
امروز 259؛ 
فردا رقم چند خواهد بود؟
259 مرکز برای آغاز مهندسی انتخابات 

و شروِع یک تقلِب گستردۀ دیگر!

سفیر سابق امریکا در افغانستان می گوید که باید توافقنامۀ 
امنیتی میان کابل و واشنگتن به زودترین فرصت امضا شود.
رییس جمهور  اگر  که  گفته  همچنان  خلیلزاد  زلمی  دکتر 
ایاالت  ندارد،  توافقنامه  این  امضای  به  تمایلی  کرزی 
متحده می تواند پس از انتخابات سال 1393 با رهبر آیندۀ 

افغانستان، توافقنامه امنیتی را امضا کند.
روز جمعه فرستادۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان و پاکستان 
و  افغانستان  میان  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  خواستار  نیز 
برای  وسیلۀ  نباید  امنیتی  قرارداد  که  گفت  و  شد  امریکا 

مبارزات انتخاباتی شود.
زلمی خلیلزاد همچنان به رادیوی صدای امریکا گفته است: 
تکمیل  دارد،  وجود  قرارداد  این  در  که  خالیگاه هایی  باید 

شود.
ایاالت متحده امریکا امیدوار است که این توافقنامه تا ماه 

اکتبر امسال امضا شود.
روز پنجشنبه جان کری وزیر خارجه امریکا در سفرش به 

پاکستان گفت: اطمینان دارد که توافقنامۀ امنیتی میان کابل و 
واشنگتن نهایی خواهد شد.

در  تهدیدها  برخی  از  کابل  در  متحده  ایاالت  سابق  سفیر 
صورت امضا نشدن این قرارداد امنیتی خبر می دهد.

کار  بغداد هم  در  امریکا  به حیث سفیر  که  زلمی خلیلزاد 
امنیتی  توافقنامۀ  متحده  ایاالت  با  کرده، می گوید که عراق 
امضا نکرد، بنًا امریکا هم تمامی...             ادامه صفحه 7
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ممكن است يك نويسنده به اندازۀ يك سياست مدار و يا يك 
جهان گشا، در تغيير سرنوشت دنيا موثر باشد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

انتخاب شدند انتخابات  اعضای رهبری کمیسیون 

»هیچ نشانه یی بر برگزاری انتخابات 
شفاف وجود ندارد«

وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز شنبه از افزایش ۶۰ 
درصدي صادرات کشور در سه ماهه اول امسال در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل خبر داد.
یك  در  شنبه  روز  صنایع  و  تجارت  وزیر  احدي  انوارالحق 
نشست خبري در کابل گفت: صادرات افغانستان در سه ماهه 
اول امسال در مقایسه با سال قبل بیش از ۶۰ درصد افزایش 

نشان مي دهد.
اتاق تجارت افغانستان چندي پیش...               ادامه صفحه 7

رأی دادن و انتخاب کردن، حق هر شهرونِد واجد شرایِط 
این سرزمین است. اگر این حق به بهانه های مختلف 

پایمال شود، بدون شک صرف برگزاری انتخاباتی صوری 
و فاقد شاخصه های دموکراتیک، نخواهد توانست تغییری 

بنیادین در فضای سیاسی کشور ایجاد کند. از این رو 
خوب است به جای این که از همین اکنون فهرست ارایه 
شود که امنیِت کجا و کجا را نمی توان تأمین کرد، بیشتر 
به این پرداخت که چه گونه می توان راه را بر تخریِب یک 

چنین روند ملی و سرنوشت سازی بست

مهاجمان انتحاری صبح روز شنبه بر قنسولگری هند در شهر 
جالل آباد حمله کردند؛ اما به گفتۀ مقامات امنیتی افغانستان، 
پیش از رسیدن به ساختمان قنسولگری کشته شدند. حداقل 

هشت غیرنظامی در این حمله کشته شدند. 
که  گفت  ننگرهار  والیت  پولیس  فرمانده  امین،  اهلل  شریف 
یك مهاجم انتحاری که قصد داشت به قنسولگری هند حمله 
کند، در فاصله 1۰۰ متری از ساختمان قنسولگری شناسایی 
مسجد  نزدیك یك  را  موتر خود  »مهاجم  گفت:  امین  شد. 

منفجر کرد«.
تن  این حمله هشت  در  که  گفت  ننگرهار  پولیس  فرمانده 
کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان کودکانی 

هستند که در مسجد مشغول تالوت قرآن بودند.
والیت  پولیس  فرمانده  معاون  هاشمی،  خان  معصوم  اما 
او در مورد  را سه تن گفته است.  ننگرهار شمار مهاجمان 

تلفات غیرنظامیان نیز توضیح داد که یکی از مهاجمان موتر 
بمبگذاری شده را در جادۀ مزدحم شهر که قنسولگری هند 

در آن موقعیت دارد، منفجر کرد.
ننگرهار هدف حمله  والی  عبدالزی سخنگوی  احمد ضیاء 
کننده گان را قنسولگری هند دانسته و گفت: سه انتحار کننده 
در حملۀ شان به قنسولگری هند ناکام شدند. عبدالزی نیز از 
کشتن شدن هشت غیرنظامی در این حمله یاد کرد، اما شمار 

زخمی ها را بیشتر از 25 تن گفت.
تاکنون گروهی مسوولیت این حمله را برعهده نگرفته است؛ 
اما طالبان بیدرنگ در یك پیام نوشتاری به رسانه ها، انجام این 

حمله را رد کردند.
در همین حال، سید اکبرالدین، سخنگوی وزارت خارجه هند 
گفته است که آسیبی به کارکنان قنسولگری هند نرسیده و 

آنان سالم هستند.

پیش از این نیز مراکز دیپلوماتیك هند، به ویژه سفارت این 
کشور در کابل مورد حمله جنگجویان قرار گرفته بودند.

برخی رسانه های هندی پاکستان را متهم به سازمان دهی این 
حمله کرده اند. ...             ادامه صفحه 7

وزیر تجارت و صنایع:
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حملۀ ناکام بر قنسولگری هند در جالل آباد
کرزی: 

دشمنان افغانستان به هیچ دین و آئینی پابند نیستند
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امنیتی  اوضاع پرآشوب و سردرگِم سیاسی و 
کشور، بسیاری ها را به اندیشه واداشته است. 
هراس از آیندۀ نامشخص و سیاه، این نگرانی 
را به وجود آورده که چه سرنوشتی در انتظار 
جامعه است. نهادها، احزاب و شخصیت های 
و  بی هدف  تالش های  از  که  کشور  سیاسی 
غیرمسووالنۀ ارگ نشینان به ستوه آمده اند، در 
پی چارۀ کار و یافتن راه حلی برای مشکالِت 
اند. در مجموع می توان گفت که  حاد کشور 
سوزنده  التهابی  را  جامعه  اخیر،  روزهای  در 
صدای  می توان  همه جا  از  و  درنوردیده 
نگرانی های فراگیر را شنید. از شهروندان عادی 
جامعه گرفته تا آنانی که دستی در سیاست و 
نگران و مشوش  به یك سویه  دارند،  قدرت 
به نظر می رسند. برای همین نگاهی دوباره به 
آجندای ملی از یك منظِر دیگر ضرورت پیدا 

می کنـد. 
اجالس  نخستین  از  زیادی  مدت  هنوز 
مشورتی آجندای ملی که از سوی احمد ولی 
می توان  ولی  نمی گذرد؛  شد،  ارایه  مسعود 
گونه های  به  کشور  سراسر  در  را  آن  پژواِک 
متفاوت دریافت. برای آجندای ملی به عنوان 
تعریف  نمی توان  بین االفغانی  گفت وگوی 
واحدی ارایه کرد. چون »گفت وگو« به خودی 
آجندای  است.  ذوجوانب  و  چندسویه  خود 
مورد  گفتمان  یك  صورِت  به  باید  را  ملی 
گفت وشنود  یك  شکل  به  تا  داد  قرار  بحث 
ساده، تعاملی، دوسویه و یا چندسویه. یعنی در 
گفتمان طبعًا یك نوع رابطۀ چندسویه و یك 
با این حال، گفتمان  نهفته است.  گفت وشنود 
در مدار قدرت معنی پیدا می کند و با قدرت 
عجین است؛ بنابراین خنثا عمل نمی کند. پس 
و  نیست  خنثا  معنا  این  به  گفت وگویی  هیچ 
هیچ گفت وگویی نیز وارد یك تعامل دوسویه 
بهتر  بنابراین  نمی شود.  خنثا  چندسویۀ  و 
راجع  گفتمان  کدام  بستر  از  که  ببینیم  است 
بتوانیم  تا  می کنیم،  صحبت  ملی  آجندای  به 
چهارچوب هایی را مشخص کنیم و در همان 

چهارچوب ها دربارۀ آن حرف بزنیم. 
می شود،  برداشت  ملی  آجندای  از  که  آن چه 
استعداد  می تواند  ملی  آجندای  که  است  این 
یك گفتمان سیاسِی هژمونیك و استعالیی را 
در شرایط کشور ما و منطقه داشته باشد و هم 
می تواند به صورت یك تیوری و یا رهیافت 

سیاسی مطرح شود، و هم قابلیِت آن را دارد 
بحث  مورد  کالن،  استراتژی  یك  مثابۀ  به  که 
قرار گیرد. وقتی آجندای ملی را به عنوان یك 
گفتمان در نظر می گیریم، این ویژه گی را دارد 
جذب  خود  سمِت  به  را  گفتمان ها  دیگر  که 

کند. 
مفهومی  دال های  همواره  گفتمانی،  سطح  در 
مدلول های  که  دارند  جامعه وجود  در  شناور 
دیگر خود را به آن ها ارزانی می کنند. این رابطۀ 
که  می کند  ساطع  را  قدرتی  خود  از  دوسویه 
می تواند به گونۀ فعال وارد فضای جامعه شود. 
یك  داشتن  بدون  است  توانسته  قدرت  این 
تکیه گاه فیزیکی، مالی، نظامی و سخت افزاری 
وسایل  با  و  باشد  آمده  کسی  این که  بدون  و 
را هموار کند، در  راه پیش روی آن  مختلف 
به  هم  مسأله  این  کند.  مطرح  را  جامعه خود 
این علت است که قدرتی که از خودش ساطع 
صورت  به  جامعه  سطح  در  توانسته  می کند، 
یك دال متعالی درآید. یعنی تمام گفتمان های 

دیگر را به شکلی به خودش مشغول و عرض 
به نوعی طی کرده  تمام گفتمان های دیگر را 
است. حتا جناح های اپوزیسیونی و مخالف هم 
به شکل های مختلف به این مسأله می پردازند. 
که  می یابد  واقعی  صورت  زمانی  گفت وگو 
گفت وگو  باشد.  نشده  تبدیل  فراگفتمان  به 
می یابد.  معنا  ُخرده گفتمانی  سطح  در  همواره 
گفت وگو می تواند به انگیزه ها و انگیخته های 
مختلفی صورت گیرد و لزومًا نباید فراگفتمان 
ایجاد  فراگفتمان  وقتی  زیرا  شود.  ایجاد 
خود  صورت  به  گفت وگو  دروازه های   شود، 
حکومت  که  آن چه  می شود.  بسته  خودی  به 

نتیجه برسد،  به  نتوانسته در عرصۀ گفت وگو 
است.  بوده  فراگفتمان  ایجاد  همین  دلیل  به 
مختلف  گونه های  به  هرچند  کرزی  آقای 
تالش می ورزد که خود را در سطح مخالفان 
همان  دلیل  به  ولی  کند؛  مسلِح خود کوچك 
در  حرکتی  به  موفق  هرگز  بحث  فراگفتمانی 
معنا  این  به  نمی شود.  یخ ها  شدِن  آب  سمت 
گفتمان  ایجاد  به  موفق  نتوانسته  کرزی  آقای 
در سطح جامعه شود. او عالقه دارد که چنین 
موفقیتی را به دست آورد؛ ولی موفقیِت او در 
آجندای  اما  می انجامد.  شکست  به  راه  آغاز 
سطح  در  شدن  ارایه  همان  دلیل  به  ملی 
خرده گفتمانی، قادر شده است که گفتمان های 
دیگر را به خود مشغول کند. خرده گفتمان این 
ببیند، ولی در  قدرت را دارد که »دیگری« را 

فراگفتمان، »دیگری« محلی از اعراب ندارد. 
کردن  فراگفتمانی  همان  دلیل  به  کرزی  آقای 
را  »دیگری«  که  می خواهد  همواره  مسایل، 
نبیند و به همین دلیل، »دیگری« را یا در خود 
می بیند و یا در آن جذب می شود. اتفاقی که 
افتاد،  قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش  از  پس 
را  گاهی خود  کرزی  آقای  بود.  مسأله  همین 
را  آن ها  گاهی  و  می دید  طالبان  صورت  به 
باید  گفتمان  که  حالی  در  خود.  صورت  به 
در  را  دیگران  که  باشد  داشته  را  قابلیت  این 
و  به جذب  آن گاه  و  دهد  قرار  آن ها  جاهای 

طرد بیندیشد. 
آجندی ملی در این سطح وارد فضای جامعه 
هر  دارد.  شدن  تیوریزه  به  نیاز  حاال  و  شده 
از  بخشی  که  دارد  را  این  قابلیت  گفتمانی 
یا  و  کند  آِن خود  از  را  دیگران  ویژه گی های 
از ویژه گی های خود به دیگران ببخشد. وقتی 
ناگزیر  به  می شویم،  گفتمانی  حوزۀ  وارد 
چیزهایی را می گیریم و چیزهای را می بخشیم. 
در این سطح نیز آجندای ملی توانسته با قدرت 
عمل کند. یعنی اگر در عرصۀ گفتمانی به گونۀ 
که  است  »دیگری«  این  شود،  برخورد  منفعل 
پیروز خواهد شد؛ ولی اگر به گونۀ فعال عمل 
شود، »دیگری« در چنین وضعیتی قرار خواهد 
گرفت. به همین دلیل آجندای ملی تالش کرده 
کند؛  تبدیل  فرصت  به  را  تهدیدها  که  است 
خالف آن چه که در گفتمان ارگ رواج یافته، 
به  را  فرصت ها  کرزی  آقای  که  معنی  این  به 

تهدید تغییر می دهـد. 
در پایان می خواهم دو فرازِ راهبردی در مورد 
آجندای ملی مطرح کنم. یك فراز می گوید که 
اگر نمی توانی ببری، الجرم خواهی باخت. در 

