
مسلح  مهاجمان  از  گروهی  حملۀ  از  پس  هندوستان 
بر قنسولگری این کشور در والیت ننگرهار می گوید 
که از تالش در راستای توسعه و بازسازی افغانستان 

دست نخواهد کشید.
با محکوم کردن این حمله  وزارت خارجۀ هندوستان 
که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان 
افغان شد، گفت که تالش ها برای بازسازی افغانستان 

همچنان ادامه خواهند داشت.
اکبرالدین سخنگوی وزارت خارجۀ هند گفت:  سید 
عمده  تهدید  که  داد  نشان  دیگر  یک بار  حمله  این 
و  می گیرد  تروریزم سرچشمه  از  افغانستان  امنیت  به 
ماشین ترور به فعالیتش از آن سوی سرحد افغانستان 

ادامه می دهد.
اکبرالدین  آلمان،  آی  پی  دی  خبرگزاری  گزارش  به 

با  همکاری  برای  خود  تعهد  از  هند  که  است  گفته 
و  بازسازی  هدف  به  تالش  همچنین  و  افغانستان 

توسعۀ این کشور دست نخواهد کشید.
سخنگوی وزارت خارجۀ هند گفته است که این حمله 
نه تنها باالی هند بوده بلکه حمله یی علیه تالش ها به 
هدف کمک با مردم افغانستان...           ادامه صفحه 6
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بزرگ  حمله  چند  از  می گوید  ملی  امنیت  ریاست 
هوتل  مالیه،  وزارت  پارلمان،  بر  تهاجمی  و  انتحاری 
جلوگیری  ملی  امنیت  ادارات  از  یکی  و  سرینا  کابل 

کرده است.
مقام های امنیت ملی گفته اند که یک گروه هفت نفری 
چهل  منطقه  در  که  حقانی  الدین  سراج  شبکه  مربوط 
ستون شهر کابل جابه جا شده...             ادامه صفحه 6

مقام های ادارۀ یونیسیف در افغانستان روز در مراسم گرامی داشت از 
هفتۀ شیر مادر اعالم کردند که پنجاه درصد کودکان افغانستان از شیر 

مادر تغذیه نمی شوند.
خانم ویندا دامنش نماینده اداره یونیسیف در افغانستان می گوید که 
تغذیه با شیر مادر برای کودکان و مادران ضرورتی حیاتی می باشد که 
در پرورش نوزاد و صحت مندی کودک در آینده از اهمیت خاصی 

برخوردار است.
خانم دامنش گفت که تجربه جهانی نشان می دهد که تغذیۀ کودک 
از شیر مادر، در ساعت های اول والدت، مرگ و میر کودکان را تا 

چهارده درصد کاهش می دهد.
مادر  شیر  از  تولدش  اول  در ساعت های  کودک  اگر  کرد،  تأکید  او 
تغذیه نکند، احتمال مرگ و میر آن تا ۴۵ درصد...     ادامه صفحه 6

در پی حملۀ مهاجمان انتحاری بر قنسولگری هند در شهر 
حمله  هیچ گونه  می گوید  افغانستان  حکومت  آباد،  جالل 
افغانستان  در  هند  سیاسی  نماینده گی های  بر  تروریستی 

نمی تواند از دوستی و روابط نزدیک این دو کشور بکاهد.
یکشنبه  روز  خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
حمله  »هیچ گونه  گفت:  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در 
یا  و  سیاسی  نماینده گی های  علیه  افغانستان  در  تروریستی 
قنسولی جمهوری هند که قوای امنیتی افغانستان در حفظ و 
نگهداری آن ها تعهد کامل دارند، باالی عمق، باالی قوت و 
باالی وسعت روابط افغانستان و هند تاثیرگذار نخواهد بود«.
در حملۀ روز شنبه بر قنسولگری هند در جالل آباد 9 فرد 
ملکی به شمول کودکان کشته شدند و 21 تن دیگر زخم 
سیاسی  نماینده گی های  علیه  حمله  نخستین  برداشتند.این 
و  کابل  در  هندوستان  سفارت  نیست.  افغانستان  در  هند 

دیپلومات های این کشور پیش از این بارها هدف حمالت 
انتحاری و تهاجمی قرار گرفته اند.

