  همواره 
عنوان یکی از تم های اصلی در متن ها و شاهکارهای 
خود استفاده کرده اند. گذشت زمان، تغییر و تخریب 
یا تکامل ناشی از آن دست مایۀ بسیاری از آثار بوده 
است. تداخل زمانی، گذشته در آینده، آینده در حال 
و حال در گذشته، گذشته در حال و غیره همواره 
از سبک ها و شیوه هایی بوده که نشان گر حالت های 
اصلی  شخصیت های  موجود  حالت های  و  انسانی 
استفاده  چه گونه گی  زمان،  تم  است.  بوده  داستان 
مبارزه  آن،  از  بیشتر  استفادۀ  برای  تالش  و  آن  از 
صحیح،  استفادۀ  عدم  از  پشیمانی  زمان،  گذشت  با 
همواره یکی از درون مایه های اصلِی ادبیات و فلسفه 

و هنر بوده است. بیشتر نویسنده گان، شعرا و فالسفۀ 
بزرِگ غرب و شرق در مقابل زمان سر تعظیم فرود 
آورده و در مقابل قدرت آن نیز ضعِف خود را نشان 
داده اند. بکت و کیتس، یتس، جویس، شلی، فالکنر 
را  خود  و عطش  کرده اند  زمان صحبت  از  همواره 
بیان  زمانی  محدودۀ  از  خروج  و  جاودانه گی  برای 

کرده اند. 
از نویسنده گان و فالسفه، قدرت زمان را  هیچ کدام 
انکار نکرده اند و همواره تالش کرده اند که با حداکثر 
نحوه ممکن چه  به هر  و  استفاده کرده  آن  از  توان 
به صورت سمبولیک، چه به صورت اسطوره یی آن 
را بیان کنند. درون مایۀ زمان، دم غنیمت شمردن و 
استفادۀ بهینه از زمان در ادبیات فارسی نیز همواره 

آثار  که  است،  بوده  درون مایه ها  مهم ترین  جمله  از 
برجستۀ عمر خیام در باالترین شکل درون مایه، دم 
غرب  و  شرق  نویسنده گان  به  را  شمردن  غنیمت 

معرفی کرده است.
شاعر انگلیسی کیتس، در چندین شعر به جاودانه گی 
زمان  گذشِت  و  تأثیر  مقابل  در  آن  مقاومِت  و  هنر 
با  یونانی،  جام  شعر  در  جمله  از  و  می کند.  تأکید 
روی  چندانی  تأثیر  نمی  تواند  زمان  که  نظریه  این 
بود  خواهد  جاودانه  همواره  هنر  باشد،  داشته  هنر 
و به رغم این که گذشت زمان همه چیز را در خود 

نمی تواند  چیز  هیچ  و  می برد  بین  از  و  کرده  هضم 
هنری؛  کارهای  جز  به  کند،  مقاومت  آن  مقابل  در 
همان طوری که عروس زیبا، جوان و شادِ به تصویر 
کشیده در روی جام یونانی، بعد از گذشت سال ها، 
هم چنان زیبا، جوان و شاداب باقی می ماند، اما نقاش 

و سفال گِر آن در اثر گذشت زمان از بین رفته اند.
نیز  انگلیسی  نامدار  شاعر  شلی  از  دیگری  شعر  در 
مفهومی کلی در این رابطه را می توان مشاهده کرد. 
او در شعری که به خاطر هجو رامسس دوم - فرعون 
مصر - سر داده، در حالی که پادشاه مصر از قدرت 
و عظمت بی پایان خود صحبت می کند، از گذشت 
حتا  که  است  نمادین  نشان گری  که  زمان  قدرت  و 
عظمت رامسس دوم نیز نتوانسته و نخواهد توانست 

در مقابل گذشت زمان تأثیر عظیم آن مقاومت کند، 
حیطۀ  در  تنها  را  قدرت  این  او  می گوید.  سخن 
هنرمندان می داند که می توانند در مقابل این نیروی 
مهلک ساخت دست بشر، مقاومت کنند و پیام رسان 
محتوای واقعی و حقیقت و واقعیت زنده گی باشند. 
هنر  فقط  این  زمان،  گذشت  مقابل  در  که  چرا 
مجسمه ساز مصری می باشد که مقاومت کرده و خود 

را حفظ نموده است و نه عظمت رامسس دوم!
از گذشت و سپری  هاسمن در چندین شعر خود، 
شدِن زمان به عنوان عامل اصلی بلوغ فکری انسان 

یاد می کند و می گوید: اگرچه انسان با گذشت زمان 
به مرحلۀ شدن )Becoring( وارد می شود، اما این 
پله یی باالتر بودن )Being( می باشد؛ به شکلی که 
کسب تجربه و مهارت فقط با دادِن امتیاز عمر و از 
به  او در شعری  به دست می آید.  بین رفتِن جوانی 
بیان  این گونه  بودم«،  بیست ویک ساله  که  »وقتی  نام 
باعث  که  است  زمان  واقعیِت  و  تأثیر  این  می کند: 
شکوفایی مغز، فکر، روح و روان می گردد، که اگر 
محدودیت  نشان گر  می تواند  شود،  استفاده  درست 

فلسفی و فیزیکی انسان باشد.
زمان دارای ارزش باالیی در ادبیات است. درون مایۀ 
زمان، چه گونه گی استفاده از آن ـ  چه در ادبیات و چه 
در فلسفه، چه در شرق و غرب ـ همواره از اهمیت 
خاصی برخوردار بوده است. چرا که انسان همواره 
در تالش برای جاودانه گی بوده، و در صورت عدم 
پشیمانی  دچار  همواره  زمان،  از  صحیح  استفادۀ 
از  اغلب  نویسنده گان  می گردید.  روحی  و  فلسفی 
و  حقیقت  کردِن  رو  و  دادن  نشان  در  زمان  قدرت 
از  مختلفی  درون مایه های  کرده اند:  استفاده  واقعیت 