صحنۀ سیاسی اگر شیوۀ چه گونه برنده شدن 
را بلد نباشید، حتمًا می بازید. پس باید خودتان 
را فعال کنید؛ زیرا انفعال هیچ گاه لگام تاریخ 
دوم  فراز  اما  و  نمی دهد.  کسی  به دست  را 
می گوید که استراتژیست و نخبه یی که نتواند 
قسمتی از راه حل باشد، پس به طور فزاینده به 
قسمتی از مشکل تبدیل می شود؛ چنان که آقای 
به  باشد و  از راه حل  نتوانست قسمتی  کرزی 
تبدیل شده  از مشکل  به قسمتی  همین دلیل، 

است. 
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احمـد عمران

»آجندای ملی«
از منظـر دیگـر

 

آقای  پاکستان،  افغانستان و  امور  ایاالت متحده در  فرستادۀ ویژۀ 
جیمز دابنز در نشستی گفته است که پیمان امنیتی میان افغانستان 
انتخاباتی به امضا  و ایاالت متحده باید پیش از آغاز کارزارهای 
برسد، او عالوه کرده که هر چند بحث پیرامون پیمان امنیتی به 
صورت رسمی آغاز نشده اما گفت وگوهای غیررسمی  در این باره 

میان مقامات افغانستان و ایاالت متحده ادامه دارد.
ظاهراً این سخنان در پی آن گفته می شود که سروصداهایی مبنی بر 
یك معاملۀ پنهان بر سر پیمان امنیتی میان آقای کرزی و امریکایی ها 
در رسانه ها شدت گرفته است. این تصور از آن جا ناشی می شود 
که پیمان امنیتی در مقاطع مختلفی از سوی آقای کرزی به عنوان 
اهرم فشار علیه ایاالت متحده به کار رفته است. چنان که چند ماه 
پیش، سخن گویان ارگ ریاست جمهوری امضای این پیمان را با 
ایاالت متحده ناممکن دانستند و گفتند که ایاالت متحده فشار الزم 
را بر پاکستان- این حامی  اصلی تروریسم- وارد نیاورد و بنابراین، 
اما در همین حال گمانه ها آن  پیمان منتفی می باشد.  این  امضای 
بود که گویا ایاالت متحده به خواسته های شخصی و گروهی تیم 
کنون حمایت  تا  این خواسته ها  است.  نگفته  لبیك  اقتدار  بر سر 
ایاالت متحده از نامزد مورد نظر آقای کرزی در انتخابات پیش رو 

دانسته می شود.
در هر حال، اندکی بعد حکومت افغانستان آماده گی خود را برای 
امضا رسانیدن این پیمان اعالم کرد که باز هم گمان یك معامله را 
مطرح کرده است. حال آن که دستاویز انتفای این پیمان به همان 
قوت خود باقی بود. نه فشاری از سوی ایاالت متحده بر پاکستان 
کرده  نظر  تجدید  سیاست هایش  در  پاکستان  هم  نه  و  آمد  وارد 

است.
به نظر می رسد که آن چه را که نمایندۀ ویژۀ ایاالت متحده برای 
فرونشاندن این گمانه ها بیان کرده است، راه درستی نیست. زیرا، 
حدس یك معاملۀ پنهان از راه امضای پیمان امنیتی مستلزم دادن 
یك سری ضمانتی هایی است که تا کنون نه دولت ایاالت متحده 

و نه حکومت افغانستان به آن اشاره داشته است.
دارد  سعی  متحده  ایاالت  چرا  که  است  مطرح  قویًا  پرسش  این 
تا این پیمان را با دولت آقای کرزی به امضا برساند، اگر ایاالت 
ایاالت متحده از دولت  متحده- چنان که جیمز دابنز از پشتیبانِی 
جدید افغانستان خبر داده است- از تیم جدید رهبری حکومت 
افغانستان حمایت می کند، پس چرا این کار را به پس از انتخابات 

افغانستان محول نمی کند؟
از آن جایی که دولت ایاالت متحده نیز از کارکرد حکومت آقای 
با  کرزی راضی نیست، پس می توان گفت که امضای این پیمان 
دولتی که بارها از سوی ایاالت متحده فاسد، مروج مواد مخدر، 
بسا ممکن  نمی نماید. چه  عاقالنه  و... خوانده شده  قانون شکن 
است که دولت جدیدی که پس آقای کرزی روی کار می آید، با 
این پیمان موافقت نداشته باشد. زیرا، جناب کرزی در خصوص 
این که پیمان امنیتی با ایاالت متحده امضا شود یا خیر؛ با مردمش 
مشوره نکرده است. در حالی که می طلبد این مسالۀ مهم و ملی 
به رای زنی مردم گذاشته شود. آقای کرزی هر چند ظاهراً چنین 
کاری را کرده است اما همه می دانند، برگزاری لویه جرگه در این 
باره از سوی آقای کرزی بسیار نامردمی  و فرمالیته بود که تا هنوز 

مورد قبول مردم نیست.
و  دوسویه  تفاهم نامۀ  یك  پی  در  واقعًا  متحده  ایاالت  اگر 
مشترک المنافع است، پس باید این پیمان را با دولت پس از آقای 

کرزی مطرح کند.
زیرا، دولت جدید می تواند کاری را که جناب کرزی از روی فریب 

و ظاهرسازی انجام داده، صادقانه و مردمی تر به اجرا بگذارد.
 زیرا دولت بعد از جناب کرزی در مورد این که آیا این پیمان 
مردم  از  نظرخواهی  نه، فرصت  یا  افغانستان است  مردم  به سود 

را دارد. 
در حال، منطق امضای پیمان امنیتی- و لو اگر قبل از آغاز کارزار 
انتخاباتی هم به امضا برسد- ضعیف به نظر می رسد. چون اکنون 
این پیمان به یك مسالۀ ملی مبدل شده است و همه به این گمان 
اند که آقای کرزی با به امضا رساندن آن، از ایاالت متحده مطالباتی 

دارد که ایاالت متحده نیز آن را لبیك گفته است.
پیمان  این  گویا  که  اند  باور  این  به  متحده  ایاالت  مقامات 
افغانستان- ایاالت متحده را  چه گونه گی همکاری های دو کشور 
تشریح خواهد کرد و ادامۀ همکاری ها بر بنیاد این پیمان مشخص 
خواهد شد. در حالی که مردم هنوز به ماهیت این پیمان بی باور 
اند و تنها با این اظهارات نمی توان بی باوری مردم را فرونشانید. 
جلب حمایت مردم به سوی این پیمان مستلزم حرکت های عملی 
در این راستاست که ایاالت متحده یا این نکته را متوجه نیست 
دوشادوش  پنهان  برنامه یی  کدام  بنابر  اما  است  متوجه  هم  یا  و 

سیاست های آقای کرزی حرکت می کند. 

پیمان امنیتی باید به دولِت 
پس از کرزی واگذار شود

هر گفتمانی قابلیت این را دارد که بخشی از ویژه گی های دیگران را از آِن خود کند 
و یا از ویژه گی های خود به دیگران ببخشد. وقتی وارد حوزۀ گفتمانی می شویم، 
به ناگزیر چیزهایی را می گیریم و چیزهای را می بخشیم. در این سطح نیز آجندای 
ملی توانسته با قدرت عمل کند. یعنی اگر در عرصۀ گفتمانی به گونۀ منفعل 
برخورد شود، این »دیگری« است که پیروز خواهد شد؛ ولی اگر به گونۀ فعال عمل 
شود، »دیگری« در چنین وضعیتی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل آجندای ملی 
تالش کرده است که تهدیدها را به فرصت تبدیل کند؛ خالف آن چه که در گفتمان 
ارگ رواج یافته، به این معنی که آقای کرزی فرصت ها را به تهدید تغییر می دهـد
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نخست وزیر پاکستان در جریان دیدارش با پادشاه عربستان در جده 
در مورد مسایل مشترک دو جانبه گفت وگو کرد.

منابع آگاه اعالم کردند که نواز شریف، نخست وزیر پاکستان و ملك 
عبداهلل، پادشاه عربستان در این دیدار درباره چالش های پیش روی 
مسلمان با یکدیگر گفت وگو کردند. نواز شریف همچنین با شاهزاده 
سلمان بن عبدالعزیز دیدار و در مورد روابط دو جانبه میان این دو 

کشور با یکدیگر مذاکره کردند.
اسحاق دار، وزیر دارایی و بودجه پاکستان و یکی دیگر از مقام های 
این کشور نیز در این نشست حضور داشتند. پادشاه عربستان به نواز 

شریف به خاطر پیروزی اش در انتخابات تبریك گفت.
در  همیشه  سعودی  عربستان  و  پاکستان  کرد،  اعالم  شریف  نواز 

زمان های سخت به یکدیگر کمك کرده اند.

اعتراضاتی که پایانی ندارد

کشور  این  موقت  دولت  مخالفان  مصر  ارتش  فرمانده 
السیسی،  عبدالفتاح  جنرال  می خواند.  فرا  مبارزه  به  را 
جمعه  روز  خواست  حامیانش  از  مصر  ارتش  فرمانده 
بیایند  قاهره  به خیابان های  با 2۶ جوالی  پیش مصادف 
تا موافقت و رضایت خودشان را نسبت به دولت جدید 
با  برابر  انبوه  جمعیت  یك  که  می گوید  او  دهند.  نشان 
تفویض اختیار به ارتش است تا خشونت ها و تروریسم 

را سرکوب کند.
خطر  معرض  در  را  مصر  السیسی  جنرال  اقدام  این 
جدی ناآرامی قرار داد که می گوید قصد اجتناب از آن 
دولت  ارتش،  که  میالدی  جاری  ماه  اوایل  از  دارد.  را 
منتخب محمد مرسی، رییس  جمهوری مخلوع مصر را 
در درگیری های خیابانی کشته  تن  ده ها  کرده،  سرنگون 
اینکه طرفداران جنرال  با  میان همزمان  این  در  شده اند. 
نشان  قصد  و  آمدند  خیابان ها  به  جمعه  روز  السیسی 
دادن کنترل خود بر خیابان های قاهره را داشتند، حامیان 
حزب اخوان المسلمین نیز در خانه ننشسته و دست روی 
دست نگذاشتند. طرفداران مرسی نیز به خیابان ها آمده و 
تظاهرات مخالفان و موافقان مرسی را در سراسر قاهره بر 
پا کردند. بر اساس تجربه گذشته به نظر نامعقول می آید 
بدون  مرسی  مخالفان  و  موافقان  باشیم  داشته  انتظار  که 
کشتار و خونریزی بیشترعقاید خود را در انظار عمومی 
واقف  مساله  این  به  السیسی  جنرال  مطمئنا  کنند.  بیان 
است. السیسی در نظر دارد که کمپ حامی مرسی به راه 
قادر  افتاد و متعاقب خشونت هایی که پدید می آید وی 
خواهد بود تا مخالفانش را به عنوان افراطگرایان تندرو 
و خشن که باید با آنها برخورد شود، سرکوب کند و این 
مساله ای است که نمی توان به راحتی از پیامدها و عواقب 

آن گریخت.
من بسیار امیدوارم که مردم مصر بدبینی مرا ابطال کنند 
اما هنوز هیچ راهی برای گفتن آن وجود ندارد. واقعیت 
که  بگویید  پیش  از  نمی توانید  هرگز  که شما  است  این 
تظاهرات چه تاثیری خواهد داشت. هنگامی که جمعیت 
را  شرایط  تمامی  می توانند  می آیند  خیابان ها  به  انبوهی 
فکر  مساله  این  به  به دقت  اگر  در حقیقت  دهند.  تغییر 
کنید به هیچ وجه مشخص نیست چرا برخی اعتراضات 
دیگر  برخی  که  حالی  در  هستند  آمیز  موفقیت  گسترده 
نه. دانشمندان علوم سیاسی طی سال ها به طور جامع و 
کامل تمامی انواع رویدادها را تجزیه و تحلیل کرده اند اما 
هنوز هم زمانی که مساله به عمل گرایی در سطح خیابان 

می رسد ظاهرا در جواب می مانیم.
است.  و گویا  کافی واضح  اندازه  به  اولیه  مکانیسم  این 
خودشان  مخالفت  می خواهند  که  زمانی  معموال  مردم 
و  بی واسطه ترین  با  سیاست  یك  یا  دولت  یك  با  را 
عمومی  مکان های  به  دهند،  نشان  فیزیکی ترین روش ها 
اما  می زنند.  تظاهرات  به  دست  آن  مورد  در  و  می آیند 
چه موقع و چگونه چنین تجمعی به نتیجه می رسد؟ آیا 

می توان چنین تاثیراتی را برآورد کرد؟
یك نگاه اجمالی به سراسر جهان حاکی از این است که 
نتایج کلی به سختی به دست می آیند. طی 4۰ روز اخیر 
در بلغارستان اعتراضات صلح آمیز گسترده یی علیه دولت 

اورشارسکی،  پالمن  اما  است  افتاده  راه  به  کشور  این 
نخست وزیر بلغارستان که در ماه مه سال جاری میالدی 
انتخاب شده به مقاومت در برابر خواسته هایی که حاکی 
از برکناری او و دولتش است، ادامه داده و در حال حاضر 
گذشته  ماه  در  می کند.  سرکوب  را  معترضان  پولیس 
میالدی اعتراضات مشابهی دولت های ترکیه و برزیل را 
تکان داد اما رهبران این کشورها نیز به شدت به قدرت 
مصر  شرایط  با  تا حدودی  مساله  این  تمام  چسبیده اند. 
علیه  گسترده  اعتراضات  تمامی  که  جایی  دارد؛  تناقض 
مرسی راه را برای مداخله ارتش هموار کرد. دستکم در 
این مورد، تجلی احساسات مردمی در خیابان های قاهره 