هرچند هیچ گروهی تاکنون مسوولیت حمله بر قنسولگری 
طالبان  و  است  نگرفته  برعهده  را  آباد  شهر جالل  در  هند 
بیدرنگ هرگونه انجام آن را رد کردند، حکومت افغانستان 
در گذشته گروه های شورشی را که در پاکستان پایگاه دارند، 

مسوول حمالت مشابه دانسته است.
آقای موسی زی گفت که روابط نزدیک افغانستان و هند، به 
نفع ثبات و امنیت در منطقه است: »به باور دولت افغانستان، 
کشور  دو  صفت  به  هند  و  افغانستان  بین  روابط  نزدیکی 
هدف  که  کشوری  دو  و  ملی  حاکمیت  دارای  و  مستقل 
پیشرفت  و  ترقی  امنیت،  تامین  به  رابطه  در  دارند  مشترک 
اقتصادی در منطقه قلب آسیا به نفع صلح و ثبات نه تنها در 

منطقه بلکه در سطح جهان خواهد شد«.
  ادامه تعلیق مذاکرات برسر موافقتنامه امنیتی

سخنگوی وزارت خارجه افغانستان یک بار دیگر از تعلیق 
امریکا سخن   و  افغانستان  امنیتی  موافقتنامه  برسر  مذاکرات 
گفت. این سند چارچوب همکاری...           ادامه صفحه 6
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و قندهار جلوگیری شد

پنجاه درصِد کودکان 
افغانستان از شیر مادر 

تغذیه نمی شوند

دهلی پس از حمله بر قنسولگری اش در جالل آباد:
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وزارت خارجه:

هیچ حمله یی از عمق روابط کابل -دهلی کاسته نمی تواند



انتخابات  برگزاری  برای  ظاهراً  نخستین  گام های 
قانون  است.  برداشته شده  افغانستان  در  آینده  سال 
انتخابات با همۀ کاستی های ساختاری و محتوایی، به 
امضای رییس جمهوری رسیده و جای فرمان تقنینی 
اعضای  و  رییس  است.  کرده  پُر  را  مورد  این  در 
کمیسیون انتخابات، خالف آن چه که توقع می رفت، 
وارد  مشخص  مجرای  از  و  مهندسی شده  گونۀ  به 
بازی شده اند و تا چند روز دیگر، اعضای کمیسیون 
شکایات انتخاباتی نیز با همان رواِل گذشته انتخاب 
پایان  فعلی  چیدمان  با  بحث،  کل  اما  شد.  خواهند 
انتخابات، یک روند بزرِگ مشارکت ملی  نمی یابد. 
آن  شکل دهِی  در  مختلفی  ساختارهای  که  است 
نقش دارند. قانون و کمیسیون انتخابات، بخشی از 
در  ولی  روند؛  شمار  به  می توانند  انتخابات  معادلۀ 
احزاب  مدنی،  جامعۀ  شهروندان،  نقش  از  آن  کنار 
سیاسی و نهادهای دولتی نیز نباید غافل بود. روند 
انتخابات زمانی محقق می شود که کِل این جریان ها 
و ساختارها در کنارهم به مشارکت بپردازند و به این 