جمله وقت طالست و دم غنیمت شمردن.
است،  زنده گی  واقعیت  و  شخصیت  نشان گِر  زمان 
جاودانه گی و غیر محدود بودِن آثار هنری در زمان، 
محدودیت های  در  انسانی  زنده گی  محدودیت 
انسانی،  زنده گی  شدِن  سپری  چه گونه گی  )کیتس(، 
بومی و معنادار بودِن زنده گی با توجه به اعمال انسان 
در رابطه با زمان و چه گونه گی استفاده از آن در آثار 
دورۀ  به  برگشتن  برگشتن، عطش  و  نوستالژ  بکت، 
جوانی و سپری کردِن بهتر زنده گی در میان جوانان 
در آثار یتس، چه گونه گی تداخل زمان گذشته، حال، 
وولف،  ویرجینیا  و  جویس  فکنر،  آثار  در  آینده 
پشیمانی نسبت به رابطه ها و آرزوی برگشت زمان 
نشان گر  که  دیگر  مثال های  و  هاردی،  شعرهای  در 
بیان گر  همه گی  می باشند؛  ادبیات  در  زمان  اهمیت 
و  قوی  درون مایۀ  این  به  نویسنده گان  عمیق  توجه 

مهم دارد.
 

از  همواره  گودو،  انتظار  در  نمایش نامۀ  در  بکت 
و  انسانی  زنده گی  در  اصلی  عنصر  عنوان  به  زمان 
بخشی  در  و  می کند  استفاده  آن  به  بخشیدن  معنی 
از نمایش نامه )در پردۀ دوم( به سرعت پرواز زمان 
ـ که منظور گذشت و سپری شدِن سریع آن است ـ 

اشاره می کند.
که  وقتی  می گذرد  سریع  چه قدر  زمان  »والدیمیر: 

خوش می گذرد.«
بیان می کند: »ما  یا در بخش دیگر والدیمیر دوباره 
دیگر تنها نیستیم، ما منتظر شب هستیم. منتظر گودو 
هستیم. منتظر منتظر هستیم. حال آن تمام شده، آن 

قبال ً فردا است.
پازو: کمک.

والدیمیر: زمان دوباره از قبل جریان دارد. خورشید 
غروب و ماه طلوع کرد.«

یا در بخش دیگری، به علت عدم توانایی در استفاده 
از زمان، والدیمیر اشاره به قدرت زمان می کند:

که  است  این  می دانم  که  چیزی  تنها  »والدیمیر: 
و  انتظار  و  )بی کاری  شرایطی  چنین  در  ساعت ها 

امید( بسیار طوالنی می باشند.«
یا در قسمت دیگر، پازو دربارۀ معنی زمان می گوید:
من  مثل  کوری  شخص  برای  نپرس.  من  از  »پازو: 

زمان و گذشِت آن معنی ندارد.«
بکت، عدم توانایی در درک گذشت زمان و قدرت 
که  بیان می کند  دیگری  آن در بخش  تمایِز  برای  و 
موقعی  در  زنده گی،  معنای  عدم  و  پوچی  نشانگر 
است که درک صحیحی از گذشت و نحوۀ استفاده 

از زمان وجود نداشته باشد.
»پازو: به یاد ندارم که کسی را دیروز مالقات کرده 
باشم. اما فردا به یاد نخواهم داشت که امروز کسی 
دادن  برای  من  روی  پس  باشم.  کرده  مالقات  را 

اطالعات و روشن کردِن شما اصاًل حساب نکنید.«
در  موجود  شن های  از  نمادین  صورت  به  بکت 
بیگ الکی به عنوان لحظه ها و اجزای زمان استفاده 
ندارد،  را  آن  توانایی درک  انسانی که  برای  می کند. 

درک شن ها بی مقدار و بی ارزش می باشد.
»والدیمیر: در داخل بیگ چی هست؟

پازو: شن... شن.«
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عنرص زامن

ادبیات رغبدر



   

دولت 
قضایی  مصونیت  موضوع  دارد  تالش  افغانستان 
سربازان امریکایی را در یک لویه جرگۀ سنتی به بحث 

و گفت وگو بگذارد. 
از  افغانستان،  در  امریکایی  سربازان  قضایی  مصونیت 
سر  بر  واشنگتن  و  کابل  میان  اختالف  مورد  مسایل 
میان دو کشور است. چندی  امنیتی  توافق نامۀ  امضای 
پیش رییس جمهور کرزی برای بحث در مورد امضای 
توافق نامۀ امنیتی، به امریکا رفت و گویا خالف آن چه 
کابل  به  کشور  این  از  ناراحتی  با  می شود،  گفته  که 
به  کرزی  آقای  سفر  که  دارند  باور  برخی ها  برگشت. 
نبوده و گفت وگوهای  با موفقیت  توام  امریکا، سفری 
جنجال آمیزی میان رهبران دو کشور انجام شده است. 
موضوع اصلی این گفت وگوهای جنجال آمیز هم بحث 
در مورد توافق نامۀ امنیتی میان دو کشور خوانده شده 

است. 
امریکا پس از امضای توافق نامۀ راهبردی با افغانستان، 
کشور  این  با  امنیتی  توافق نامۀ  یک  امضای  تالش  در 
این  سربازان  قانونِی  حضور  که  توافق نامه یی  است؛ 
این  به  افغانستان مسجل می سازد و حتا  در  را  کشور 
نظامی  پایگاه  افغانستان  در  که  می دهد  اجازه  کشور 

ایجاد کند
 در آغاز طرح امضای توافق نامۀ راهبردی و امنیتی با 
طرح  این  از  به شدت  ریاست جمهوری  ارگ  امریکا، 
می ورزید  تأکید  مسأله  این  بر  حتا  و  می کرد  حمایت 
را  توافق نامه یی  چنین  که  است  ناگزیر  افغانستان  که 

ارگ  میان  مناسبات  تیره گی  ولی  کند.  امضا  امریکا  با 
امضای  موضوع  به  اخیر،  ماه های  در  سفید  کاخ  و 
امنیتی رنگ وبوی دیگر بخشید؛ رنگ وبویی  توافق نامۀ 
مایه  اهداف مشخص یک گروه  از آبشخور  بیشتر  که 
می گیرد و تالش دارد که از امضای توافق نامۀ امنیتی، 