موجب یك تغییر سیاسی بزرگ شد.
اردوغان،  طیب  رجب  هم  و  مرسی  هم  کنید،  صبر  اما 
واسطه  به  که  هستند  اسالم گرایانی  ترکیه  نخست وزیر 
انتخابات آزاد به قدرت رسیده اند و در حال حاضر یکی 
از آنها سرنگون در حالی که دیگری هنوز بر مسند قدرت 
هزار  ده ها  نه  صدها  اگر  میالدی   1989 سال  در  است. 
»تیان آن من« و در چندین  میدان  از مردم چین در  تن 
شهر دیگر در سراسر این کشور دست به تظاهرات زدند. 
را  ارتش  چین  کمونیست  رهبر  شیائوپنگ،  دنگ  سپس 
مستقر، ده ها و حتی شاید هزاران تن را کشته و به این 
مساله خاتمه داد. در ایران در سال 1978 و 1979 میالدی 
نیروهای شاه وقت نیز به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی 
کردند که تنها باعث تحریك مقاومت و نهایتا سرنگونی 
ما  به  را  اطمینان  این  تاریخ نویسان  ایران شد.  رژیم شاه 
برای  را  خود  خواست  و  اراده  چین  رژیم  که  می دهند 
مقاومت در برابر نمایش عمومی مخالفت حفظ کرد در 
حالی که شاه ایران نتوانست این اقدام را انجام دهد. اما 
در حقیقت این یك پاسخ به درد بخور و سودمند نیست. 
این »اراده و خواست« چیست که ما در مورد آن صحبت 
می کنیم؟ چگونه کار می کند؟ آیا می توان برای آن دلیل 

آورد؟ یا حتی می توان  آن را برآورد کرد؟
آشکار  ماهیت  در  تظاهرات  قدرت  که  می آید  نظر  به 
چالشی نهفته است که آن را بر می انگیزد. به خصوص 
شدن  فراخوانده  خطر  معرض  در  خودکامه  دولت های 
به  اغلب  آنها  که  چرا  هستند،  چالش ها  نوع  این  به 
زمان  در  اما  می کنند  مشروعیت  ادعا ی  گوناگون  طرق 
اعتراضات خیابانی شهروندانشان به شدت نادیده گرفته 
شود  گسترده  کافی  اندازه  به  تظاهرات  اگر  می شوند. 
به  یا  عمومی  خدمات  اجرای  از  جلوگیری  با  میتواند 
عهده گرفتن کنترل فضاهای مشخص )همچون جمعیتی 
آمده  قاهره  تحریر  میدان  به  میالدی   2۰11 سال  در  که 
بودند( سلطه و نفوذ دولت را با انواع روش های ملموس 

و مشخص از بین ببرد.
مناسب  و  کافی  باشد،  بزرگ  چقدر  تظاهرات  این  اما 
میالدی  گذشته  سال  که  مخالفان  راهپیمایی های  است؟ 
در شهرهای مهم روسیه صورت گرفت، صدها هزار تن 
پوتین،  والدیمیر  هنوز  اما  آورد  خیابان ها  به  را  مردم  از 
سوار  قدرت  اسب  بر  شدت  به  روسیه  رییس جمهوری 
و  نگران  او  که  نمی آید  نظر  به  حتی  حقیقت  در  است. 

شگفت زده شده باشد.

در برخی موارد تاریخی، تعداد مردمی که نارضایتی خود 
را از دولت به صورت علنی آشکار ساخته اند بسیار کم 
کل  از  درصد  دو  از  کمتر  که  شده  برآورد  است.  بوده 
جمعیت در انقالب سال 1789 فرانسه شرکت کرده اند. 
درصد روسی هایی که در انقالب های خودشان در سال 
1917 میالدی شرکت کرده اند به نسبت بسیار ناچیز بوده 
در جنگ  انگلیس  علیه  که  امریکایی هایی  )تعداد  است. 
دهه های 177۰ و 178۰ میالدی سالح به دست گرفتند 
نیز خیلی زیاد نبوده است.( و این اقلیت های بسیار مجهز 

باعث نتایج و پیامدهای فوق العاده ای شدند.
در اکتبر 1989 میالدی من خود را در میان یك جمعیت 
در  صلح آمیز  صورت  به  که  یافتم  نفری  هزار   25۰
راهپیمایی  شرقی  آلمان  در  واقع  »الیپزیگ«،  شهر  مرکز 
دانش آموزان  پیرزن های خمیده،  آنها  میان  در  می کردند. 
ادارات  کارمندان  و  کارخانجات  کارگران  دبیرستانی، 
یك  داشتند.  حضور  می کردند،  حمل  را  خود  کیف  که 
مساله قابل مالحظه و موثری وجود داشت و آن هم این 
بود که علی رغم تنوع زیادی که در این جمعیت وجود 
داشت، همگی یك خواسته واحد و واضح داشتند: »مرگ 
شعار  مرتبًا  تظاهرکنندگان  این  کمونیست«  حزب  بر 

»خشونت نه! خشونت نه!« سر می دادند.
اقدامی اخالقی و  این یك تجربه قوی و در عین حال 
افرادی  تظاهرکنندگان  این  میان  در  بود.  ترغیب کننده 
قرن تحت حکومت سیستم های  نیم  به مدت  که  بودند 
استبدادی گوناگون زندگی کرده بودند و ناگهان این مردم 
از زندگی های  تا دیدگاهی  به خیابان ها آمدند  سیل آسا 
که  واقعیتی  نوع  این  با  کامال  که  کنند  بیان  را  خودشان 

توسط دولتشان گسترش یافته بود، مغایرت داشت.
با این حال این پیروزی دور از ذهن بود. در حال حاضر 
کمونیست  دولت  این  تا  بود  نزدیك  بسیار  که  می دانیم 
اقدامی  به  برای سرکوب معترضان شهر الیپزیگ دست 
برای  چین  کمونیست  رهبر  که  اقداماتی  همانند  بزند 
داد؛  انجام  من  آن  تیان  میدان  چینی  معترضان  سرکوب 
رویدادی که به لطف برخی قهرمانان و ترفندهای دقیقه 
9۰ برخی مقام های حزب محلی از وقوع آن اجتناب شد. 
البته مسائل می توانست به شکل کامال مختلفی در بیاید. 
آیا  بود،  پیش رفته  برنامه های خود  با  اریك هونکر  اگر 

فروپاشی دیوار برلین صورت می گرفت؟
در واقع همزمان با مواجهه سیاسی مصر که جمعه گذشته 
صورت گرفت، اینها مسائلی هستند که ارزش به خاطر 
سپرده شدن را دارند. تنها مساله یی که در این بازه زمانی 
واضح و روشن است این است که هیچ کسی نمی تواند 
زیادی  بسیار  تعداد  تنها  می دهد.  رخ  اتفاقی  چه  بگوید 
متغیر وجود دارد که بسیاری از آنها وابسته به اقدامات 
گروه های بزرگ مردم سراسیمه و آشفته ای است که در 
اگر واقعا  با یکدیگر مواجه می شوند.  خیابان های قاهره 
فهمیده  پویا  گسترده  اعتراضات  این  مورد  در  چیزی 
باشیم احتماال قادر خواهیم بود تا پیش بینی های درست 
از  یکی  این  نمی توانیم.  اما  دهیم.  انجام  آگاهانه ای  و 
حوزه های ذات انسانی است که برایمان به صورت یك 

راز باقی می ماند.

دیدار دو متحد در جده

البرادعی: 
می خواهم یک مربی باشم، 

نه یک بازیکن فعال

محمد البرادعی در مصاحبه یی با بیان اینکه عبدالفتاح السیسی از لزوم 
حل و فصل سیاسی بحران کنونی مصر آگاه است، گفت که وزیر دفاع 
مصر درصدد نامزد شدن برای تصدی پست ریاست جمهوری نیست.

محمد البرادعی، معاون رییس  جمهوری موقت مصر در امور روابط 
خارجه در مصاحبه با روزنامه امریکایی واشنگتن پست اظهار کرد که 
عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر از لزوم حل و فصل سیاسی بحران 
کنونی این کشور آگاه است اما طبیعتا وی مسوول حفاظت از کشور و 

حفظ امنیت است.
و  مذاکره  طریق  از  اخوان المسلمین  تحصن  باید  داشت:  عنوان  وی 
تالش جهت ساخت کشور پایان یابد. نمی خواهم شاهد خونریزی های 
بیشتری باشم. خشونت راه حل نیست. هیچ کس این امر را نمی خواهد. 

ما هر چه در توان داریم، انجام می دهیم.
معاون رییس جمهوری موقت مصر در امور روابط خارجه خاطرنشان 
کرد: آنچه ما هم اکنون نیاز داریم این است که اوالً اطمینان حاصل کنیم 
که خشونت ها پایان می یابد و پس از آن ما باید با حامیان محمد مرسی، 
رییس جمهوری برکنار شده مصر گفت وگو کرده و آنها را متقاعد کنیم 

که مرسی سقوط کرده است.
این  به  نه  کرد  سقوط  مرسی  داشت:  عنوان  مصر  ارشد  مقام  این 
در  او  که  دلیل  این  به  بلکه  بود  اخوان المسلمین  از  دلیل که عضوی 
اقداماتش شکست خورد. در روند دموکراسی زمانی که 2۰ میلیون نفر 
به خیابان ها می آیند، شما باید استعفا دهید. متاسفانه ما همانند غرب 
سیستم استیضاح نداریم. قیام دوم و محبوب مصر ادامه فعالیت مرسی 
در سمت ریاست جمهوری را رد کرد. ارتش نیز مجبور شد تا دخالت 

کند وگرنه مصر وارد جنگ داخلی می شد.
وی تأکید کرد که باید با اعضای اخوان المسلمین همکاری صورت گیرد 

تا آنها احساس امنیت کرده و فکر نکنند که به حاشیه رانده شده اند.
این مقام همچنین با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات پیش از تدوین 
قانون اساسی جدید اشتباه است، گفت: من قبلناً نیز گفته بودم که ما در 
مسیر غلط حرکت می کنیم چرا که شما باید با یك قانون اساسی شروع 
کنید. این بار ما کارمان را با قانون اساسی آغاز می کنیم. با این حال آیا 
ما به سوی یك دموکراسی عالی پیش می رویم؟ قطعا خیر. ما چنین 

دموکراسی ای حتی در آمریکا نداریم.
نامزد  آیا  که  پست  واشنگتن  پرسش  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
انتخابات ریاست جمهوری می شود، عنوان داشت: خیر. وظیفه من این 
است که کشور را به مسیر درست بازگردانم. گمان می کنم که هر آنچه 
در توان دارم، انجام داده ام. پس از اینکه مصر از دوره گذار عبور کرد، 

می خوام یك مربی باشم، نه یك بازیکن فعال.
البرادعی در پاسخ به اینکه مرسی کجاست، گفت: مرسی در جایی است 
که بشود از او مراقبت کرد. اتهام هایی علیه او مطرح شده است. گمان 
می کنم زمانی که خشونت ها کاهش یابد و مذاکره آغاز شود، بسیاری 
از موانع رفع می شود. این احتمال وجود دارد که برای برخی از رهبران 
اخوان المسلمین که با اتهام هایی مواجه هستند، یك خروج امن مهیا 
شود. هم اکنون تمامی گزینه ها در دست بررسی است. اما اینکه آنها 
بخواهند در کشور بمانند یا خیر، مساله ای است که باید مورد مذاکره 

قرار بگیرد.
وی عنوان داشت: اگر اتهام های وارد شده علیه مرسی چندان جدی 
نباشد، تمایل دارم که ببینم با عفو روبرو شده است. چرا که سرنوشت 
امارات  و  عربستان  مرسی،  عزل  از  پس  است.  مهم تر  بسیار  کشور 
پول های زیادی به مصر دادند. آنها بسیار خوشحالند که از دست آنها 
)اخوان المسلمین( راحت شده اند چرا که آنها یك تهدید قریب الوقوع 
محسوب می شدند. به همین دلیل است که این دو کشور پول زیادی به 

مصر اختصاص دادند و این عالی است.
البرادعی همچنین در خصوص روابط آتی با اسرائیل گفت: اسرائیلی ها 
در گذشته با حسنی مبارک توافق صلح داشتند اما با مردم مصر خیر. اما 
هم اکنون فرصتی ایجاد شده است که این امر رخ دهد و امیدوارم که 

آنها این فرصت را صلح با مصری ها غنیمت بدانند.

کريستيان کاريل -فارن پالسی           
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خواص دارویِی پیاز
از پیاز به عنوان یك داروی ضدعفونی کننده استفاده می شود. مالیدِن آب پیاز به 
صورت، از ایجاد لکه ها جلوگیری می کند و از مخلوط آِب پیاز و عسل می توان به 

عنوان یك کِریم ضدُچملکی استفاده کرد. 
پیاز سرشار از ویتامین C، کلسیم، منیزیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، گوگرد و اسید 
فولیك و مقدار کمی آهن، مس و روی است که تاکنون تحقیقات زیادی برای 

اثبات خواِص آن صورت گرفته است. 
خوردن پیاز در پیش گیری از پوکی استخوان مؤثر است؛ چرا که پیاز با جلوگیری 
از کاهش مواد معدنی به ویژه کلسیم موجود در سلول های استخوانی، از بروز پوکی 

استخوان جلوگیری می کند. 
پژوهشگران دانشگاه برن سویس، ترکیبی در پیاز شناسایی کرده اند که از کاهش 
حجِم استخوان و پوکِی آن جلوگیری می کند. این ماده در پیش گیری در کاهش 

نیافتن مواد مصرفی ـ به ویژه کلیۀ سلول های استخوانی ـ تأثیر زیادی دارد. 
پیاز یکی از گیاهان بسیار قدیمی است که انسان آن را شناخته و در غذای خود 
استفاده می کرده است در کتاب های پزشکان قدیم، از پیاز به سبب داشتن الیاف و 

ویتامین ها و فلزات به عنوان دواخانه یی کامل نام برده شده است. 
پیاز، شکر و کلستروِل خون را پایین می آورد. 
بوی آن میکروب های مضر را از بین می برد. 

قند خون را کاهش می دهد. 
از ابتال به سکته جلوگیری می کند. 

قلب را فعال می کند و کلسترول را کاهش می دهد. 
گردش خون را تقویت می کند. 

به سبب داشتن آنتی اکسیدان، تنش و نگرانی را از بین می برد. 
الیاف غذایی آن، دستگاه هاضمه را تقویت می کند. 