مسالۀ ملی چهرۀ عملی ببخشند. 
به  گونه هایی  به  کرزی  آقای  را  قضایا  بخش  یک 
نفِع خود سامان داده است؛ یعنی توانسته قانونی را 
می تواند  که  برساند  نماینده گان  به تصویب مجلس 
دسِت او را در روند برگزاری انتخابات باز بگذارد. 
را  کسانی  شد  موفق  کرزی  آقای  حال،  همین  در 
بسیاری  گفتۀ  به  که  برگزیند  انتخابات  مدیریت  به 
بر  هستند.  او  اعتمادِ  مورد  افراد  صاحب نظران،  از 
اساس برخی گزارش ها، یک روز پیش از برگزاری 
انتخابات در میان اعضای 9 نفرۀ کمیسیون انتخابات 
برای تعیین رییس، معاون و دبیرخانۀ این کمیسیون، 
آن ها با یکی از مقام های حکومتی که به آقای کرزی 
کاماًل نزدیک است، در ارگ ریاست جمهوری دیدار 
کرده اند و این فرد مورد اعتماد آقای کرزی به نحوی 
از انحا نیات رییس جمهوری را برای اعضای جدید 
کمیسیون مطرح کرده و حتا گفته که رییس جمهور 
کرزی کی ها را دوست دارد که در ریاست و معاونِت 

کمیسیون انتخابات ببیند. 
ظاهر  به  فرایند  در  که  آن چه  بسیاری ها،  باور  به 
کمیسیون  معاون  و  رییس  انتخاِب  دموکراتیک 
دیدار  همان  اساس  بر  گرفته،  صورت  انتخابات 
قبلی بوده است. این برخورد بدون شک پیامدهای 
ولی  داشت؛  خواهد  انتخابات  روند  بر  ناگواری 
می شد حدس زد که چنین اتفاقی در شرِف رخ دادن 

است. 
از  بیشتر  کشور،  سرنوشت  بر  حاکم  فعلِی  تیم  از 
این هم توقع برده نمی شد. آقای کرزی به دلیل ترس 
وحشت ناکی که از آیندۀ مبهِم خود پس از کنار رفتن 

از قدرت دارد، تالش می ورزد که انتخابات آینده را 
به نفع آیندۀ سیاسی خود مدیریت کند. آقای کرزی 
را  تالش هایی  او  است؛  نکرده  اکتفا  این هم  به  تنها 
به راه انداخته که بتواند حتا از برگزاری انتخابات در 
کشور جلوگیری کند. سخنان تازۀ والی قندهار که از 
افراد نزدیک به آقای کرزی است، دقیقًا تمایل او را 
نسبت به آیندۀ سیاسی کشور بازتاب می دهد. والی 
قندهار در سخنانی نه چندان کم سابقه، بر ادامۀ کار 
ورزیده  تأکید  دیگر  دوسال  برای  جمهوری  رییس 
والسوالی  در  شهر  همین  از  را  سخنان  این  است. 
ارغنداب نیز چندی پیش شنیده بودیم. پس می توان 
گفت که این طرح هم از سوی آقای کرزی هم چنان 
باقی است و به عنوان یک گزینه بر  به قوِت خود 

روی میزش قرار دارد. 
چانه زنی ها بر سر امضای توافق نامۀ امنیتی با امریکا 
نیز می تواند ریشه در همین دغدغه های آقای کرزی 
امنیتی،  توافق نامۀ  دربارۀ  آن که  بدون  باشد.  داشته 
داوری ارزشی داشته باشیم؛ ولی آن گونه هم نیست 

که آقای کرزی و اطرافیاِن او ادعا دارند که بن بست 
بر سر امضای این توافق نامه، دالیل ملی داشته باشد. 
به  نسبت  امریکا  موضع  از  واقع  در  کرزی  آقای 
انتخابات، شک و گمان هایی دارد و به همین دلیل، 
آقای  است.  کرده  بهانه  را  امنیتی  توافق نامۀ  امضای 
کرزی در حقیقت از این می هراسد که امریکایی ها او 
را چشم بسته به سمتی هدایت کنند که به سرنوشت 
حاکمان مستبد خاورمیانه دچار شود. اما همان گونه 
بحث  شد،  داده  توضیح  مقال  این  آغاز  در  که 
تنها  آقای کرزی فکر می کند،  آن گونه که  انتخابات 
منوط به اجراآِت او نیست. شاید او برخی تمهیدات 
را به نفع خود و کسانی که ممکن است در انتخابات 