بهره برداری های سیاسی و ابزاری کند. 
پیش از سفر به امریکا یک فرد نزدیک به رییس جمهوری 
در مورد امضای توافق نامۀ امنیتی با امریکا، با صراحت 
ابراز  این خصوص  در  را  خود  بدبینانۀ  مواضع  لهجه 
امریکا  آقای کرزی گفت که  به  نزدیک  فرد  این  کرد. 
توافق نامه یی  امضای چنین  نیازمند  افغانستان  از  بیشتر 
که  شد  سبب  غیردیپلماتیک  موضع گیری  این  است. 
از  و  بگیرند  آن  برابر  در  مشابه  مواضع  امریکایی ها 

موجودیت تمام گزینه ها بر سر میز سخن گویند. 
تمام  خروج  گزینۀ  به  حتا  که  گفتند  امریکایی ها 
این  با  می کنند.  فکر  نیز  افغانستان  از  خود  نیروهای 
به  برای چانه زنی  افغانستان که  اظهارات، عماًل هیأت 
این کشور رفته بود، خلع سالح شد و به همین دلیل، 
مسایل دیگری را تالش کرد که ضمیمۀ بحث امضای 

توافق نامۀ امنیتی کند. 
آقای کرزی پس از برگشت به کابل که دوباره روحیه 
متحدان  نشانی  به  کنایه آمیز  حرف های  بود،  یافته 
بین المللِی افغانستان را از سرگرفت و در همین راستا، 
حل مناقشۀ امضای توافق نامۀ امنیتی و مصونیت قضایی 
سربازان امریکایی را به یک جرگۀ سنتی واگذار کرد؛ 
جرگه یی که در موجودیت نهادهای فعلی کشور، هیچ 
محلی از اعراب در تصمیم گیری های این چنینی ندارد 

اساسی کشور  قانون  در  آن حداقل  برگزاری  موارد  و 
تصریح یافته است. هرچند که جایگاه چنین جرگه یی 
اساسی  قانون  در  حتا  حقوق دان ها  از  بسیاری  نظر  از 
مردم ساالرانه  رویکرد  مغایِر  و  ابهام   دارای  کشور 
ارزیابی شده، اما از آن جایی که در قانون اساسی کشور 
این مورد لحاظ شده، نمی توان تا زمان تغییر آن سخنی 
گفت؛ ولی قانون اساسی هم موارد برگزاری لویه جرگه 
را مشخص کرده و این گونه نیست که رییس جمهوری 
برگزاری جرگۀ  به  دلش خواست،  که  موردی  هر  در 

سنتی اقدام کند. 
به  نمی تواند  سنتی  جرگۀ  تصمیم های  دیگر،  سوی  از 
و  شود  تلقی  اجرایی  ارزِش  با  تصمیم هایی  عنوان 
صالحیت جرگه های سنتی در این حد نیست که بتوانند 
جرگه های  وظیفۀ  کنند.  صادر  حکم  خاص  مواردِ  در 
مشوره  ارایۀ  به  محدود  تنها  خاص  موارد  در  سنتی 
این  دیگر  موضوع  آن.  از  بیشتر  چیزی  نه  و  می شود 
نهادِ  حال  هر  به  که  پارلمان  موجودیت  در  که  است 
بازتاب دهندۀ ارادۀ مردم شناخته می شود و قانون اساسی 
جرگه  لویه  برگزاری  دارد،  صراحت  مورد  این  در  نیز 
تنها می تواند یک توجیه داشته باشد و آن این که آقای 
را راحت تر  کرزی می تواند در چنین جرگه هایی خود 
حس کند و به اهدافی که می خواهد، دست یابد. در غیر 
برگزاری جرگۀ سنتی در مورد مصونیت  این صورت، 
قضایی نظامیان امریکایی، هیچ توجیه قانونی و حقوقی 
ندارد و آقای کرزی عماًل با برگزاری این جرگه به رای 

و اعتماد مردم اهانت می کند. 

از سوی دیگر، در چند سال گذشته ما شاهد برگزاری  
بودیم.  گوناگون  مسایل  در  سنتی  متعددِ  جرگه های 
موثریِت  و  کارآیی  که  کند  ثابت  توانست  کسی  اگر 
می توان  آن گاه  است،  بوده  چه  پیشین  جرگه های 
کرد.  استقبال  نیز  سنتی  دیگر  جرگۀ  یک  برگزاری  از 
جرگه های فرمایشی یی که ظرف این سال ها تدویر شده، 
را در حل مسایل  بتوانند موثریِت خود  این که  از  بیش 
کرزی  آقای  فقط  که  بوده اند  نشست هایی  دهند،  نشان 
از دیدن افراد زیادی در زیر یک خیمه که برایش بلی 
قربان نثار می کنند، احساس قدرت و لذت کرده است. 

برگزاری  برای  حاال  همین  افغانستان  دیگر،  جانب  از 
آقای  شخص  و  ندارد  کافی  هزینۀ  و  پول  انتخابات، 
باز  ولی  است،  شده  یادآور  را  مسأله  این  بارها  کرزی 
می آید و میلیون ها افغانی را صرف برگزاری لویه جرگۀ 
کم تر  جرگه هایی  چنین  برگزاری  هزینۀ  می کند.  سنتی 
یا  دو  ظرِف  وقتی  چون  نیست.  انتخابات  برگزاری  از 
سه روز نزدیک به دوهزار نفر از سراسر کشور به کابل 
دعوت می شوند، مصارف گزافی نیز بر شانه های دولت 
کابل  در  که  روزهایی  ظرف  افراد  این  می  گردد.  بار 
پول  دارند.  نیاز  جیب خرج  و  پوشاک  غذا،  به  هستند، 
جیب خرجِی آقای کرزی هم به چنین افرادی، به دلیل 
را راضی  آنان  باید  این  که  و  رییس جمهور  حاتم بخشیِ  
افغانی می رسد.  میلیون ها  به  و  نیست  کم  داشت،  نگه 
آیا ضرورت است که در چنین وضعیت اسف باری که 
صرف  افغانی  میلیون ها  روبه روست،  آن  با  افغانستان 

برگزاری یک لویه جرگۀ سنتی شود؟

سال چهارم y شمارة یکهزار وهفتمy دوشنبه 07 اسفند/حوت y 1391 2۴ فبروری 62013 www.mandegardaily.com

در انتخابات از تذکره های...
 تذکره الکترونیکی انتخابات دایر می شود.«

آقای یارمند همچنان گفت که این پروسه نخست از 
شهر کابل آغاز و سپس در والیات شرقی، جنوب، 

شمال و غربی افغانستان تطبیق می گردد.
از  پیش  مردم  برای  الکترونیکی  تذکره  توزیع 
از  یکی  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 
کشور  در  سیاسی  جریان های  اساسی  خواست های 

خوانده می شود.
آنان به این باور اند که با توزیع تذکره های جدید، 
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در  تقلب  جلو 

۱393 هجری شمسی تا حدی گرفته خواهد شد.
افغانستان  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت 

می گوید که 9۵ درصد کارهای تخنیکی برای توزیع 
تذکره های الکترونیکی تکمیل گردیده است.