پیاز از سرطان ریه جلوگیری می کند: مواد شیمیایی موجود در پیاز، خطر ابتال به 
سرطان ریه را کاهش می دهد. مواد »فالونوید« از دچار شدن به انواع بیماری ها 

جلوگیری می کند و به وفور در پیاز یافت می شود. 
پیاز برای پوست بسیار مفید است. زیرا خون را تصفیه می کند و در نتیجه رنگ 

چهره، زیباتر و جذاب تر می شود. 
هم چنین پیاز به دلیل داشتن گوگرد، باعث افزایش رشد موهای سر می شود. پیاز 

به دلیل داشتن آهك، دندان ها را محکم می کند.
اگر سرما خورده اید، چند پیاز را بُرش داده و در نقاط مختلِف خانه قرار دهید؛ 
پیاز مانند یك دستگاه تصفیۀ هوا از ابتالی سایر اعضای خانواده به این بیماری 

جلوگیری خواهد کرد. 
زیرا  کنید،  مصرف  آن  همراه  را  پیاز  می خورید،  غذا  خانه  خارج  اگر  هم چنین 
گوشت  از خوردن  حاصل  غذایِی  مسمومیت  از  که  دارد  وجود  پیاز  در  ماده یی 

مانده، جلوگیری می کند. 
اگر شخصی به دلیل مصیبِت وارده دچار حمالت عصبی شده، پیازی را به دو نیم 

کرده و جلِو بینِی او بگیرید. 
  نیش پیاز

نیش پیاز فواید متعددی دارد. به تازه گی متخصصان علوم تغذیۀ فرانسه دریافته اند 
که نیش پیاز ادرارآور است، زیرا 85 درصِد آن را آب تشکیل می دهد. 

در نیش پیاز، 243 میلیگرم پتاسیم و 4 میلیگرم سدیم و 27 گرم کالری است. 
دانشمندان دریافته اند که بخش سفید رنگ نیش پیاز، دارای مواد قندی است که در 
ادرار کردن تأثیر می گذارد و بخش سبز آن، ویتامین »ث« دارد که دستگاه دفاعِی 
بدن را تقویت می کند و 2 میلی گرم مادۀ کاوتین نیش پیاز، به بازسازی سلول ها 

کمك می کند. 
هم چنین پیاز به دلیل داشتن مادۀ گلوکوزین که مشابه هورمون انسولین است، قند 

خون را تنظیم می کند. 
گفتنی است خوردن نصف پیاز متوسط در روز، 3۰ درصد از مقدار کلسترول بِد 
خون را کاهش می دهد و به جای آن، باعث افزایش کلسترول خوِب خون می شود. 
پیاز منبع غنِی نوعی اکسیدان است که از بروز سرطان در افراد جلوگیری می کند. 
این گیاه خوراکی، از بیماری آب مروارید در چشم نیز جلوگیری می کند و بنابراین، 

مصرِف آن به افراد مسن توصیه مي شود.

رضا شریف زاده

  جنگ فرهنگي؛ واقعیت يا توهم؟
با  واقع نگار  و  واقع بین  اندیشمندان  از  برخي 
تبیین  و  توصیف  و  موجود  وضعیت  به  توجه 
آن، از برخورد تمدن ها سخن گفته اند بي آن که 
برخي  باشند؛  داشته  توصیه یي  و  آرماني  نگاه 
دیگر، نیز با توجه به تحلیلي از واقعیت موجود 
تهاجم  براي  را  توصیه هایي  آن،  توصیف  و 
فرهنگي و مقابله با آن به عنوان فرهنِگ رقیب 
داشته اند. برخي با اقرار به وجود واقعیتي به نام 
تمدني، خواهان گفت و گوي  و جنگ  برخورد 
با  تنها  دیگر  برخي  مقابل،  در  شدند.  تمدني 
نگاه ایده آلي و آرماني و به دور از واقعیت هاي 
موجود و تبیین و تحلیل و توصیف آن، منکر 

هرگونه جنِگ فرهنگي شده اند.
این موارد به جز یك مورد، به شکل  در همۀ 
جنگ  التزامي،  یا  و  تضمني  و  مطابقي  داللت 
یك  عنوان  به  تمدني  برخورد  و  فرهنگي 
واقعیت، تأیید شده و تنها در یك مورد است 
که جنگ فرهنگي، توهم و امري خیال پردازانه 

انگاشته شده است.
تا تحلیل،  این مطلب بر آن است  نویسنده در 
توصیف، تبیین و حتا توصیۀ قرآن کریم را در 

خصوِص این مسأله ارایه کند.
توصیِف واقعیت و توصیۀ حقیقت

جامعه  نخبۀ  و  فرهیخته  که  واقعي  روشن فکر 
است  آن  بر  بصیرت  و  علم  حکم  به  است، 
اساس  بر  به خوبي  را  جامعه  واقعیت هاي  تا 
معیارهاي علمي توصیف کند و تحلیل و تبییِن 
ارزیابي  تا ضمن  دهد  به دست  آن  از  درستي 
بر  مبتني  توصیه هاي  بتواند  کنوني،  موقعیت 
حقایق ارزشي ارایه داده و جامعه را در مسیر 
کمال و رشدي قرار دهد که فلسفۀ وجودِي آن 

جامعه و هدِف آن مي باشد.
تحلیل و  تنها قدرِت  از روشن فکران،  بسیاري 
توصیِف جامعه به شکل نیم بند و ناقص دارند و 
تنها شماري اندک هستند که بر اساس بصیرت 
کامل و نگاه احاطي، توصیف کاملي از وضعیت 
کنونِي جامعه و فرصت ها و تهدیدهاي آن ارایه 
مي دهند؛ در این میان شمار انگشت شماري را 
مي توان یافت که افزون بر این احاطه و تحلیل 
توصیه  واقعیت ها،  درست  توصیف  و  کامل 
جامعه  هر  آرماني  حقایق  اساس  بر  را  هایي 
حتا  و  برون رفت  راه هاي  و  مي دهند  ارایه 
را  برنامه هایي  و  سیاست گذاري ها  سازوکارها، 

نیز بیان مي کنند.
از  از نخبه گان و روشن فکران جامعه،  بسیاري 
نظر بینشي و نگرشي با مشکل مواجه هستند؛ 
چرا که یا بسیار آرماني مي نگرند و واقعیت بین 
واقع نگار  و  واقع بین  بسیار  اینکه  یا  و  نیستند 
آنان  بر  مي باشند، ولي حقایق هستي و جامعه 
روشِي  و  دانش  منابع  گرفتار  و  است  پوشیده 
ناقص در چهارچوب دانِش حصولي و ابزارهاي 
حسي ناقِص آن مي باشند و از دانش حضوري 
و شهودي، بي بهره یا منکِر آن هستند. این گونه 
از  دریافتي  حصولي  دانش هاي  تنها  که  است 
منابع و ابزارهاي حسي و آزمایشگاهي، مبناي 
مي گیرد  قرار  آنان  توصیۀ  و  توصیف  تحلیل، 
را  محسوسات  از  فراتر  حقایقي  نمي توانند  و 
دریابند و از معقوالت و مشهوداِت فراتر از آن 

سود برند.
چهارچوب  در  که  روشن فکراني  و  نخبه گان 
توصیه  و  تحلیل  تبیین،  به  درست  معیار  و 
و  واقع بین  که  هستند  کساني  مي پردازند، 
عنوان  به  آن چه  زیرا  هستند؛  حقیقت گرا 
اهداِف  و  وجودي  فلسفۀ  و  جامعه  آرمان هاي 
آسایش  و  آرامش  سایۀ  در  سعادت  چون  آن 

مطرح مي باشد، حقایقي ست که وقوع خارجي 
نیافته و آن چه در جامعه واقعیت دارد، شاید در 
بسیاري از بخش ها و حوزه ها، عاري از حقیقت 
و مطلوبیت باشد. از این رو، نخبه گان و رهبران 
به  واقع بینانه  تا  واقعي هر جامعه یي مي کوشند 
پرداخته و در  تبییِن جامعه  توصیف، تحلیل و 
سایۀ اهداف و حقایق مطلوب، به ارایۀ توصیه ها 

بپردازند.
جوامع  وضعیت  تبیین  و  توصیف  مسالۀ  در 
برخورد  فرهنگ ها،  جنگ  مسالۀ  در  بشري، 
نیز  آن  مانند  و  فرهنگي  تهاجم  تمدن ها، 
خیال بافي،  و  توهم  از  دور  به  مي بایست 
واقع بینانه به توصیف و تبیین و تحلیل موقعیت 
توصیه هایي  و  پرداخت  بشري  جوامع  کنونِي 
بشري  اهداف  و  آرمان ها  و  حقایق  براساس 

ارایه داد.
  چیستي فرهنگ و تمدن

دو،  آن  میان  ارتباط  و  تمدن  و  فرهنگ  دربارۀ 
براساس تعاریفي که از هر یك ارایه مي دهند، 
اما  دارد.  بسیاري وجود  نظرات  آرا و  اختالِف 
تجسمِي  وجه  تمدن،  که  باورند  این  بر  برخي 
همان فرهنگ است؛ به این معنا که فرهنگ و 
تمدن دو روي یك سکه هستند؛ با این تفاوت 
که فرهنگ در حوزۀ نظري جا مي گیرد و تمدن 
در حوزۀ علمي و آن چیزي جز تحقق خارجي 

و تجسمي و عینِي فرهنگ نیست.
گسترۀ  و  دامنه  نظر  از  فرهنگ  اساس،  این  بر 
و  دامنه  از  بسیار وسیع تر  مفهومي و مصداقي، 
مسایل  از  بسیاري  زیرا  است؛  تمدني  گسترۀ 
مورد توجه فرهنگ به دلیل فقدان نظریۀ کامل، 
خارجي  تحقق  مانع،  وجود  یا  مقتضي  فقدان 
نیافته و در قالِب آرمان و اهداف جا مي گیرد؛ 
چنان که بسیاري از وجوه تمدني همان فرهنگ، 
از تحقق کامل وجودي رنج مي برد و آن چه در 
یافته، گاه شکل  به شکل تمدني تحقق  جامعه 
که  است  جامعه  فرهنگِي  متضاد  حتا  و  ناقص 
مي خواهد از آن خارج و یا رها شود، یا آن که 

تغییر دهد و به کمال برساند.
است.  چندي  دیدگاه هاي  فرهنگ،  چیستي  در 
رفتار  و  داده ها  مجموعۀ  را  فرهنگ  برخي 
عمومي یك جامعه دانسته اند )دکتر شمس الدین 
نشر  تهران:  فرهیخته،  فرهنگ  فرهیخته، 
آن  دیگر  برخي   .)575 ص   ،1377 اطالعات، 
را مفهوم گسترده از تمام الگوهایي گفته اند که 
در جامعه آموخته مي شوند و در آن غنا مي یابند 
و از طریق نمادها منتقل مي شوند. )عبدالصابر، 
جنبش، »فرهنگ و گفت وگوي تمدن ها«، سایت 
w - افغانستان، مدني  جامعۀ  مجتمع   ننترنتي 

)wacsaf

بسياري از نخبه گان و روشن فكران جامعه، از نظر بينشي و 
نگرشي با مشكل مواجه هستند؛ چرا كه يا بسيار آرماني مي نگرند 

و واقعيت بين نيستند و يا اينكه بسيار واقع بين و واقع نگار 
مي باشند، ولي حقايق هستي و جامعه بر آنان پوشيده است و 

گرفتار منابع دانش و روشِي ناقص در چهارچوب دانِش حصولي و 
ابزارهاي حسي ناقِص آن مي باشند و از دانش حضوري و شهودي، 

بي بهره يا منكِر آن هستند. اين گونه است كه تنها دانش هاي 
حصولي دريافتي از منابع و ابزارهاي حسي و آزمايشگاهي، مبناي 

تحليل، توصيف و توصيۀ آنان قرار مي گيرد و نمي توانند حقايقي 
فراتر از محسوسات را دريابند و از معقوالت و مشهوداِت فراتر از 

آن سود برند

تحلیِل قرآن از جنِگ فرهنگ ها 
و برخورِد تمدن ها

بخش نخست



سکینه عباسی
بخش نخست

و  ادبی  تك آفرینش های  جملۀ  از  بیهقی  تاریخ 
تاریخِی زبان فارسی است که به رغم اهمیتش مورد 
و  نگرفته  قرار  ادبی  ـ  علمی  جامِع  بررسِی جدید 
تعهد نویسنده به امر واقع و حقیقت پژوهِی وی و 
همراه با اندیشۀ جزءگرایانه و استقرایی، اثرش را به 
شاهکاری تاریخی بدل کرده است. جنبۀ دیگر این 
با وجود سودای  که  است  آن  ادبِی  نواندیشی  اثر، 
پرهیز از تعصب، تحریف و دروغ پردازی نویسنده، 

از جنبۀ نوشتارِی آن نکاسته است.
معیِن  سلسله وقایع  برگیرندۀ  در  مجموعه،  این 
تاریخی همراه با جزییات است که جنبۀ روایی اثر 
امر،  این  علت  و  ساخته  بدل  داستانی  بافتی  به  را 
پیش از هر چیز، ماهیت زبان نویسنده در استفاده 
گفت وگو   )Narrative( روایی  مهم  ابزار  سه  از 
به  بیهقی  است.  دادن  نشان  و  نظری  توصیف  و 
برای  گاهی  )مورخ(،  واقع گرا  نویسنده یی  عنوان 
تفهیم بیشتر موضوع یا تشریح اهداِف آرمان گرایانۀ 
خود، به بیان جزییات از طریق حکایتی تمثیلی یا 
روایی  چهارچوب  رو،  این  از  می پردازد.  واقعی 
ساختار  در  ساختار  و  چندساختاری  بیشتر  او،  اثر 
روایت  از  ترکیبی  که  می شود   )Frame story(
)حکایت  خردتر  روایت های  و  تاریخی  اصلِی 
داستان پردازی  الگوی  همان  واقع،  در  و  تمثیلی( 
منوچهر؛ 1374؛ ص 21( که  )یاری،  شرقی است 
آن  از  تاریخی عصرش،  ترسیم حوادث  در  بیهقی 

بهره برده است.
در  نویسنده  زبان  ماهیت  مجال،  این  در 
»افشین  معترضۀ  داستان  اساس  بر  داستان پردازی، 
و ابودلف« مورد بررسی قرار می گیرد تا ارزش هنر 

نوشتارِی او نشان داده شود.