از آن ها حمایت کند، انجام داده باشد؛ ولی سیاست، 
مختلفی  عوامل  و  است  پیچیده  و  بغرنج  مسأله یی 
بازی  نقش  استراتژی ها  و  مناسبات  شکل دهی  در 
ممکن  قضیه  طرِف  یک  اقدام های  گاهی  می کنند. 
است در دقیقۀ نودم چهره عوض کند و آن چه که 
توقع می رفت، به گونه یی دیگر شکل بگیرد. چنین 
چیزی بعید نیست، ولی به این شرط ساده که دیگر 
بازیگران عرصۀ سیاست، مقهور بازی دیگران نشوند 

و از پیش بازی را باخته فرض نکنند. 
افغانستان دیگر آن جامعۀ بستۀ یک دهۀ پیش و یا 
هم پنج ساِل پیش نیست که که بتوان به ساده گی مردم 
می خواهد،  گروه  یک  که  را  آن چه  و  داد  فریب  را 
عملی کرد. در گزارش یکی از رسانه های تصویری 
کشور که چند روز پیش در مورد توزیع کارت های 
تغییر  این  می شد  به روشنی  شد،  منتشر  رای دهی 
گوشه وکنار  از  جوانانی  دید.  را  جامعه  در  اساسی 
کشور، سخنانی در مورد انتخابات مطرح کردند که 
بود؛ ولی  به رویا شبیه  یک دهۀ پیش شنیدِن آن ها 
حاال این رویا به واقعیت تبدیل شده است. جوانی 
برایش  که  می گفت  می زد،  پشتو سخن  زبان  به  که 
فرق نمی کند که رییس جمهوری آینده پشتون باشد 
و یا تاجیک و یا هزاره؛ بل باید کسی باشد که بتواند 
افغانستان را از بحرانی که در آن دست وپا می زند، 
نجات بخشد. این جوان درک کرده بود که تیم فعلی 
با همۀ پتانسل تباری و قومی، نتوانسته آرزوهایش 

را برآورده کند. 
مردم در انتخابات آینده انتظار دارند کسانی قدرت 
زنده گی  و  معیشت  که  گیرند  دست  به  را  سیاسی 
با همۀ  آقای کرزی  تغییر دهند؛ چیزی که  آن ها را 
کند.  برآورده  را  آن  نتوانست  چرب زبانی های خود 
انتخابات  در  که  دارند  انتظار  مردم  دیگر  جانب  از 
آینده، تفاوت را در برنامه ها ببینند و نه در چهره ها. 
برنامۀ محوری، از مهم ترین اصل های انتخابات آینده 
خواهد بود. به همین دلیل، نامزدهای انتخاباِت آینده 
این  به  را  خود  نیروی  و  قدرت  تمام  باید  حاال  از 

سمت متمرکز سازند. 
انتخابات  در  که  دارند  توقع  مردم  حال  همین  در 
بعدی، دیگر شاهد تزاحم و کثرت غیرموجه نامزدها 
همۀ  کشور،  نافذۀ  قانونین  اساس  بر  البته  نباشند. 
انتخاب  حق  باشند،  شرایط  واجد  که  شهروندانی 
به  موضوع  این  ولی  دارند؛  را  دادن  رای  و  شدن 
معنای ایجاد فهرستی بلندباال از نامزدها هم نمی تواند 
باشد. در انتخابات آینده همۀ جریان ها و جناح های 
و  هستند  کشور  آیندۀ  نگران  نحوی  به  که  سیاسی 
وضعیت  از  را  افغانستان  به راستی  که  دارند  تالش 
با  باید  بخشند،  نجات  فعلی  پیچیدۀ  و  سردرگم 

انتخاباتی  تیم های کالِن  و  وارد عمل شوند  درایت 
تشکیل دهند. مهم این است که در انتخابات آینده، 
سیاسی.  گروه  و  تیم  یک  نه  و  باشند  مردم  برنده 
تمام  این که  مگر  نمی افتد،  اتفاق  هم  چیزی  چنین 
جریان های مطرح سیاسی، شرایط حساس کشور را 
درک کنند و در مورد یک برنامه و استراتژی کالن 