معلوماتی  تکنالوژی  عمومی  رییس  مرجان  ایمل 
این وزارت گفت: توزیع تذکره های الکترونیکی در 
ایجاد  را  زیادی  سهولت های  مردم  اداری  کارهای 

می نماید.
او گفت: »این سیستم که حاال ایجاد گردیده، از آن 
در آینده در تمام خدمات دولتی کار گرفته می شود، 
اوالدهای  و  پدر  مورد  در  معلومات  مثال  گونۀ  به 
همین  می شود،  گنجانیده  فایل  یک  در  فامیل  یک 
خدمات  قباله ها،  اجرای  برای  آینده  در  معلومات 
صحی، معارف، تحصیالت عالی کار گرفته می شود.«
افغانستان می گوید که برای پیش برد  وزارت داخله 
کار توزیع تذکره های الکترونیکی در سرتاسر کشور، 

بیش از پنج هزار نفر را استخدام می کند.
توزیع  برنامه  آغاز  از  درحالی  افغانستان  حکومت 
خبر  دیگر  روز  چند  تا  الکترونیکی  تذکره های 
مشکالت  کشور  مناطق  از  بسیاری  در  که  می دهد 

امنیتی وجود دارند.
برخی از آگاهان می گویند که مشکل نا امنی ممکن 
در  مردم  تمام  به  نتواند  حکومت  تا  گردد  سبب 
افغانستان قبل از رسیدن انتخابات ریاست جمهوری 

تذکره توزیع نماید.
تذکره  توزیع  افغانستان،  داخله  وزارت  باور  به  اما 
برنامه ملی است و به همین  الکترونیکی یک  های 
دلیل هیچ مشکلی امنیتی پیش روی این برنامه وجود 

نخواهد داشت.

از افغانستان بخواهید که...
رحمان ملک، وزیر داخلۀ پاکستان گفت که دس

تان فقیر با خون شمار زیادی پاکستانی ها آلوده است و او باید بر اساس 
قوانین محلی در پاکستان محاکمه شود. اما حکومت افغانستان تا اکنون 

تحویلدهی این رهبر شورشیان را به پاکستان رد کرده است.
فقیر محمد که در سال 20۱0  دومین فرمانده ارشد طالبان پاکستانی بود، 
گمان می رود که در شمار زیاد حمالت مرگبار در پاکستان دست داشته 

است.
عالقه مندی شبکه های شبه نظامی رفته رفته از مولوی فقیر محمد کاسته 
خاک  در  و  کرد  را  پاکستان  حکومت  با  مذاکره  پیشنهاد  او  زیرا  شد، 

افغانستان پناهگزین شد.

پیشنهاد طالبان برای صلح
از زمانی که فقیر محمد پاکستان را ترک کرد، طالبان پاکستانی نشست و 
مذاکره را  با اسالم آباد پیشنهاد کرده اند تا از آن طریق بتوانند به جنگ در 
آن کشور پایان ببخشند. اما اسالم آباد تا اکنون در خصوص مذاکرات صلح 

با تحریک طالبان پاکستانی پاسخ مثبت یا منفی نداده است.
وزیر داخلۀ پاکستان می گوید که طالبان باید در گام نخست، سالح خود 
را بر زمین بگذارند و به اثبات برسانند که به صلح متمایل و در مذاکرات 

جدی اند.
رهبران  رحمان ملک گفت که اگر حکیم اهلل محسود و ولی الرحمان – 

طالبان – خود را تسلیم کنند، برای آنان معافیت داده خواهد شد.
از  شورشیان  کامل  ریشه کن سازی  در  پاکستان  نظامی  پی هم  عملیات 

قرار  افغانستان  با  امتداد سرحد  در  قبایلی  مناطق  در  که  آنان  پایگاه های 
دارد، ناکام بوده است.

عایشه صدیقی، تحلیلگر مسایل امنیتی می گوید، تأکید و پافشاری پاکستان 
اضافه تر  آباد می  تواند  اسالم  به  کابل  از سوی  فقیر محمد  استرداد  برای 
مذاکره  میز  به  را  پاکستانی  طالبان  تندرو  بیشتر  اعضای  تا  باشد  تالشی 

بکشاند.
در  تا  اند  گرفته  فشار  زیر  را  پاکستان  مخالف حکومت  سیاسی  احزاب 
گذشتۀ  معامالت  اندیشد.  بی  بیشتر  طالبان  با  نزدیکی  و  دسترسی  مورد 
صلح با جناح های طالبان پاکستانی انتقادات بین المللی را به خاطر پامال 
شدن حقوق مردم در مناطق تحت ادارۀ طالبان و عدم تامین صلح پایدار 

در آن ساحات، در پیش داشت.

مصـونیت قضایی؛ 

بهانه یا واقعیت؟
احمد عمران

سه حملۀ همزمان انتحاری...
این  در  غیرنظامی  هیچ  که  گفت  همچنان  عبدالزی 

حادثه آسیب ندیده است.
گروه طالبان مسولیت این حمله را بر دوش گرفته و 
گفته است که ۱4 مامور امنیتی در این حمله جان خود 

را از دست داده اند.
»شمار  که  گفت  طالبان  سخنگوی  مجاهد،  اهلل  ذبیح 

و  شدند  کشته  استخباراتی  نیروهای  از  زیادی« 
نقلیه  وسایط  تعدادی  و  ملی  امنیت  دفتر  ساختمان 

آسیب دیده اند«.
مهاجم  آباد، یک  از حمله شهر جالل  پیش  لحظاتی 
ایستگاه  یک  در  را  بمبگذاری شده خود  موتر  دیگر 
خان  رییس  کرد.  منفجر  لوگر  شاهراه  در  بازرسی 
عبدالرحیم زی، معاون فرماندۀ امنیه لوگر گفت که در 

اما کسی کشته  برداشتند  این حمله سه پولیس زخم 
نشد.