  عناصر داستانی
درون مایۀ اصلی این داستان، »دروغ مصلحت آمیز« 
اعدام می شود.  از  بی گناهی  است که سبب نجات 
اصلِی  یا  کالن  داستاِن  تأیید  در  خرده روایت،  این 
»ابوبکر حصیری« و رهایی او و پسرش از مجازات 
حسن  احمد  خواجه  و  غزنوی  مسعود  سلطان 
مشکان«  »بونصر  میانجی گری  با  وزیر  میمندی 
روایت شده است که حول نحوۀ برخورد با بزرگان 
می چرخد. )بیهقی، ابوالفضل؛ 1373؛ صص 22۶-

)21۶

محرک  دارد:  سورریالیستی  بافتی  داستان،  شروع 
ترِس  و  اضطراب  احساس  یك  داستان،  اصلی 
قهرمان  اولی  که  است  شخصیت  دو  بین  درونی 
شمار  به  داستان  دومِ  درجه  اشخاص  از  دومی  و 

می آید. )تله پاتی( 
شخص محوری داستان، پس از برخورد و کشمکش 
با نیروهای متضاد به نقطۀ فاجعه )رها کردِن بی گناه( 

می رسد تا داستان به فرود طبیعِی خود برسد.
ذکر  داستان  خالصۀ  بحث،  شدن  روشن تر  برای 

می شود:
بن ابی داود«،  »احمد  نام  به  فردی  داستان،  قهرمان 
به دنبال  وی  است.  عباسی  خلیفۀ  »معتصم«،  وزیر 
یك بی تابی شبانه، سراسیمه به درگاه خلیفه می رود 
او  حالِت  به  که  نیز  امیر  شود.  جویا  را  سبب  تا 
)اضطراب( دچار است، سخت در انتظار او به سر 
می برد. پس از پرس وجو، روشن می شود که خلیفه، 
ابودلف )سردار عرب( را به افشین )سردار ایرانی 
خود( سپرده است. علت این امر، درخواست فرد 
از وی است و  انتقام ستاندن  برای  از خلیفه  اخیر 
سبب اجابت از سوی خلیفه، از بین بردِن شورِش 

»بابك خرمدین« توسط افشین است.
فرمان  این  از  را  خلیفه  جوان مردانه  وزیر،  احمد 
منع می کند، خلیفه که دست خود را از بازگرداندِن 
شرایط کوتاه می بیند، دست به داماِن وزیر می شود و 
از او می خواهد به هر تدبیری مانع از ریختن خوِن 
بودلف شود. او سراسیمه به خانۀ افشین می رود تا 
با خواهش، او را از کشتن بی گناه باز دارد. علی رغم 
خواهش و تمنا و خواری کشیدن فراوان و وعده ها 
و نصیحت ها، موفق به راضی کردِن او نمی شود. و 
این که  بر  با طرح دروغی مصلحتی، مبنی  در آخر 
ریخته  بودلف  ناحق  خون  که  است  خلیفه  فرمان 
نشود، افشین را منصرف می کند و خود روانۀ درگاه 

خلیفه می شود.
تا  می رود  درگاه  به  خشم  با  افشین  ادامه،  در 
شده،  غافل گیر  خلیفه  شود.  جویا  را  فرمان  علِت 
را تصدیق می کند و  قلبی، دروغ وزیر  با رضایت 
او دست خالی از درگاه خارج می شود. زمانی که 
جویا  وزیر  از  را  ناگزارده  پیغام  این  سبب  خلیفه 
امیرالمؤمنین،  »یا  می گوید:  پاسخ  در  او  می شود، 
باشد  مزد  مرا  و  نپسندیدم  ریختن  مسلمانی  خون 
و ایزد تعالی بدین دروغم نگیرد.« )همان، ص22۶(
ریشه دار  نابرابری  چون  محورهایی  حول  داستان، 
عرب و عجم، خون  ریزی ناحق، بی اراده گی خلفای 
و  آزادی خواهی  جدال  تاریخی(،  بعد  )در  عباسی 

زیاده طلبی، دروغ مصلحت آمیز و ... می چرخد.
ماضی،  صیغۀ  به  روایی،  گذشتۀ  زمان  در  داستان 
این  علت  می یابد.  پایان  زمان  همان  در  و  آغاز 
امر، نقل آن، توسط بیهقی با دو واسطۀ »اسماعیل 
بن شهاب« و »احمد بن ابی داود« قهرمان راوی است. 
قهرماِن  زبان  از  را  داستان  بیهقی  عبارتی دیگر،  به 

داستان روایت می کند.
واسطه  با  عملی  از  احساسی  چنان  داستان  زبان 
می آفریند که ذهن را مسحور مي کند. حرکت های 
فیزیکی قهرمانـ  راوی در برابر نیروی منفی داستان 
نشدنِی  مهار  جاه طلبِی  و  خشونت  متضمن  که 
اعتراض ها و  شخصیت منفِی آن است، پرسش ها، 
تغییر لحن های حیرت انگیز قهرمانان که متن را تا 
پایان، نفوذناپذیر می نماید، سبب کشاندِن مخاطب 

به دروِن این زورآزمایی است.
مرتبط  موقعیت های  چینش  داستان،  پیرنگ  در 
داستان در کنار یکدیگر و نحوۀ تمرکز یافتِن خواننده 
روی موقعیت های ایجاد شده )Situation( قابل 
کل  یك  شدِن  ساخته  سبب  که  چرا  است،  توجه 
می شود تا در ذهِن او با هم متحد و تبدیل به یك 
عمل واحد شود. اولین پرسشی که در صحنه های 
این است که »چه پیش آمده  آغازین پیش می آید 
است؟« همان چیزی که دغدغۀ شخِص محوری نیز 
هست و سپس به دیگر شخِص داستان )خلیفه(، که 
خود از عوامل ایجاد حادثه است، سرایت می کند. 
از آشکار شدِن موضوع )سپرده شدن »بودلف« به 
دیگری  مهم  بحث  ستاندن(  انتقام  برای  »افشین« 
پیش می آید که پرسش از »سرنوشت« شخص مهِم 
بازی »بودلف« است. این حادثه با کنش های متوالی 
راوی که همراه با هیجان ترس و اضطراب است، به 
داستاْن سرعت و پویایی )Dynamic( می بخشد.

در این داستان، اشخاص فرعی تر، عمدتًا در خدمت 
پرمعناترین  یا  مهم ترین  به  مخاطب  توجِه  هدایِت 

از  نیستند، هر کدام  اصلی تر  جنبه ها در شخصیت 
مانند  که  دارند  تعلق  خودشان  موقعیت  به  آن ها 
و  افشین  )راوی،  اصلی  شخص  سه  موقعیت 
ابودلف(، توجه ما را به سمت پرسش های پی در 
اصلی  اهرم  که  می کنند، هم چون خلیفه  پی جلب 
بودلف  اعدام  حادثۀ  از  جلوگیری  در  راوی  کنِش 

است.
حرکت کلی داستان )Movement( از جزء به کل 
است. معرفی و توصیف قهرمانان، به جز مواردی 
که از قول اشخاِص دیگر مانند خلیفه انجام می شود 
داستان(،  دوم  در صحنۀ  بودلف  و  افشین  )معرفی 

بیشتر از راه کنش مستقیِم خود آن هاست.
همان  از  متن، خصوصًا  در  کوتاه  کاربرد جمالت 
آغاز، سبب خلِق فضای پُر اضطراِب داستان و حفظ 
این هیجان تا پایاِن آن که فرودی طبیعی است، شده 
قوت  فضا  این  به  راوی  ـ  قهرمان  پرسش های  و 

بخشیده است.
انواع  از  یکی  به  بیشتر  روایی،  متن  این  بافت 
نمایش نامه )Dram( شبیه است که در آن سناریو 
بر اساس یك داستان یا یك ماجرای از پیش تعیین 
تنظیم  نویسنده،  یك  یا  گوینده  یك  توسط  شده، 
شود و منظور از بحث درام در تاریخ بیهقی، همین 
نوع است که حالتی روایی نیز دارد. )مکی، ابراهیم؛ 

13۶۶؛ صص32-33(
در این درام گونه، دو نوع توصیف بیرونِی اشخاص 
و وقایع و توصیف درونِی قهرمانان به کار رفته است. 
راوی ـ قهرمان، بیشتر نقاط حساس داستان را نقل 
می کند. از این نظر، بافت متن به بافت داستان پهلو 
می زند تا درام. چرا که در نوع اخیر، توصیف اعمال 
و وقایع، بایستی از طریق کنش مستقیِم اشخاص و 
عناصر باشد، نه توصیف کنش ها توسط راوی. از 
سویی دیگر، این داستان فاقد زمینه سازی و مقدمه 
کینه توزِی  ـ  حادثه  اصلی  علت  که  چنان  است، 
تا  و  است  نیامده  آن  آغاز  در  ـ  بودلف  به  افشین 
انگیزۀ  تحت عنوان  آن چه  می ماند.  نامعلوم  پایان 
این کار بیان شده، از زبان یکی از اشخاص داستان 
متن  در  آن  برای  زمینه یی  بی آن که  است،  )خلیفه( 
بیانی دیگر، داستان از میانه  وجود داشته باشد. به 
روایت شده است )Inmedias res(1. علت امر 
نیز تلخیص و پرهیز از اطناب است. آن چه گاهی 
متن را تا آستانۀ درام پیش می برد، مقولۀ استفاده از 
ابزار زبانی راوی )روایت( و قهرمانان )گفت وگو( 
و تنظیم صحنه ها و توالِی آن ها و حفظ پرسش ها 

تا پایاِن آن است.

  کالم و زباِن دراماتیک
مجزا  و  متوالی  صحنۀ  دوازده  حدود  مجموع،  در 

در این داستاِن درام گونه وجود دارد که به ترتیب:
1. صحنۀ بی قراری احمد )راوی( در خانه.

کردِن  زین  جهت  خدمتکاران  از  درخواست   .2
اسب و گفت وگو با غالمِ خاص و حرکت به سوی 

درگاه خلیفه.
3. ورود به درگاه و بار خواستن از حاجب خاص 

و گفت وگوها.
پیش آمده و  از حادثۀ  آگاهی  و  با خلیفه  دیدار   .4
رای زنی با او، جهت چاره جویی و حرکت به سوی 

خانۀ افشین.
افشین و رویارویی  به منزل  5. در خواست ورود 

با حاجباِن او.
با افشین )تنۀ اصلی متن( و حرکت  ۶. رویارویی 

به سوی درگاه.
7. ورود به درگاه و بار خواستن.

8 . دیدار با خلیفه و بیان حوادث پیش آمده.
9. ورود افشین به دربار و سوال و جواب با خلیفه 

و اعتراض به حکِم او و بازگشتن.
1۰. بازخواسِت خلیفه جهت پیغام ناگفته گزاردن 

و پاسخ او.
11. رفتن حاجب به خانۀ افشین جهت بازگرداندِن 

ابودلف.
12. سپاس گزاری بودلف از احمد )پایان داستان(.

بی قراری مورد نظر راوی در همان سطور اولیه متن 
ـ که در صحنۀ اول بیشتر دیده می شود ـ به یاری 
جمالت کوتاه فعل دارِ متوالی القا می شود. این حس 
داده  نشان  لحظات،  و  زمان  گذر  کندی  طریق  از 

می شود.

****
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احمد وزير، جوان مردانه خليفه را از اين فرمان منع می كند، خليفه كه دست خود را از 
بازگرداندِن شرايط كوتاه می بيند، دست به داماِن وزير می شود و از او می خواهد به 

هر تدبيری مانع از ريختن خوِن بودلف شود. او سراسيمه به خانۀ افشين می رود تا با 
خواهش، او را از كشتن بی گناه باز دارد. علی رغم خواهش و تمنا و خواری كشيدن فراوان 

و وعده ها و نصيحت ها، موفق به راضی كردِن او نمی شود. و در آخر با طرح دروغی 
مصلحتی، مبنی بر اين كه فرمان خليفه است كه خون ناحِق بودلف ريخته نشود، افشين را 

منصرف می كند و خود روانۀ درگاه خليفه می شود



قشر متوسط در افغانستان...
 بتوانند با از بین رفتن این حباب به این نوع زنده گی ادامه 
دهند. بیشترین افراد آسیب پذیر خانواده هایی هستند که به 
تازه گی به سطوح پائین قشر متوسط پیوسته اند و به اندازه 
یا  ملك  در  سرمایه گذاری  با  بتوانند  که  ندارند  پول  کافی 

مشاغل کوچك از پس رکود اقتصادی پیش رو بر بیایند.
اقتصاد دانشگاه کابل گفت: »کم  استاد   حمیداهلل نور عباد 
به  توجهی  کم  و  افغانستان  به  بین المللی  کمك های  شدن 
سریع  خیلی  می تواند  خصوصی  بخش  در  سرمایه گذاری 
خانواده های قشر متوسط را دوباره به مرز فقر بکشاند.« خان 
محمد از سال 2۰۰9 تا جنوری 2۰13 در یکی از پروژهای 
سازمان ملل در کابل کار می کرد اما با تمام شدن پروژه بیکار 
شده است. او گفت: »من در ماه ۶۰۰ دالر درآمد داشتم و 
راحت زنده گی می کردم اما حاال دوباره راننده تاکسی شده 
ام و به سختی می توانم نیازهای اصلی خانواده ام را برآورده 
کنم.« او از اینکه نتوانسته است در این مدت پس اندازی 
اما خرم گفت در چند سال  ابراز تاسف کرد.  باشد  داشته 
گذشته آنقدر پس انداز داشته که توانسته دو خانه در کابل 
بخرد و یکی را اجاره بدهد. او گفت با وجودی که شرایط 
اقتصادی و سیاسی پیش رو شرایط راحت و آسانی نخواهد 

بود، اما اطمینان دارد که می تواند از پس آن بر بیاید.
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امروز 259؛ 
فردا رقم چند خواهد بود؟

259 مرکز برای آغاز مهندسی انتخابات و شروعِ یک تقلبِ گستردۀ دیگر!

نبرد مرگبار نیروهای...
و  کشته  دولتی  نیروهای  سرباز   84 درگیری  این  در  که   

نزدیك به 9۰ تن دیگر زخمی شده اند.
سخنگوی طالبان کشته شدن تنها چهار عضو این گروه در 

این نبرد را تایید کرده است.
منابع دولتی گفته اند که این نبرد شامگاه دیروز پایان یافت، 
 9 ساعت  تا  درگیری  که  گفته  طالبان  گروه  سخنگوی  اما 

صبح امروز ادامه داشته است.
طالبان با لحن طعنه آمیزی مدعی شده که عملیات نیروهای 
دولتی موسوم به »کلیك سیمرغ« در جنوب شرق افغانستان 

با نبرد شیرزاد به عملیات »مرغ« تبدیل شد.
پیش از این سخنگوی وزارت دفاع اعالم کرده بود که در 
این عملیات به طور کلی 14۰ شورشی که عمدتا »پاکستانی، 
چچنی، عرب و ازبك )اتباع ازبکستان( بودند« کشته شدند.
هدف از اجرای این عملیات پاکسازی این مناطق از حضور 

وجود شورشیان بود.
افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوی  عظیمی،  ظاهر  جنرال 
ارتش  نیروهای  بزرگترین عملیات مستقل  را  این عملیات 

افغانستان خواند.