ملی به توافق برسند. 
ولی  می گذرد،  انتخابات  مسیر  از  کشور  نجات 
برنامه  که  توان مند  نامزدهایی  با  شفاف  انتخاباتی 
وعده های  نیز  آن ها  تحقِق  برای  و  باشند  داشته 

میان تهی به مردم ندهند. 
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احمد عمران

انتخابات آینده 
و آیندۀ مبهمِ کرزی

 

تعیین  انتخابات  مستقل  کمیسیون  ارشد  اعضای  قبل،  روز  دو 
هوتکی  عبدالرحمان  رییس،  عنوان  به  نورستانی  یوسف  شدند. 
به  حیث معاون، و گاللی اچکزی به حیث منشی این کمیسیون، 
ارشد  عضو  سه  این  انتخاِب  اما  کردند.  آغاز  وظایف شان  به 
کمیسیون مستقل انتخابات، سروصداهایی را مبنی بر دست کاری 
در انتخابات برانگیخته است؛ طوری که شمار زیادی از آگاهان، 
انتخاباِت پیش رو تلقی  انتخاِب این سه تن را دال بر مهندسی 

کرده اند.
مستقل  کمیسیون  رییس  که  دارند  تأکید  نکته  این  بر  آگاهان 
آقای  معلوم الحاِل  سرسپرده گاِن  و  همراهان  از  یکی  انتخابات، 
کرزی به شمار می رود. او در یازده سال گذشته، دوشادوِش آقای 
کرزی و موازی با سیاست های او، پست های گوناگونی را تجربه 
کرده است و بیشتر به عنوان یکی از مجریان خوِب سیاست های 

آقای کرزی محسوب می شود.
نکتۀ دیگر دربارۀ این اعضای انتخاب شده، پشتون بودِن آن هاست 
که مربوط به قومیِت معاون و منشِی این کمیسیون می گردد. این 
ریاست  قومِی  ارگ  فوق العاده  سیاست های  به  توجه  با  نکته 
اغلِب  پسین،  در سال های  زیرا  می نماید.  توجه  قابل  جمهوری، 
پشتون ها  منافع  به  متکی  همراهانش،  و  کرزی  آقای  برنامه های 
بوده است. مهندسی انتخابات و دست کاری در آرای مردم، تنها با 
نصب کردِن شماری از همفکران در کمیسیون مستقل انتخابات، 
موفق  امر  این  در  کرزی  می رسد جناب  نظر  به  که  است  میسر 

شده است.
هرچند شماری از آگاهان، این مسأله را منتفی دانسته و باتوجه 
اگر  که  گفته اند  کرزی،  آقای  پیروزی  و  اول  دور  انتخاباِت  به 
هم  دیگر  اقوام  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای  احیانًا 
اما  می گرفت.  صورت  مهندسی  این  بازهم  می شدند،  انتخاب 
این سخن از آن جا پذیرفتنی نیست که در انتخابات سال 1383، 
آقای کرزی  این که دربارۀ  به ویژه  افغانستان فرق می کرد  شرایط 

خوش بینی زیادی وجود داشت.
گماِن مهندسی و دست کاری در انتخابات را ـ افزون بر انتصاب 
مأموران حکومتی بر رهبری کمیسیون ـ مسالۀ امنیت نیز برجسته 
می سازد. امنیت از مهم ترین سازه های یک انتخاباِت شفاف است 
که تا کنون هیچ نشانه یی از آن دیده نمی شود. با توجه به تجربۀ 
در  امنیت  تأمین  عدم  که  گفت  می توان   ،1388 سال  انتخابات 
سراسر کشور، ممکن بسیاری از والیات را از حِق رای محروم 
سازد و این محرومیت، زمینۀ تقلِب گسترده را مهیا کند. به این 
معنا که صندوق های پُر از آرای تقلبی، از والیات ناامن به دست 
نظر  به  انتخابات،  کمیسیون  کنونی  رهبری  به  توجه  با  و  آید 
می رسد که این کار خیلی دشوار نیست و حتا می تواند به وسیلۀ 