که  مهاجم  یک  والیت،  همین  در  دیگری  حادثه  در 
دفتر  بیرون  را  خود  بود،  پوشیده  انتحاری  واسکت 
منفجر کرد. دین  برکی برک  امنیه ولسوالی  فرماندی 
محمد درویش، سخنگوی والیت لوگر گفت این مرد 
که تالش می کرد تا وارد ساختمان شود، توسط پولیس 

متوقف شد، اما توانست واسکت خود را منفجر کند. 
در این حادثه یک مأمور پولیس زخم برداشت.

به حمله  مظنون  دو  امنیتی  نیروهای  در همین حال، 
انتحاری را در کابل به ضرب گلوله از پای درآوردند. 
یک افسر پولیس به عکاس خبرگزاری فرانس پرس 
گفته است که این دو مرد در منطقه دیپلماتیک کابل، 

در محله وزیراکبر خان در موترشان کشته شدند.

نیروهای ویژۀ امریکایی...
2- تمامی نیروهای مسلح دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان وظیفه دارند تا جهت حفظ جان و مال 
فعالیت  جلو  عاجل  طور  به  وردک  میدان  مردم 
تمامی گروپ هایی را که به نام سپیشل فورس به 
خانه های مردم رفته باعث آزار، اذیت و قتل مردم 
بی گناه می شوند، بگیرند و آنان را به پنجۀ قانون 

بسپارند.
3- جانب آیساف اعتبار از تاریخ فیصله مورخ ۶ 
حوت ۱39۱ شورای امنیت ملی جمهوری اسالمی 
افغانستان، تمامی عملیات نیروهای خاص ائتالف 
میدان  والیت  در  را  مربوطه  فورس"  "سپیشل 

وردک متوقف سازد.
از مردم محل نیز خواسته می شود تا در همکاری با 
مقام والیت و نیروهای امنیتی کشور، گروپ های 
یاد شده را شناسایی نموده و در مورد آن ها به والی 

و ارگان های امنیتی اطالع بدهند.

جمعیت اسالمی توسط...
آجرالدین  جان احمدخان،  فرمانده  اورنگ،  حاجي   

اقبال و استاد مالک حضور داشتند
مارشال محمدقسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوري 
از  که  بلخ  والیت  والي  نور  محمد  عطا  استاد  و 

تصمیم  این  با  هستند،  جمعیت  ارشد  اعضای 
موافقت کرده اند. 

در پیش نویس اساس نامۀ جمعیت اسالمی افغانستان 
آمده است که شورای رهبری، متشکل از ۱۵- 2۵ 
انتخاب  کنگره  سوی  از  آن ها  که  بود  خواهد  نفر 

می شوند.

استاد برهان الدین ربانی رهبر فقید  از شهادت  پس 
جمعیت اسالمی افغانستان، این حزب با سرپرستی 

پسر ارشد او صالح¬الدین ربانی اداره می شود.
اسالمی  کنگرۀ جمعیت  دیگر  تا چندی  است  قرار 

افغانستان نیز برگزار شود.
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دفتر پولیس مردمی در بغالن 
گشوده شد

مولوي فقیر محمد دې په افغانستان کې محاکمه شي

با  تا  است  تالش  در  افغانستان  حکومت 
استخراج  از  افغانستان،  معادن  قانون  تعدیل 
و  کرده  جلوگیری  معادن  غیرقانونی 
بخش  این  در  را  بیشتری  سرمایه گذاران 

جذب کند.
افغانستان روز شنبه گذشته،  شورای وزیران 
معادن  موضوع  فوق العاده،  نشست  یک  در 

افغانستان را بررسی کرد.
تا جلسه بعدی  این شورا تصمیم گرفت که 
در  معادن  قانون  طرح  وزیران،  شورای 

برای  و  تعدیل شده  است،  که الزم  مواردی 
تایید به این شورا ارایه شود.

قانون معادن دارای ۱9 فصل و  طرح جدید 
۱۱2 ماده است.

به  وزیران  شورای  فوق العاده  جلسه  در 
وزارت های عدلیه و معادن وظیفه داده شد که 
در این قانون ضمانت های کافی و جدی برای 
جلوگیری از سوء استفاده از معادن افغانستان 

در نظر گرفته شود.
مناطق  بعضی  در  که هنوز هم  گفته می شود 

و  غیرقانونی  صورت  به  معادن  افغانستان، 
غیرتخصصی استخراج می شوند.

معادن  قانون  تعدیالت  در  است  قرار 
بخش  برای  بیشتری  سهولت های  افغانستان، 

خصوصی در نظر گرفته شود.
برنامه های  و  پالیسی  مشاور  ضمیر،  اسد 
بخش  که  گفت  بی بی سی  به  معادن  وزارت 
در  مشکالت  بعضی  وجود  از  خصوصی 

قانون معادن، شکایت کرده بودند.
تمامی  که  می کوشند  آن ها  گفت  او 
سرمایه  جلب  برای  را  الزم  سهولت های 
گذاری های خصوصی در این قانون در نظر 

بگیرند.
سبب  تعدیالت  این  که  امیدواری  ابراز  او 

افزایش سرمایه گذاری ها شود.
بردن  بین  از  داوطلبی ها،  ساختن  عمومی 
ساده  و  ضروری  غیر  االجل های  ضرب 
مهم  از  حقوقی  و  فنی  اصطالحات  سازی 
ترین تعدیالتی اند که در این قانون به میان 

خواهند آمد.
مقامات وزارت معادن می گویند که تغییرات 
جدید شامل قراردادهایی نمی شود که دولت 

پیش از این انجام داده است.
هزار و چهارصد محل در افغانستان به عنوان 
آنها  در  طبیعی  منابع  و  معادن  که  مناطقی 

وجود دارد، نشانی شده اند.
دفاع  وزارت  کارشناسان  مشترک  گروه  یک 
برآورد  امریکا  شناسی  زمین  اداره  و  امریکا 
آهن،  مس،  زیرزمینی  ذخایر  که  اند  کرده 
نیوبیوم، لیتیوم و طال در افغانستان، بیشتر از 

یک هزار میلیارد دالر ارزش دارد.