          حلیمه حسینی

همه جا صحبت از این است که انتخابات آینده، سرنوشت 
دیگر  و  جهانی  جامعۀ  زد.  خواهد  رقم  را  افغانستان 
کمك کننده گاِن بزرگ به افغانستان نیز، بودن یا نبودن شان 
را پس از 2۰14، منوط به روی کار آمدِن حکومتی مقتدر 
و  سیاست  و  تجارت  کرده اند.  رأی  صندوق های  دِل  از 
حتا ازدواج و تحصیل و دورنمای شغلی و اجتماعی هم، 
آینده  انتخابات  و  رو  پیِش  دغدغه های  در  گرهی سخت 
دارد. اما وضعیت تا کنون بر چه منوال است و تا چه حد 
در   2۰14 از  پس  افغانستان  موقعیت  تثبیت  به  امیدواری 

سطح ملی و بین المللی وجود دارد؟ 
کمیسیون مستقل انتخابات که همۀ چشم ها به آن دوخته 
روزها  این  اوست،  با  انتخابات  عام وتامِ  اختیار  و  شده 
نشان  که  ارگانی ست  و  نهاد  مهم ترین  و  خبرسازترین 
می دهد تا چه حد به تدابیری که برای شفافیت و همه گیر 
می توان  شده،  گرفته  دست  روی  آینده  انتخابات  شدِن 
امیدوار بود. اما در این میان، سه محور اساسی، در محافل 

سیاسی افغانستان داغ تر از همیشه مطرح اند:
تا  امریکاست،  با  امنیتی  پیمان  نخست ـ سرنوشت امضای 
جایی که کشورهای عضو ناتو ـ مثل آلمان ـ اعالم کرده اند 
که بودن یا نبودن شان، بسته به مشخص شدِن چهارچوِب 
همکاری های امریکا و افغانستان است و بعد از امضای این 

پیمان، می توانند تصمیم بگیرند که چه باید بکنند. 
دوم ـ پاکستان و طالبان هستند که نمی توان این دو را از هم 
تفکیك کرد؛ چرا که در قالب روند صلح و گفت وگو با 
طالبان، همیشه یك پای قضیه پاکستان بوده، تا جایی که به 
نظر می رسد پاکستانی ها، از طالبان به عنوان یك برگ برنده 
استفاده می کنند و با کم و زیاد کردِن دامنۀ مانور آن ها، در 

منطقه بازی می کنند. 
که  رقمی  زیرا  است.  انتخابات  امنیت  تأمین  بحث  سوم ـ 
بیش  و  کرده  اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به تازه گی 
از دو صد مرکز رأی دهی را جزء مراکزی دانسته که تأمین 
امنیِت آن ها ناممکن است، نگرانی ها را فزاینده تر و آیندۀ 

از دو صد  بیش  اگر  انتخابات را مجهول تر ساخته است. 
مرکز رأی دهی به صورت رسمی از هم اکنون از دایرۀ تأمین 
امنیت خارج باشند و در حالی که به حتم تا شب و روز 
انتخابات این تعداد سیر صعودی خواهد یافت و مراکزی 
دیگر هم بر این آمار و ارقام افزوده خواهند شد، چه گونه 
و  دموکراتیك  آینده،  انتخابات  که  داشت  انتظار  می توان 

سالم باشد؟ 
نهادهای مدنی و  اتفاِق همۀ مردم،  امروز آن چه که مورد 
این  بر  تأکید  است،  افغانستان  به  کمك کننده  کشورهای 
تحمل تر،  قابل  انتخابات،  با  افغانستان  که  می باشد  نکته 
اصاًل  این که  به  نسبت  بود  خواهد  مردمی تر  و  مشروع تر 
انتخاِب میان بد و  انتخاباتی برگزار نشود؛ همان سیاست 
بدتر، که بد جلوه یی بهتر در این میان خواهد داشت. اما 
پرسش این جاست: اگر جامعۀ جهانی عزمی راسخ دارد بر 
انتخابات  به  را  افغانستان  در  این که کمك ها و حضورش 
دموکراتیك در این کشور منوط سازد؛ اگر دنیا قرار است به 
دولتی کمك کند که مشروعیتش را از آرای مردم می گیرد؛ 
اگر قرار است در افغانستان بعد از 2۰14 این افغانستانی ها 
باشند که تأمین امنیت کنند و حکومت را به دست داشته 
باشند؛ اگر افغانستان متزلزل و بی ثبات و فرو رفته در جنگ 
و آتش، به نفع دنیا نیست؛ اگر هنوزهم نگرانی ها از رشد 
و گسترش تروریسم بین المللی به قوت خود باقی ست، و 
ده ها اگر دیگر؛ پس چرا مردم ما باید میان بد و بدتر یکی 
را انتخاب کنند؟ آیا شایسته نیست که بعد از بیش از یك 
فرهنگی یی  و  سیاسی  رشد  و  دهه حضور جامعۀ جهانی 
که در این فضا صورت گرفته، به گونۀ جدی تر روی باور 
و اعتماد مردمی سرمایه گذاری شود و سازمان ملل متحد 
و ناتو و یا دیگر عالقه مندان کمك به افغانستان، به شعور 
سیاسی مردم احترام گذاشته و بگذارند که روندی شفاف 

و سالم روی کار بیاید؟
انتخابات  روز  رأی دهی،  مراکز  صندوق ها،  امنیت  تأمین 
رفتن  زیر سوال  و  تقلب گسترده  از  در کل جلوگیری  و 
مشروعیت انتخابات، همان نگرانی هایی استند که امروز باید 
جدی تر روی آن ها بحث صورت گیرد و راهکار سنجیده 

از  نمی تواند  انتخابات،  داشتن  با  صرف  افغانستان  شود. 
مشکالت و بحران ها بیرون برود. یك انتخابات فرمایشی 
و سرشار از تقلب، فقط عقده مندی ها و گسل ها را بیشتر 

کرده و افغانستان را به کامِ نیستی خواهد کشاند. 
انتخابات  امروز همۀ نهاد های بین المللی که تأمین بودجۀ 
و حمایت از آن را به عهده گرفته اند، اگر به راستی به فکر 
راه حلی جدی برای مشکل افغانستان هستند، باید این اصل 
اساسی را پذیرفته و مورد احترام و دقت قرار دهند که اول، 
برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز 
فضای  اساسی  نیاز  مردمی،  و  دموکراتیك  روندی  با  و 
سیاسی افغانستان است؛ دوم، فقط برگزاری انتخابات با هر 
کم وکیف و با هر نتیجه و با هر مشکل و چالشی، نمی تواند 
و  سالم  انتخابات  بلکه  باشد،  سودمند  افغانستان  حال  به 
شفاف و مردمی و همه گیر است که بحران زدا خواهد بود؛ 
سوم، انتخابات هیچ بدیلی را نمی پذیرد و هیچ مکانیزم و 

یا گزینۀ جانشینی نمی تواند در افغانستان کارساز باشد. 
مطمینًا یگانه راه عقالنی و منطقی یی که می تواند افغانستان 
را از مشکالت کنونی بیرون آورد و ثبات را در آن مستقر 
و  صادق  مردمی،  حکومت  یك  آمدِن  کار  روی  سازد، 
متعهد به منافع ملی است که از دل صندوق های رأی بیرون 
رأی دهی یی  مرکز   259 بدون شك  هم اکنون  از  اما  بیاید. 
که وزارت داخله رسمًا از تأمین امنیِت آن ها ابراز ناتوانی 
کرده است، طعمه و کمین گاه های خوبی خواهند بود برای 
آغاز مهندسی انتخابات و شروع یك تقلب گستردۀ دیگر. 
رأی دادن و انتخاب کردن، حق هر شهرونِد واجد شرایِط 
این سرزمین است. اگر این حق به بهانه های مختلف پایمال 
شود، بدون شك صرف برگزاری انتخاباتی صوری و فاقد 
شاخصه های دموکراتیك، نخواهد توانست تغییری بنیادین 
در فضای سیاسی کشور ایجاد کند. از این رو خوب است 
به جای این که از همین اکنون فهرست ارایه شود که امنیِت 
کجا و کجا را نمی توان تأمین کرد، بیشتر به این پرداخت 
که چه گونه می توان راه را بر تخریِب یك چنین روند ملی 

و سرنوشت سازی بست.
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انتخابات،  مستقل  کمیسیون  رهبری  اعضای  تعیین  با 
چنان  هم  شفاف  انتخابات  یك  برگزاری  از  نگرانی ها 

پابرجاست.
جدید  رییس  عنوان  به  نورستانی  یوسف  داکتر  دیروز 
کمیسیون مستقل انتخابات، عبدالرحمان هوتکی به عنوان 
معاون و گاللی اچکزی به حیث منشی جدید کمیسیون 

مستقل انتخابات افغانستان برگزیده شده اند. 
رییس  و  هستند  پشتون  کمیسیون  این  منشی  و  معاون 
این کمیسیون نورستانی است و وابسته به رییس جمهور 

کرزی.
پیش  از این، ضیاء الحق امرخیل از ملیت پشتون، به حیث 
انتخابات گماشته شده  مستقل  کمیسیون  دبیرخانۀ  رییس 

بود.
رییس  و  نماینده گان  مجلس  عضو  محقق  محمد  حاجی 
به  اشاره  با  افغانستان  مردم  اسالمی  وحدت  جزب 
نشان  کار  مقدمۀ  افزود:  کمیسیون  رهبری  مشخص شدن 

داد که نباید انتظار انتخابات سالم را داشته باشیم.
در  با  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  سیاسی  فعال  این 
نظرداشت اصل مشارکت ملی که در مقدمۀ قانون اساسی 
به آن تأکید صورت گرفته، باید یك تیم ملی در کمیسیون 
بسیار مهم و سرنوشت ساز است،  نهاد  انتخابات که یك 
گماشته شود که قناعت همۀ طرف ها را بتواند فراهم سازد. 
با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رهبری  ترکیب  نحوه 
مواجه  نیز  اجتماعی  شبکه های  در  مختلفی  واکنش های 

شده است. 
شماری به این باور اند که کمسیون انتخابات در چنگال 

یك قوم خاص قرار  دارد.
اما امراهلل صالح رییس روند سبز می گوید که بحث قومی 

برای برگزاری یك انتخابات شفاف چاره  ساز نیست. 
امراهلل صالح تصریح کرد در حال حاظر هیچ نوع ضمانت، 
شفاف  انتخابات  یك  برگزاری  برای  ترتیباتی  و  قراین 

وجود ندارد.
انتخابات  رییس روند سبز گفت: برای برگزار شدن یك 
ندارد،  وجود  که  شود  ایجاد  نظارتی  سیستم  باید  شفاف 
وجود  باید  احزاب  ندارد،  وجود  که  شود  تأمین  امنیت 
داشته باشند که احزاب را رسمیت نبخشیدند، در کمیسیون 
باید از جامعۀ مدنی کسی حضور می داشت، که  گزینش 

نداشت.
رییس پیشین امنیت ملی با توجه به انتقاداتی که در مورد 
چگونه گی ترکیب قومی در کمیسیون انتخابات وجود دارد 
این نیست که چه کسی به رهبری کمیسیون  گفت: مهم 
برگزیده شده و از کدام قوم است. مهم این است که چه 
انتخابات شفاف وجود  آماده گی هایی برای برگزاری یك 

دارد که معلوم است هیچ.
کمیسیون  اعضای  گزینش  کرد:  اضافه  صالح  امراهلل 

انتخابات یك بخش بسیار کوچك مسأله است.
دولت   عملکرد  بر  و  مالی  سیستم  بر  وقتی  او  گفته  به 
از  مردمی  نهادهای  که  هنگامی  و  ندارد  وجود  نظارت 
از  پاسخ گیری  توانایی  پارلمان،  تا  گرفته  والیتی  شورای 
رییس جمهور را ندارد، چه انتظاری می توانید از وضعیت 

داشته باشید.
 او باتوجه به بحث مسأله قوم در کمیسیون انتخابات به 

نقل از برخی مقام ها که در سال 2۰۰4 رهبری کمیسیون 
انتخابات را برعهده داشتند، گفت: »در سال 2۰۰4 هنگامی 
آن  در  برگزار  شد،  ریاست جمهوری  انتخابات  اولین  که 
هنگام آقای قانونی، جنرال دوستم، حاجی محقق و آقای 
کرزی خود را کاندیدا کرده  بودند؛ انتظار برده می شد که 
بود؛  شده  قومی  مسأله  چون  برود،  دوم  به دور  انتخابات 
این شد که آقای کرزی به هر  بر  اما در آن زمان فیصله 

مقداری که رأی گرفته است،  55جمع اکس شود. 
رأس  در  تاجیك  زباِن  فارسی  نفر  یك  هم  زمان  آن  در 
وجود  نظارتی  سیستم  چون  اما  داشت؛  قرار  کمیسیون 

نداشت، قرار گرفتن چنین فردی چه معنا داشت؛ هیچ.«
  اعضای کمیسیون

کرزی  حامد  به  نزدیك  افراد  از  یکی  نورستانی  یوسف 
می  باشد. او کار خود را با حامد کرزی از سال 2۰۰2 به 
عنوان سخنگو و دستیار آغاز کرد و به زودی به وزارت 

منابع آب و محیط زیست رسید. او در سال 2۰۰۶ معاون 
وزیر دفاع و در 2۰۰9 والی هرات شد.