مأمورین کمیسیون انتخابات صورت پذیرد.
کرزی  آقای  کنونی  مأموران  که  می شود  دیده  دیگر،  سوی  از 
ویسا  توریالی  آقای  که  اویند؛ طوری  کار  ادامۀ  پی  در  به شدت 
والی کندهار گفته است که طبق صحبتی که او با بزرگان کندهار 
داشته، آقای کرزی تا دو سال دیگر می تواند به کارش ادامه دهد. 
مثل  دیگر  والیت های  از  برخی  بزرگاِن  این،  بر  قبل  هم چنان 

هلمند نیز خواسته های مشابهی را بیان کرده بودند.
برگزاری  امکان  نیز  و  نمی رسند  جایی  به  خواسته ها  این  قانونًا 
نیز  نکته  این  اما  گمانه هاست؛  سایر  از  قوی تر  بسیار  انتخابات، 
قابل توجه است که چنین خواسته هایی، انجامِ تقلب در انتخابات 
کرزی  آقای  ابقای  ذهنیت  که  گونه یی  به  می کنند؛  پیش بینی  را 
بر قدرت، طرف داراِن او را تا آن جا تهییج خواهد کرد که وقتی 
ببینند بقای جناب کرزی ممکن نیست، به گونۀ خودکار از نامزد 
مورد تأیید او حمایت می کنند. حتا این مسأله می رساند که آقای 
دیده  بسیار  خواب های  انتخابات  برای  همراهانش،  و  کرزی 
کار  ادامۀ  از  برحال،  والی  یک  چرا  پس  نیست،  چنین  اگر  اند. 

رییس جمهوری گپ می زند؟
در این حال، آن چه بسیار نگران کننده به نظر می رسد، سکوت 
که  است  کرزی  آقای  مخالِف  احزاب  و  اپوزیسیون  گروه های 
احتماِل این تقلب را تقویت می نماید. با آن که چنین نشانه هایی 
حاکی از تقلب اند، اما به جز از رسانه ها کسی دربارۀ آن موضع 
انتخابات  یک  خواهان  به راستی  گروه ها  این  اگر  است.  نگرفته 
آقای  معنادارِ  جلو حرکت های  اکنون  همین  از  باید  اند،  شفاف 
کرزی را بگیرند. شاید فرِض این گروه ها آن است که در موقع 
الزمش، از این طرز کار ارگ ریاست جمهوری انتقاد کنند؛ ولی 
این عقالنی نخواهد بود که وقتی همۀ برنامه های تیم بر سر اقتدار 
منتظر  مخالف  گروه های  دارد،  جریان  گسترده  تقلب  یک  برای 
گروه های  اعتراِض  شاهد  ما  که  می طلبد  بمانند.  مناسب  موقِع 
کمیسیون  اعضای  و  گزینش  به  پیوند  در  کرزی  آقای  مخالِف 
انتخابات باشیم و نیز طالِب ضمانت هایی که می توانند از تأمین 
امنیت سراسری در هنگام انتخابات، عدم دخالت تیم بر سر اقتدار 
انتخابات، عدم حمایت حکومت از یک نامزد مشخص و...  در 

برای همۀ مردم افغانستان خبر بدهند.

تقلب در انتخابات 
حتمی ست!

افغانستان دیگر آن جامعۀ بستۀ یک دهۀ پیش و یا هم پنج ساِل پیش نیست که 
که بتوان به ساده گی مردم را فریب داد و آن چه را که یک گروه می خواهد، عملی 
کرد. در گزارش یکی از رسانه های تصویری کشور که چند روز پیش در مورد توزیع 
کارت های رای دهی منتشر شد، به روشنی می شد این تغییر اساسی در جامعه را 
دید. جوانانی از گوشه وکنار کشور، سخنانی در مورد انتخابات مطرح کردند که یک 
دهۀ پیش شنیدِن آن ها به رویا شبیه بود؛ ولی حاال این رویا به واقعیت تبدیل شده 
است. جوانی که به زبان پشتو سخن می زد، می گفت که برایش فرق نمی کند که 
رییس جمهوری آینده پشتون باشد و یا تاجیک و یا هزاره؛ بل باید کسی باشد که 
بتواند افغانستان را از بحرانی که در آن دست وپا می زند، نجات بخشد
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اجازه تکرار شرایط مصر در  اینکه  بر  تاکید  با  ترکیه  نخست وزیر 
ترکیه را نمی دهد، گفت: حزب حاکم ترکیه از نتایج انتخابات تبعیت 