په داسې حال کې چې پاکستان نړیوالو پولیسو 
یا انټرپول نه غوښتي، چې د افغانستان له لوري 
پاکستان ته د پاکستاني طالب مشر مولوي فقیر 
کړي،  و  مرسته  ورسره  کې  سپارلو  په  محمد 
مولوي  د  چې  وایي،  کارپوهان  افغان  یوشمېر 
او  دي  نه  ګټه  په  افغانانو  د  سپارل  محمد  فقیر 

باید په افغانستان کې محاکمه شي.
دغه شنناندي همدارنګه وایي، چې پاکستان په 
دغه کار سره غواړي، چې د ترهګرۍ مسوولیت 

د افغانستان پر اوږو واچوي.
د پوځي چارو شننونکی جنرال نورالحق علومي 
ماندګار ورځپاڼې ته وویل، پاکستان هڅه کوي 
ټول هغه طالبان ونیسي او یا یې ووژني چې په 
او  کوي  فعالیت  ضد  حکومت  د  کې  پاکستان 
ټول هغه طالبان ازاد پرېږدي او مالتړ یې وکړي 

چې په افغانستان کې فعالیتونه تر سره کوي.
دی وایي، مولوي فقیر محمد په افغانستان کې 
لپاره  او د همدې  فعالیتونه کړي  ګڼ ترهګریز 

راغلی و، چې ونیول شو.
هغه زیاتوي،  د افغان حکومت دنده چې مولوي 
ته  منګلو  قانون  د  توګه  سمه  په  محمد  فقیر 

وسپاري.
ښاغلی علومي وایي، افغان حکومت باید په هېڅ 
ډول پاکستان ته ونه سپاري او نه یې د تبادلې 
خیال ولري، ځکه نه له پاکستان سره د تبادلې 

کوم قرار داد لرو او نه نور کومه اړتیا شته.
ده  نه  دا کومه ساده خبره  په خبره،  نوموړي  د 
چې ولسمشر دې پرېکړه وکړي او مولوي فقیر 
کې  په  بلکې  وسپاري،  ته  پاکستان  دې  محمد 
چې  دی،  شامل  هم  نظر  شورا  ملي  او  ولس  د 
مولوي فقیر محمد پاکستان ته وسپاري که نه؛  

خو د نوموړي سپارل ګټه نه کوي.
هغه زیاتوي، روانه جګړه استخباراتي جګړه ده 
او دا چې د دې جګړې ټولې خواوې او سرچینې 
توګه  داسې  په  چې  ده  کار  په  شي،  معلومې 
مولوي فقیر محمد داسې تحقیق شي، چې ټول 
چې  مهال  هغه   وکړي،  توګه  سمه  په  اقرارونه 
ثالثه محکمې پرېکړه وکړه او بند یې ووات باید 

پرې عملي شي.
پاکستان  د  مقابل  زموږ  وایي،  علوموي  ښاغلی 
هغوی  د  چې  دا  ده،  ای  اېس  ای  اداره  څارګره 
دښمنان موږ بېرته هغوی ته ورکوو دا ای اېس 
ای ته یو امتیاز دی، د مولوي فقیر محمد بېرته 
او  نشته،  کې  دستور  او  دود  په  زموږ  سپارل 

دښمن ته د دښمن سپارل یوه جفا ده.
جاوېد  شننونکی  چارو  پوځي  د  همدارنګه 

کوهستاني ماندګار ورځپاڼې ته وویل، باید ومنو 
ادارې یو ملت لري، یو  چې د پاکستان امنیتي 
او  امکانات  تجربه،  ستراتېژي،  یوه  پروګرام، 
سره  تر  کړنې  مخې  له  هغوی  د  او  لري  وړتیا 

کوي.
دی زیاتوي، ټول افغان طالبان په پاکستان کې 
د کوټې شورا، وزیرستان شورا او په نورو کمپونو 
کې فعال دي، له پاکستانه ترکیې، قطر او نورې 
افغان  هم  ورځ  یوه  خو  کوي،  سفرونه  ته  نړۍ 
هېواده  له  نیولو،  د  دوی  د  پاکستانه  له  دولت 
غوښتنه  سپارلو  د  ته  افغانستان  او  ایستلو  د 
حکومت  افغان  د  دا  کې  حقیقت  په  کړه،  ونه 
کمزوري ښیي، چې د نړیوالو قوانینو او میثاقونو 
سره سم چلن وکړي او د افغانستان په چارو کې 
د پاکستان السوهنې بربنډې کړي او له امنیت 

شورا نه غوښتنه وکړي.
نړیوالو  په  چې  دی  پاکستان  دا  وایي،  هغه 
ذهنونو کې په ټولې انزوا سره چې په ټوله نړۍ 
توګه  په  هېواد  مالتړي  د  نه  ترهګرو  له  کې 
بندېږي  پرې  مرستې  کېږي،  تحریم  یادېږي، 
او د نړیوالې ټولنې رفتار ورسره بدلېږي؛ خو په 
افغانستان نشي کوالی ورسره  تاسف سره چې 
خط  ورسره  او  روښانه  برخورد  او  رفتار  خپل 

کشي وکړي.
ای  د  پاکستان  خبره،  په  کوهستاني  ښاغلي  د 
اېس ای د غړي په توګه د مولوي فقیر محمد 
ترېنه  له دې وړاندې یې  په شاملولو سره، چې 
هڅه  اوس  کوله  پورته  ګټه  کې  وزیرستان  په 
په  نوموړي  د  لوري  له  افغانستان  د  چې  کوي، 
او زباد کړي، چې د  نیول کېدو سره دا روښانه 
په  شاخې  سترې  او  مهمې  طالبانو  پاکستاني 

افغانستان کې دي، یا داسې وښیي، چې د هند 
اړیکې  سره  هند  له  کېږي،  مالتړ  یې  لوري  له 
په  ګډه   په  لوري  له  افغانستان  او  هند  او  لري 
دوامداره توګه د پاکستان په چارو کې السوهنه 