آقای نورستانی اهل والیت نورستان  است.
او مدرک دکتری خود را از دانشگاه اریزونای امریکا در 
را  کشور  این  تابعیت  و  است  گرفته  شناسی  مردم  رشتۀ 

هم دارد.
هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در حالی معرفی 
افغانستان اعضای جدید این  اند که اخیراً حکومت  شده 
معرفی  گزینش  کمیته  که  نفری   27 میان  از  را  کمیسیون 

کرده بود، انتصاب کرد.
زرمتی،  شریفه  اچکزی،  ُگاللی  هوتکی،  عبدالرحمن 
احمد یوسف نورستانی، سریر برمك، لیال احراری، عزیز 
بختیاری، محمد حسین گرزیوانی و سلیمان حامد، هفته 
پیش از سوی رییس جمهوری افغانستان به عنوان اعضای 

جدید کمیسیون مستقل انتخابات منصوب شدند.
در  گرزیوانی  حسین  محمد  تنها  عضو،   9 این  جمع  از 
و  داشته  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  عضویت  گذشته 
هشت نفر دیگر چهره های نو در ترکیب کمیسیون مستقل 

انتخابات هستند.
این افراد قرار است انتخابات های آینده افغانستان از جمله 
انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 
شد،  خواهد  برگزار  دیگر  ماه  هشت  از  کمتر  تا  که  را 

مدیریت و برگزار کنند.
 مدت زمان کار اعضای کمیسیون انتخابات شش سال در 

نظر گرفته شده است.
ماه  در  است  قرار  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 

حمل سال 1393برگزار شود.

انتخاب شدند انتخابات  اعضای رهبری کمیسیون 

انتخابات  برگزاری  بر  نشانه یی  »هیچ 
شفاف وجود ندارد«
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وزیر مهاجرین:

مهاجران و عودت کننده گان در شهرها 
مستقر می شوند

سالم خدمت دوستان گرامي!
فعلي  شرایط  در  افغانستان  من  باور  به 
هم بسته گي  و  وحدت  نیازمند  به شدت 
چنین  بنابراین  است؛  سیاسي  نخبه گان 
باید  نشست هاي کافي و بسنده نیست و 

این چنین برنامه ها افزایش یابد.
دید  یك  با  نتوانستیم  هنوز  ما  متأسفانه 
منسجم  را  افغانستان  مردم  مشترک 
جلسۀ  استم  امیدوار  بنابراین  بسازیم؛ 
امروزي که در آن نخبه گان از طیف هاي 
در  نیز  رسانه ها  و  دارند  مختلف حضور 
به  را  ما  بتواند  دارند،  این جلسه شرکت 

این هدف نزدیکتر بسازد.
شود  بحث  مسایلی  مورد  در  باید  امروز 
که خطرساز است، به طور مثال بحث هاي 
روزها  دراین  ملك الطوایفی  حکومت 
بسیار داغ است و همۀ ما مي دانیم که این 
موضوع براي انتخابات و آیندۀ افغانستان 

بسیار خطرناک است.
مسالۀ مهم دیگر معامله هاي سیاسي پشت 
پرده مانند ایجاد دفتر سیاسي براي طالبان 
خود  نفع  به  کس  هر  که  است  قطر  در 
مردم  باید  را  تصمیم  اما  مي کند؛  تالش 
که  است  نیاز  بنابراین  بگیرند؛  افغانستان 
بگیرند  باید تصمیم  افغانستان خود  مردم 
افغانستان  اندیشه خود براي مشکل  از  و 

یك راه حل پیدا کنند.
و  یافته  افزایش  امني  نا  اواخر  این  در 
عدم  براي  تالش  آن  دلیل  از  یکی  شاید 
دیگر  معامله هاي  و  انتخابات  برگزاري 
باشد؛ بنابراین باید توجه بیشتر شود تا با 
سرنوشت مردم و به خصوص زنان افغان 

یکبار دیگر معامله صورت نگیرد.
شما  همۀ  حوصله مندي  از  سپاس  با 

دوستان گرانقدر.
لیلما احمدي عضو مجلس سنا:
قوم گرایي افغانستان را 
به چالش  جدي مواجه 

کرده است
با عرض سالم  و  بي همتا  نام خداوند  به 
و ادب خدمت دوستان حاضر در جلسه!

نظریات  و  پیشنهادات  که  دارم  آرزو  من 
دوستان حاضر در جلسه و منجمله خودم 
در طرح اجنداي ملي گنجانیده شده و از 
آن براي تأمین صلح و ثبات در افغانستان 
استفاده شود و نکاتی را که من مي خواهم 

یادآوري کنم چند مورد است:
از جمله مسایلی که مردم افغانستان را طي 
چند دهۀ گذشته با مشکالت زیادي مواجه 
کرده است، مسالۀ قوم گرایي مي باشد که 
مواجه  جدي  چالش هاي  به  را  ما  مردم 
کرده و حتا زمینه را براي استفاده دشمنان 
افغانستان فراهم کرده است؛ بنابراین چنین 

مساله باید در اجنداي ملي گنجانیده شده 
و راه هاي بیرون رفت براي آن ارایه شود.
مهم  بسیار  من  براي  که  دیگري  مسالۀ 
مردم  تمام  براي  که  دارم  یقین  و  است 
موضوع  بود،  خواهد  مهم  نیز  افغانستان 

حقوق زنان است.
در تمامي دنیا حضور و مشارکت مردان 
ترقي  و  پیشرفت  سبب  باهم  زنان  و 
که  دارم  یقین  و  است  گردیده  کشورها 
موثر  بسیار  مي تواند  نیز  افغانستان  در 
حقوق  افغانستان  در  متأسفانه  اما  باشد؛ 
مي شود  مطرح  سمبولیك  شکل  به  زنان 
افغانستان استفادۀ  و از عدم آگاهي مردم 
از  این معنا که  به  سوء صورت مي گیرد، 
براي زن مسلمان  ارزش ها و حقوقی که 
صورت  سوء  تعبیرات  شده،  داده  افغان 
مي گیرد و در نتیجه زنان به حقوق خود 
دست پیدا نمي کنند؛ بنابراین امیدوار استم 
اجنداي  نیز در  این مشکل  براي حل  که 

ملي راه هاي بیرون رفت ارایه شود.
مذاکره  و  صلح  موضوع  دیگر  مسالۀ 
سو  بدین  دراز  سالیان  از  که  مي باشد 
تا  مثبتي  نتیجۀ  متأسفانه  اما  است؛  مطرح 
اکنون از آن به دست نیامده و اعتماد مردم 
کمتر  روز  هر  پروسه  این  به  نسبت  هم 

مي شود.
این خصوص  در  ملي  نشست هاي  چون 
برگزار نشده و متأسفانه به شخصیت هاي 
پروسۀ  در  تا  نشده  داده  وقت  نیز  ملي 
صلح و مذاکره حضور داشته باشند، روي 
این علت ما هر روز شاهد انتحار و ادامۀ 

جنگ استیم.
موضوع مهم دیگر این که در افغانستان چه 
طالبان، چه مجاهدین و چه شخصیت هاي 
ملي و مستقل هیچ یك براي آوردن صلح 
در افغانستان دست و آستین بلند نکردند؛ 
اما طالب نماهایي که از کشورهاي بیروني 
شعار  مي شوند،  فرستاده  افغانستان  به 
کمك هاي  و  خارجي ها  ما  که  مي دهند 
آنان را نمي خواهیم و به صلح و مذاکره 
پرچم  متأسفانه  اما  نمي دهند؛  تن  هم 
قطر  در  اسالمي  امارات  عنوان  به  طالبان 
دولت  برابر  در  و  مي آید  در  اهتزاز  به 
چنین  بنابراین  مي گیرد؛  قرار  افغانستان 
افغاني  طالب  ما  که  مي دهد  نشان  مسالۀ 
نداریم، بل طالب از بیرون براي افغانستان 
فرستاده مي شود، پس براي ریشه یابي این 
باید  افغانستان  مردم  اگاهي دهي  و  مساله 
این مساله در اجنداي ملي گنجانیده شده 

و مورد بحث و بررسي قرار گیرد.
نکتۀ دیگر نقش جوانان در پروسۀ صلح 
نیرو را  بهترین  بیشترین و  است، زیرا ما 
در میان نسل جوان داریم؛ اما متأسفانه این 
دارد  قرار  مطلق  در یك سرگرداني  نسل 
دولت  و  ملي  و  بزرگ  شخصیت هاي  و 

افغانستان نسبت به جوانان کم توجه بوده 
اند؛ بنابراین امیدوار استم که در اجنداي 
باشد  برازنده  همچنان  جوانان  نقش  ملي 
تا ما بتوانیم از این نیرو در جهت آبادي 
پیشرفت و امنیتي افغانستان نهایت استفاده 

را ببریم.
اشراق حسیني پژوهشگر و محقق:

در افغانستان فقر، توسعه نیافته گي 
و فرهنگ خودکامه گي سبب شده تا 
ما در این چنین شرایطي قرار گیرم
جناب  با  را  خود  دیدگاه  مي خواهم  من 
میران این طور شریك بسازم که در حوزۀ 
یگانه  روایت  هیچگاه  اجتماعي  علوم 
در  که  ندارد  و شك وجود  ندارد  وجود 
حوزۀ علوم اجتماعي یك مفهوم مصادیق 
متعددي دارد و ایشان یکي از روایت هاي 

این بحث را ذکر کردند.
که  ندارد  وجود  شکي  این که  دوم  بحث 
بود  اقتدارگرایي  بسترهاي  از  یکي  آسیا 
آسیاي  منظومۀ  این  جزو  افغانستان  و 
ما  که  شده  دیده  افغانستان  در  و  بوده 
باالتر از اقتدارگرایي یعني چیزي  به نام 
تجربه  تاریخ  مسیر  در  را  خودکامه گي 
کردیم و بحث توزیع قدرت را که جناب 
میران مطرح کردند، من فکر مي کنم همان 
براي  یا  و  است  ثروت  و  قدرت  توزیع 
رابطه  این  در  و  است  برابري  به  رسیدن 
یك تیوري نیز وجود دارد، تیوري عدالت 
را که یك دانشمند معروف به نام راویلز 
بسیار  نظریۀ  یك  ایشان  و  کردند  مطرح 
جالب دارند که برابري هم به مثابۀ انصاف 
و برابري هم به مثابۀ عدالت به گونۀ است 
که گویا کسي چشمۀ قدرت و ثروت را 
در اختیار دارد؛ اما چشمان خود را ببندد و 
خود را جاهل تلقي کند و موقعیت نژادي، 
بستر زباني و موقعیت طبقاتي افراد را در 
نظر نگیرد و با همۀ انسان ها رفتاري برابر 
کند و این مساله را در فارسي به نام پرده 
تجاهل ترجمه کردند، یعني از پشت پردۀ 
صورت  این  در  که  شود  نگاه  تجاهل 
تفاوت جنسیتي و تفاوت طبقاتي و زباني 

در نظر گرفته نمي شود.
نکتۀ دیگري را که جناب میران در رابطه 
این مساله  به فقر و جنگ مطرح کردند، 
اما  از نظریۀ مکنامارا است؛  بُعد  هم یك 
هانتینگتون مي گوید که توسعه امکان دارد 
اول و  مانند جنگ  باشد،  با جنگ همراه 
نیافته گي  توسعه  و  فقر  از  ناشي  که  دوم 
جدیدي  نظریات  زمینه  دراین  اما  نبود؛ 
گیدنز  نظریه  مثال  طور  دارد  وجود  هم 
مطرح  را  ساختار  و  عاملیت  بحث  که 
پدیده ها  همۀ  ما  اگر  مي گوید  و  مي کند 
با  را  انسان  نام  به  و مخصوصًا عنصري  
درون  در  و خالقیت اش  ابتکار  همه  این 
ساختارهایی مطرح کنیم که محکوم باشد، 
دراین جا هیچ نوع تحولي رخ نمي دهد، 
انساني  عامل هاي  میان  رابطه  یك  پس 
زنده و ساختارها وجود دارد؛ بنابراین حتا 
بحث تولید تفکر و اندیشه هم قابل تأمل 
است و ما هر نوع تولید تفکر را نمي توانیم 

بگویم که منجر به صلح مي شود.
یك  کردم  عرض  من  که  را  مواردي 
طرف موضوع است و امکان دارد اطراف 
نشود؛  گرفته  نظر  در  موضوع  گوناگون 
که  ندارد  وجود  شکي  افغانستان  در  اما 
فرهنگ  ریشۀ  و  نیافته گي  توسعه  فقر، 
خودکامه گي زمینه را به وجود آورده که 

ما در شرایط این چنیني قرار گیرم.

ادامه بحث آزاِد نخستین نشست مشورتی طرح اجندای ملی
گاللي اکبري عضو مجلس سنا:

افغانستان سخت نیازمند وحدت 
نخبه گان سیاسي است

افغانستان  کننده  گان  عودت  و  مهاجرین  وزارت 
می گوید برنامۀ جدیدی را تدوین کرده که بر اساس 
به  می کنند،  عودت  افغانستان  به  که  مهاجرانی  آن 
جای ساکن شدن در شهرک ها، در روستاها و شهرها 

مستقر می شوند.
افغانستان  والیت   22 در  اخیر  سال  یازده  در 
شهرک هایی برای مهاجران بازگشته ساخته شدند، 
اما بیشتر مهاجران به دلیل دوری این شهرک ها از 
این  نبود خدمات عامه،  بی کاری و  مراکز شهری، 

شهرک ها را را ترک کرده اند.
جماهیر انوری، وزیر مهاجرین و عودت کننده گان 
روز گذشته در یك کنفرانس مشترک خبری با رییس 
که  زمین هایی  »اکثر  گفت:  محلی  ارگان های  اداره 

برای مهاجران داده شده، ]...[ از شهر دور هستند«.
این  استراتژی جدید  اساس  بر  انوری گفت  آقای 
باز  افغانستان  به  که  مهاجرانی  است  قرار  وزارت، 
می گردند، در روستاها و شهرها جابجا شوند؛ زیرا 
به گفتۀ او، زمینه زنده گی و نیازهای اولیه عودت 

کننده گان در این مناطق مساعدتر است.
این  از  پس  که  گفت  افغانستان  مهاجرین  وزیر 
های  برنامه  حکومتی،  نهادهای  و  ها  وزارتخانه 
تنظیم خواهند  استراتژی جدید  بر اساس  را  خود 
اسکان  برای  که  پولی  گفت  همچنان  او  کرد. 
همین  اساس  بر  می شود،  داده  کننده گان  برگشت 
برنامه به مصرف خواهد رسید: »تفاهمنامه هایی را 
امضا  ارگان های محلی  از جمله  با وزارتخانه ها و 
کردیم تا برنامه های ما در پالیسی ملی گرفته شود. 
شامل  ملی  بودجه  در  مستقیماً  ما  اولویت های 

می شوند«.
اداره ارگان های محلی در توزیع زمین و حل معضل 
قانونی توزیع زمین برای عودت کننده گان با وزارت 

مهاجرین همکاری می کند.
عبدالخالق فراهی، اداره ارگان های محلی تفاهمنامه 
ای را با وزیر مهاجرین امضا کرد که بر اساس آن، 
برنامه  از  والی ها و مقام های محلی در 34 والیت 

جدید وزارت مهاجرین حمایت می کنند.
کاهش برگشت کنندگان

این در حالی است که برگشت مهاجران افغانستان 
از کشورهای ایران و پاکستان نسبت به سال گذشته 

کاهش چشمگیری داشته است.
تبلیغات و هیاهویی  »با وجود  انوری گفت:  آقای 
که به خاطر 2۰14 است، حدود 3۰ هزار مهاجر ما 
عودت کرده است. در سال گذشته این تعداد بیشتر 

از 9۰ هزار بود«.
عودت  و  مهاجرین  وزیر  اظهارات  اساس  بر 
با  با  مهاجر  میلیون  در حال حاضر 1.۶  کنندگان، 
اسناد مهاجرت در پاکستان زنده گی می کنند. اخیراً 
تمدید   2۰15 سال  تا  مهاجران  این  اقامت  کارت 
شد. وزیر مهاجرین افغانستان همچنان یادآور شد 
که حدود یك میلیون مهاجر این کشور در پاکستان 

دارای مدرک قانونی نیستند.
قانونی  مدرک  با  مهاجر  هزار  این، 94۰  بر  عالوه 
مهاجرت و 1.4 میلیون مهاجر دیگر بدون مدرک 

اقامت در ایران زنده گی می کنند.
تا   ۶5۰ از  افغانستان،  حکومت  اظهارات  براساس 
7۰۰ هزار مهاجر افغان در کشورهای دیگر زنده گی 
در  مهاجر  افغان های  که  گفت  مقام  این  می کنند. 