می کند.
به نوشته روزنامه حریت، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه 
تا  کنند  تالش  برخی  که  می کنیم  قبول  را  مساله  این  ما  آیا  گفت: 
شرایط مصر را در ترکیه به وجود آورند؟ هرگز. حق مردم در مصر 
زیر پا گذاشته است. اگر افرادی به ارتش در مصر احترام بگذارند 
امر برای من  این  که هم اکنون زمام امور را به دست گرفته است 

غیرممکن است.
معاون نخست وزیر ترکیه جان کری، وزیر امور خارجه امریکا را 
احیای  حال  در  مصر  ارتش  که  مورد  این  در  اظهارتش  خاطر  به 

دموکراسی است مورد انتقاد قرار داد.
ارتش مصر در سوم جوالی سال جاری میالدی محمد مرسی، رییس 
جمهوری منتخب این کشور را خلع کرد و هم اکنون زمام امور را در 

این کشور عربی به دست گرفته است.
عدالت  حاکم  حزب  که  گفت  خود  سخنرانی  جریان  در  اردوغان 
بگویند  ما  به  اگر مردم  تبعیت می کند.  انتخابات  نتایج  از  و توسعه 
بروید، ما این کار را انجام می دهیم. اما اگر به ما بگویند بمانید ما به 
این اعتماد پاسخ می گوییم و تا زمان انتخابات بعدی از ملت ترکیه 

حمایت می کنیم.
رجب طیب اردوغان افزود: هیچ کس نباید مردم را فراموش کند چرا 

که آن ها در صف اول انتخابات هستند.

مصر پس از مرسی
از  میان کشور های عربی  در  انقالب  آنکه  باوجود 
انقالب  این  قلب  در  مصر  اما  شده،  آغاز  تونس 
واقع شده است. این کشور با موقعیتی استراتژیک، 
کهن،  تاریخی  و  کثیر  جمعیت  باثبات،  مرزهایی 
بنیادین جهان عرب برای چندین  قدرت اصلی و 
قرن بوده است و این امر مصر را از سایر کشورهای 
ویژه  به  اخیر  رویدادهای  و  می کند  متمایز  عربی 
این  منتخب  جمهوری  رییس  مرسی،  محمد  خلع 
کشور، تبعاً عواقبی بسیار گسترده تر از آنچه به نظر 

می رسد، به همراه خواهد داشت.
با  کالسیک  مقابله یی  اقدام  یک  مرسی  خلع  آیا 
انقالب مصر در ظاهر یک کودتای نظامی است؟ یا 
اینکه یک کودتا برای جلوگیری از تصاحب کامل 
قدرت توسط حزب اخوان المسلمین، برطرف کردن 
بحران اقتصادی و ممانعت از تبدیل شدن ناآرامی ها 

به یک دیکتاتوری مذهبی محسوب می شود؟
اتفاق  در مصر  که  آنچه  کند  انکار  نباید  هیچکس 
افتاده یک کودتای نظامی بوده یا رژیم سابق حسنی 
بازگشته   قدرت  به  مصر  سابق  دیکتاتور  مبارک، 
است. اما برخالف سال 2011 میالدی که تعداد کمی 
از لیبرال های حامی غرب و تعداد زیادی از جوانان 
طبقه متوسط شهری علیه مبارک به راهپیمایی دست 
از  گروه ها  همین  حاضر  حال  در  و  امروزه  زدند، 
کودتا حمایت می کنند و به نوعی به آن »مشروعیت 