دوام لري.
بې  ډېرې  په  پاکستان  همدارنګه  زیاتوي،  هغه 
دې  نوموړی  چې  کوي،  غوښتنه  سره  شرمۍ 
کې  حال  داسې  په  شي،  وسپارل  ته  پاکستان 
چې افغانستان په وار وار د مالبرادر او ورته نورو 
طالب مشرانو چې په پاکستان کې مېشت دي 
وسپارل  دې  ته  افغانستان  چې  کړې،  غوښتنه 
شي؛ خو تر اوسه یې دغه غوښتنې نه دي منل 

شوي.
پاکستان  وایي،  شنناند  دغه  چارو  سیاسي  د 
غواړي چې د لوبې په دې ډول سره د ترهګرۍ 
افغانستان  پر  او  کم  اوږو  خپلو  له  مسوولیتونه 
یې بار کړي او خپله ادعا په اثبات ورسوي، لکه 
شو،  ونیول  کې  افغانستان  په  چې  فقیر  ملوي 
او  افغانستان کې سپوټ کېږي  دغسې دوی په 

روزل کېږي.
هغه زیاتوي، تر هغې چې پاکستان د هغه هېواد 
کې او د هغه هېواد په زندانونو کې شته بندیان 
افغانستان ته ونه سپاري، افغانستان دا حق لري 
چې مولوي فقیر محمد پاکستان ته ونه سپاري 

او باید ویې نه سپاري.
ښاغلی جاوېد کوهستانی په دې باور دی، هغه 
افغاني طالبانو نه د خپلو  ډول چې پاکستان له 
په  وسیلي  یوې  د  لپاره  کولو  السه  تر  د  ګټو 
باید  هم  افغانستان  همدارنګه  اخلي  کار  توګه 
له نوموړي نه د خپلو ګټو د تر السه کولو لپاره 

کار واخلي.

تغییرات در قانون معادن 
برای جذب سرمایه گذاری خصوصی

وزارت امور داخله برای بهترشدن جایگاه پولیس 
هفت  در  مردمی  پولیس  برنامه  مردم  میان  در 

والیت کشور را آغاز کرده است. 
بامیان  و  هرات  هلمند،  غور،  بغالن،  کندز،  بلخ، 
والیاتی اند که پولیس مردمی در آن ایجاد می شود.
برنامۀ پولیس مردمی در چارچوب فرماندهی امنیۀ 
آغاز  به کارش  ناوقت روز گذشته  بغالن  والیت 

کرد.
جنرال اسد اهلل شیرزاد فرمانده امنیه والیت بغالن 
گفت:  و  خواند  اهمیت  با  را  دفتر  این  ایجاد 
هدف اساسی ایجاد دفتر پولیس مردمی در بغالن 
و  می باشد  محلی  و  ملی  پولیس  به  آموزش دان 
خدمت گاران  پولیس  این که  نشان دادن  همچنان 

مردم است.
او افزود: جنگ های جاری در کشور، پولیس را بر 
خالف هویت اصلی اش به عنوان نظامیان جنگ  جو 

در اذهان عامه معرفی کرده و اداره پولیس مردمی 
می خواهد با بکارگیری شیوه های مختلف، پولیس 

را مورد احترام و اعتماد مردم بسازد.
»متأسفانه  افزود:  بغالن  والیت  امنیه  فرمانده 
جنگیدن  به  مجبور  را  پولیس  ما  وطن  دشمنان 
کرده، در حالی که وظیفه پولیس تأمین نظم عامه و 
تطبیق قانون است، نه جنگ. امروز مردم پولیس 
ما را به عنوان نظامیان جنگجو می شناسند و هدف 
این است  اداره پولیس مردمی هم  اصلی تشکیل 
مردم  به  و  بکشد  کنونی  حالت  از  را  پولیس  که 
اگر  و  نیست  جنگیدن  برای  پولیس  که  بفهماند 
جنگ هم می کند دشمنان آنها را مجبور به جنگ 
می کنند و نیز به پولیس بفهماند که همیشه در هر 
در  تا  باشند  داشته  مردم  با  کریمانه  رفتار  حالت 

حمایت مردم باشند.«

رییسادارۀعالیمبارزهبافساد:
دادستانی کل پروندۀ مقام  های فاسد را بررسی 

نمی کند

اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  ادارۀ 
می گوید، بی توجهی دادستانی کل سبب 
مقام های  از  برخی  پرونده  های  تا  شده 
بلندپایۀ حکومتی که به فساد متهم اند، 

بررسی نشود.
فساد  با  مبارزه  عالی  ادارۀ  باور  به 
پرونده های  به  رسیده گی  عدم  اداری، 
بلندپایۀ حکومت که متهم به  مقام های 
اند، سبب کندی  دست داشتن در فساد 
کار در امر مبارزه با فساد در کشور شده 

است.
عزیزاهلل لودین به رادیو آزادی گفت که 
حکومت  بلندپایۀ  مقام  چندین  پروندۀ 
را در پیوند به فساد اداری تهیه کرده و 
جهت بررسی به دادستانی کل فرستاده 

است.
او گفت:

بلندپایه  مقام های  »پرونده های 
لوی  به  وقتی  اما  است،  شده  ترتیب 
فرستاده  کل(  سارنوالی)دادستانی 
می شود، به تأخیر انداخته می شود و در 
کردیم.  حفظ  را  آن  که  می گویند  آخر 

وقتی پرسان کنیم که چرا حفظ کردید، 
قانون  در  نمی گویند.  هم  را  آن  دلیل 
هر  است،  آمده  اداری  فساد  با  مبارزه 
اداره و مقام که تأخیر در اجراآت خود 
فساد  خود  اجراآت  در  تأخیر  می کند، 
با  مبارزه  در  تعلل  پس  است.  اداری 
بگویم  که  است  ما  وظیفه  اداری  فساد 
است  گرفته  صورت  تعلل  این جا  در 

پس خودت در فساد گرفتار استی.«
مبارزه  هدف  به  می گوید  لودین  آقای 
جدی با این مشکالت از رییس جمهور 
کرزی تقاضای مدغم ساختن دادستانی 
عالی  ادارۀ  با  را  اداری  فساد  با  مبارزه 