تقریباً 7۰ کشور دنیا پراگنده هستند.
که  افغان هایی  گفت  افغانستان  مهاجرین  وزیر 
زنده گی  کشورها  سایر  و  همسایه  کشورهای  در 
می کنند، خود باید در رابطه با برگشت به افغانستان 

با در نظرداشت شرایط و اوضاع، تصمیم بگیرند.

هشدار خلیل زاد از...
 نیروهایش را از عراق بیرون کرد.

در متن توافقنامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا، 
از سال  این کشور پس  نیروهای  بارۀ حضور  در 
2۰14 میالدی در افغانستان یاد آوری شده است.

قرار  پنجشنبه گفت:  به روز  امریکا  وزیر خارجه 
تعداد  زودی  به  اوباما  بارک  رییس جمهور  است 
در  آینده  سال  از  پس  که  را  عساکری  مشخص 

افغانستان باقی می مانند، اعالن کند.
افغانستان در اعتراض به گشایش دفتر طالبان در 
قطر، مذاکرات روی امضاء توافقنامه ستراتیژیك با 

امریکا را به حالت تعلیق در آورد.
اما به دنبال سفر رییس ستاد مشترک ارتش امریکا 
در ماه گذشته به کابل، ریاست جمهوری افغانستان 
گفت: کابل در اصول آماده است تا این توافقنامه 

را امضا کند.

دشمنان افغانستان به...
کشور  این  که  داده اند  گزارش  هند  رسانه های 
اطالعات دقیقی داشت که دفاتر دیپلوماتیکش در 
از  می گیرد،  قرار  حمله  مورد  ننگرهار  یا  و  کابل 
همین رو تدابیر الزم را برای خنثاسازی این حمله 

در نظر گرفته بودند.
پیش از این نیز سفارت هند در کابل اماج حملۀ 

سنگین قرار گرفته بود.
نزدیکی  شده  گذاری  بمب  موتر  یك  انفجار 
سفارت هند در کابل در سال 2۰۰8 به مرگ ۶۰ 

نفر منجر شد.
»کشتار وحشیانه«

به  را  تروریستی  حملۀ  این  کرزی  رییس جمهور 
شدیدترین الفاظ محکوم کرده است.

کرزی  آقای  ریاست جمهوری،  خبرنامۀ  بربنیاد 
در  افغانستان  آرامش  و  صلح  دشمنان  که  گفت 
روزهای اخیر ماه مبارک رمضان که مردم برای عید 
از  زیادی  شماری  می گیرند،  آماده گی  فطر  سعید 
خانواده ها را در سوگ و ماتم عزیزان شان نشاندند.
به خصوص  بی گناه  افراد  کشتار  کرزی،  آقای 
کودکانی را که طالب علم دین بودند، عمل ضد 
دشمنان  که  گفت  دانسته  انسانی  غیر  و  اسالمی 
انجام چنین حمالت وحشیانه  با  افغانستان  مردم 
این را ثابت ساختند که به هیچ دین و آئینی پابند 

نیستند.

صادراتِ افغانستان...
 میزان افزایش صادرات افغانستان را در سه ماهه 

اول امسال 4۰ درصد اعالم کرده بود.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان دلیل اختالف در 
ارقام صادراتي افغانستان را فرار مالیاتي برخي تجار 
براي  تجار  از  دانست و گفت: شماري  افغانستان 
این که مالیات کمتري به دولت بپردازند قیمت مواد 
صادراتي خود را بسیار پایین تر از قیمت واقعي آن 

اعالم مي کنند.
حکومت  با  گرفتیم،  تصمیم  ما  افزود:  احدي 
صادرکننده گان حذف  بر  مالیات  تا  کنیم  صحبت 
به صدور کاالهاي  شود و صادرکننده گان تشویق 
خود شوند و ما نیز آمار دقیق تري از صادرات به 

دست آوریم.
بانك  گفت:  افغانستان  صنایع  و  تجارت  وزیر 
دالر  میلیارد  را  افغانستان  صادرات  ارزش  جهاني 
تخمین زده است؛ در حالي که آمار احصاییه و اتاق 

تجارت و گمرکات میلیون دالر است.
احدي در عین حال کاهش آفات، افزایش برداشت، 
کشورهاي  با  ترانزیتي  مشکالت  کاهش  بهبود 
 ۶۰ صادرات  افزایش  دالیل  جمله  از  را  همسایه 

درصدي افغانستان در سه ماه اول امسال بیان کرد.
احدي ، بسته بندي نامناسب و کیفیت پایین اقالم 
و  راه  مشکالت  و  موانع  همچنین  و  صادراتي 
ترانزیت ، عدم دسترسي صادر کننده گان و تجار به 
کنفرانس هاي بین المللي، فساد اداري و مشکالت 
دریافت روادید براي تاجران را از جمله مشکالت 
سد راه افزایش صادرات افغانستان دانست و گفت 
با رفع این موانع صادرات افغانستان بیش از پیش 

افزایش خواهد یافت.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان در عین حال از 
سال  در  تجاري  نمایشگاه  در  افغان ها  مشارکت 
2۰15 در شهر میالن ایتالیا خبر داد و گفت ایتالیا 
این  در  ها  افغان  گسترده  و  پرشور  حضور  براي 
داده  اختصاص  کمك  دالر  میلیون  یك  نمایشگاه 

است.
انوارالحق احدي حضور تجار افغان را در نمایشگاه 
دستاوردي  نیز  فرانسه  دستي  صنایع  المللي  بین 
اصول  با  افغان  تجار  آشنایي  راستاي  در  بزرگ 
هدف  با  گفت:  و  دانست  اروپایي  استاندردهاي 
این  در  اروپایي  کشورهاي  بازارهاي  در  حضور 

نمایشگاهها شرکت مي کنیم.



Year 5  y  NO 1114 y Sunday 4 August 2013

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: عبدالوهاب حنيفي

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : اميری

گروه نويسنده گان:   حليمه حسيني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگران: ناجيه نوري، عرفان مومند و 
محمد هارون مجيدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0793899446 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبيب اهلل - 0708169828 

روزنامهماندگاربرایسالجاریخورشيديمشتركميپذيرد

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

يک ساله - 4000 افغانی يک 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
يک ساله - 400 دالريک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

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

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

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

شماره گان: 5000

قشر متوسط افغانستان از خروج نیروهای خارجی و کاهش 
کمك های جامعۀ بین المللی به افغانستان پس از سال 2۰14 

به شدت نگران می  باشند. 
روزنامه امریکایی کریستین ساینس مانیتور در مقاله یی به قلم 
از خروج  بعد  نوشت:  اینترنتی خود  پایگاه  در  کاظم  هلیما 
طالبان در سال 2۰۰1 بساری از افغان ها توانستند شغل هایی با 
درآمدهای باال در کابل پیدا کنند. اما اکنون با خروج نیروهای 
افراد قشر متوسط  افغانستان زنده گی بسیاری از  خارجی از 

در معرض خطر است.
 بسم اهلل خرم یك جوان سی ساله افغانی است که می تواند 
با دوستانش به رستورانت ها برود و بهترین موتر و یا گوشی 
کم  با  که  دارد  وجود  خطر  این  البته  بخرد.  را  همراه  تلفن 
پس  غیردولتی  سازمان های  و  المللی  بین  کمك های  شدن 
متوسط  قشر  این  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج  از 
بار دیگر به  که عمر زیادی از به وجود آمدن شان نمی گذرد 
سرعت کوچك تر شوند. خرم فارغ التحصیل دانشگاه است و 
به عنوان مدیر در یك پروژۀ عمرانی در بخش خصوصی که 
آلمان ها آن را اجرا می کنند مشغول به کار است. او می گوید 
یا  بین المللی  سازمان های  در  هم  وی  دوستان  از  بسیاری 
ماه  در  و  هستند  کار  به  مشغول  امریکا  نظامیان  پروژه های 
بین دو تا چهار هزار دالر درآمد دارند. این رقم بسیار باالتر 
از میانگین درآمد سرانه در افغانستان است. طبق گفتۀ بانك 
است.  دالر   528 افغانستان  در  سرانه  درآمد  میانگین  جهانی 
البته توزیع ناموزون کمك های بین المللی و سرمایه گذاری 
خارجی موجب به وجود آمدن اختالف زیاد بین سطح درآمد 
شهری و روستایی شده است. حقوق  های باال و قراردادهای 
در  مالی  حباب  یك  امنیتی  و  نظامی  بخش  در  منفعت  پر 

افغانستان بوجود آورده است.

 از سال 2۰۰1 به بعد این حباب هزینۀ زنده گی را باال برده 
و باعث رشد و گسترش قشر متوسط مخصوصًا در مناطق 
و  رسمی  آمار  که  وجودی  با  است.  شده  افغانستان  شهری 
اما  نیست،  دسترس  در  متوسط  قشر  از  مشخصی  تعریف 
در  متوسط  قشر  که  می زنند  تخمین  اقتصاددانان  از  برخی 
از  درصد  پانزده  تا  ده  به  سال 2۰۰1  در  از صفر  افغانستان 
جمعیت امروزی این کشور که حدود بیست و هفت و نیم 

میلیون نفر است، افزایش پیدا کرده است.
اقتصاد  وزارت  مدیران  از  یکی  رحیمی  اسماعیل  محمد   
افغانستان گفت: »در دهۀ هفتاد و هشتاد میالدی قشر متوسط 
در افغانستان وجود داشت در دهه نود تشدید جنگ در کشور 
اکثر خانواده های قشر متوسط را مجبور به ترک کشور کرد 
و عده یی هم فقیر شدند. بعد از 2۰۰1 قشر متوسط دوباره 
باور هستند که وجود  این  بر  افغان ها  از  ایجاد شد.« برخی 
قشر متوسطی قوی می تواند در بیشتر شدن وحدت ملی و 
صلحی  برقراری  برای  که  باشد  موثر  سیاسی  احزاب  ارتقا 
طوالنی مدت در این کشور امری حیاتی است. اما مشخص 
نیست که این قشر متوسط تا چه اندازه...       ادامه صفحه 6

قشر متوسط در افغانستان 
نگران آیندۀ شان هستند

اعالن 
داوطلــبی

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت معارف 

رياست معارف واليت پنجشیر 
مديريت عمومی تهیه و تدارکات 
در  پنجشیر  معارف  ریاست 
و  میز  سیت   )133( که  دارد  نظر 
چوکی، حفر تعداد )8( حلقه چاه 
آب، اعمار تعداد )3۰( غرفه مبرز، 
اعمار تعداد 13 باب ذخیره آب و 
مقدار 19۶1 متر آهن پوش مورد 
به  را  خویش  مکاتب  ضرورت 

قرارداد بسپارد. 
شرکت هاییکه عالقه فراهم نمودن 
ضرورت فوق را داشته باشند الی 
مدت 21 روز کاری اعتبار از نشر 
و  تهیه  عمومی  مدیریت  به  اعالن 
والیت  معارف  ریاست  تدارکات 
پنجشیر مراجعه نموده شرطنامه را 
مالحظه کرده تضمین اخذ میگردد. 

با احترام 
عتیق اهلل »کريمی« 

سرپرست رياست معارف 
پنجشیر

مقام های والیت ننگرهار گفته اند که در درگیری 
پولیس و طالبان، 7۶ شورشی و 22 پولیس کشته 

شده اند.
احمدضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار گفته 
که این در درگیری در ولسوالی شیرزاد در جنوب 
غرب شهر جالل آباد روی داد و تلفات سنگینی 

به دو طرف وارد شد.
درگیری  این  که  افزود  ننگرهار  والی  سخنگوی 
برای  دولتی  نیروهای  که  داد  روی  زمانی  دیروز 
محاصره  از  شیرزاد  در  قومی  رهبر  یك  نجات 

طالبان، عازم این منطقه شدند.
به گفته او، طالبان عالوه بر این که خانه این رهبر 
محلی را محاصره کرده بودند، بر سر راه نیروهای 
درگیری  پی  در  و  گرفتند  کمین  هم  امنیتی 
چندساعته بین دو طرف، 7۶ عضو گروه طالبان 

کشته، شماری دیگر زخمی و چند نفر دیگر هم 
بازداشت شدند.

آقای عبدلزی تایید کرد که 22 مامور امنیتی هم 
در این نبرد کشته شدند.

در مقابل ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی گروه طالبان با 
ارسال ایمیلی به رسانه ها گفته...   ادامه صفحه 6

نبرد مرگبار نیروهای امنیتی و طالبان در 
منطقۀ شیرزاد ننگرهار
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