مبارزه با فساد اداری کرده است.
آنان  خواست  این  هنوز  تا  گفت،  وی 

عملی نشده است.
اظهارات  افغانستان  کل  دادستانی  اما 
خوانده  بی اساس  را  لودین  آقای 
می گوید: زمانی که اسناد و شواهد در 
نمی توانند  آنان  باشند  نداشته  اختیار 
شخصی را دستگیر و یا مورد باز پرس 

قرار بدهند.
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سه حملۀ همزمان انتحاری
 در شرق افغانستان

یک حمله  در  یکشنبه  روز  ملی صبح  امنیت  کارمند  دو  
انتحاری در ننگرهار کشته شدند. همزمان دو حمله دیگر 

نیز در والیت لوگر رخ دادند. 
به  ننگرهار  والیت  سخنگوی  عبدالزی،  ضیا  احمد 
در  یکشنبه  روز  صبح  »حادثه  گفت:  آلمان  خبرگزاری 
ورودی دفتر محلی امنیت ملی در شهر جالل آباد رخ داد 
که در نتیجه آن دو مامور امنیت ملی کشته و سه تن دیگر 

زخمی شدند«....
                                                  ادامه صفحه 6

روزنامهماندگاربرایسالآيندةخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال ۱393 / 20۱4 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

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

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

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

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

0700263152

سه آدم ربا در هرات به اعدام محکوم شدند

از سوی  هرات  در والیت  آدم ربا  سه 
به  این والیت، محکوم  دادگاه شهری 

اعدام شدند.
رییس  منصور  عبدالرسول  قاضی 
در  گذشته  روز  هرات  شهری  دادگاه 
نفر  سه   این  که  گفت  علنی  دادگاه 
پولیس  افسر  قتل یک  و  آدم ربایی  در 

دست داشتند.
وی افزود که از جملۀ این سه  فرد دو 
نفر از آنان درآدم ربایی و قتل چندین 
نفر دست داشتند که به اعدام محکوم 

شدند.
دراین  که  افزود  شهری  دادگاه  رییس 
جرم  به  نیز  دیگر  فرد  دو  دادگاه 

و  تروریستی  عملیات های  آدم ربایی، 
حبس  سال   20 به  هرکدام  زورگیری 

محکوم شدند.
برگزاری  منصور،  قاضی  گفتۀ  به 
نشست به موقع دادگاه و صدور حکم 
جنایی  جرایم  کاهش  سبب  عادالنه 

می شود.
از  فامیل شان  اعضای  خانواده های که 
سوی این آدم رباها ربوده شده بودند 
از فعالیت دادگاه ابرازخرسندی نموده 
و خواهان عملی شدن اعدام این افراد 

در سطح شهرشدند.
گفتنی است که چند روز پیش نیز دو  
کودک  قتل  و  ربایی  آدم  جرم  به  نفر 
به  بنام علی سینا محکوم  هشت ساله 

اعدام شدند.

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی 
مسجد، سرک غربی )سمت باغ باال( دست راست 

کوچة پنجم
شماره گان: 5000

کمیسیون  که  می گویند  ملی  آرمان  روزنامۀ  مسووالن 
رسیده گی به شکایات و تخطی های رسانه یی، این روزنامه 

را به دادستانی معرفی کرده است.
دادستانی  به  ملی  آرمان  معرفی  دلیل  که  موضعی  ظاهراً 
بوده، نشر یک خبر است که چند ماه قبل در این روزنامه 
متهمان  از  یکی  که  بود  شده  گفته  آن  در  و  یافته  انتشار 
از  به ضمانت  تروریستان،  با  به هراس افنگی و همکاری 

زندانی در والیت بدخشان رها شده است.
رسیده گی  کمیسیون  که  می گویند  ملی  آرمان  مسووالن 
آنان  از  این که  بدون  تخطی های رسانه یی،  و  به شکایات 
را  ملی  آرمان  نمایندۀ  یا  معلومات خواسته  مورد  این  در 
دادستانی  به  نامه یی  کنند،  دعوت  کمیسیون  نشست  در 
فرستاده و تقاضای پیگرد قانونی این روزنامه را به دلیل 

نشر این خبر کرده است.
یکی از دادستانی های ریاست تحقیق جرایم دادستانی نیز، 

مواصلت این دوسیه به آن نهاد را تایید می کند.
نهادهای مدافع آزادی بیان و رسانه ها، این اقدام کمیسیون 
رسیده گی به شکایات و تخطی های رسانه یی و حتا وجود 

این کمیسیون را غیرقانونی می دانند.
محمد فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان 
رسیده گی  کمیسیون  وجود  این که   « می گوید:  افغانستان 

تخطی های  و  شکایات  به 
قانون  مبنای  بر  رسانه یی 
همه گانی  رسانه های 
واضحتر  است،  غیرقانونی 
آن  مورد  در  که  است  آن  از 

تبصره شود.«
این کمیسیون  به گفتۀ دشتی، 
اساس  بر  حتا  غیرقانونی 
بر  خود  باید  معیارهایی که 
می کند،  فعالیت  آن  مبنای 
وی  نمی کند.  نیزعمل 
بپذیریم  اگر  »حتا  می افزاید: 
صالحیت  کمیسیون  این  که 
قضایایی  چنین  به  رسیده گی 
دو  هر  نخست  باید  دارد،  را 

طرف )مدعی و مدعی علیه( را دعوت کرده، نظریات هر 
دو طرف را بشنود و بعد از آن تصمیم بگیرد.«

و  شکایات  به  رسیده گی  کمیسیون  اخیر،  ماه های  در 
به  را  خبرنگاران  و  رسانه ها  بارها  رسانه یی،  تخطی های 
دادستانی معرفی کرده و این امر سبب نگرانی های شدید 

در میان اصحاب رسانه در کشور شده است.

فقط یک روز قبل از معرفی آرمان ملی به دادستانی، این 
دست  خبرنگاران،  شدید  مخالفت های  از  پس  کمیسیون 
اندرکاران رسانه ها و نهادهای مدافع آزادی بیان و حامی 
رسانه ها، مجبور شد در تصمیم خود در رابطه به معرفی 
پرتو نادری، نویسنده و تحلیلگر افغان، تجدید نظر کند و 

از او رفع اتهام نماید.

آرمان ملی به دادستانی کل معرفی شد