دموکراتیک« می دهند. با این همه، نمی توان بر سرنگونی 
انتخاب شده و توسط  دولتی که به صورت دموکراتیک 

کودتای نظامی خلع شده، سرپوش گذاشت.
آیا  دارد؟  پیش رو  گزینه یی  چه  هم اکنون  مصر  بنابراین، 
اوضاع موجود در این کشور باعث تکرار تراژدی الجزایر 
می شود که در آن ارتش برای جلوگیری از به دست گرفتن 
قدرت توسط اسالمگرایان، انتخابات را لغو کرد و باعث 
بروز جنگی هشت ساله شد که طی آن 200 هزار تن کشته 
شدند؟ آیا اوضاع موجود در مصر باعث روی کارآمدن و 
شبیه  چیزی  به  یا  می شود؟  دیکتاتوری  مجدد  بازگشت 
»دموکراسی« کمالیست ها ختم می شود که مدتهای مدید 
در ترکیه حاکم بود و نظامیان هر موقع که می خواستند 
سه  این  تمامی  می کشیدند؟  را  غیرنظامی  دولت  افسار 
گزینه پیش رو محتمل هستند اگرچه این امر غیرممکن 
است که پیش بینی کنیم کدامیک از آنها درنهایت عملی 

می شود.
است،  قطعی  گفت  می توان  تقریباً  که  موردی  تنها  اما 
در  قدرت  بنیادین  توزیع  و  پراکندگی  که  است  این 
حزب  و  ارتش  است.  نکرده  تغییر  مصر  جامعه  داخل 
اخوان المسلمین مصر قدرت را میان خود تقسیم کرده اند. 
لیبرال های غربی هیچوقت قدرت و جایگاه واقعی را در 
دراختیار  هستیم،  شاهد  امروز  که  همانطور  ارتش  کنار 
نداشته اند. ما نباید رقیب مرسی را که در انتخابات ریاست 
احمد شفیق، جنرال  نام  به  فردی  جمهوری سال 2012 
سابق و آخرین نخست وزیر دولت حسنی مبارک بود، از 

یاد ببریم. او قطعا فردی لیبرال نبود.
پیروزی  مصر،  ارتش  یا  اخوان المسلمین  توسط  پیروزی 

از سال  که  نمی شود. حماس  برای دموکراسی محسوب 
2006 میالدی بر غزه کنترل دارد، ممکن است نمونه یی 
المسلمین خواهان آن است:  اخوان  باشد که  آنچه  برای 
قدرتی یکپارچه از جمله داشتن کنترل بر نیروهای نظامی. 
همانطوری که ارتش مصر قدرت را از اوایل دهه 19۵0 
دیکتاتوری  حکومت  تا  شده  باعث  و  داشته  دراختیار 

نظامی چند دهه در راس قدرت باشد.
یک  اخوان المسلمین،  و  ارتش  عامل  دو  بجز  حاال  اما 
فاکتور جدید در مصر نمایان شده که قدرت را به همان 
روش ارتش و اخوان المسلمین مورد نظر قرار نداده است. 
با رهبری یک دوره تظاهرات اعتراضی در دو سال گذشته، 
جوانان شهرنشین طبقه متوسط توانسته اند مشروعیت خود 
را کسب کرده و با استفاده از ظرفیت های تکنولوژیک و 

زبانی، توجه جهانی را به مصر جلب کنند.
نه  ترقی هستند  پیشرفت و  این جوانان مصری خواهان 
قدرت؛ آنها خواهان آینده یی شبیه به آنچه هستند که در 
فضای مجازی و غرب مشاهده می کنند. اگر این جنبش در 
مسیر سیاست های بنیادین هدایت شود، آنگاه می تواند بر 
توزیع داخلی قدرت در مصر به میزان زیادی تاثیر بگذارد.
رویای آشکار مصر چیزی است که در چارچوب مثلث 
و  می گیرد.  شکل  گروه  سه  این  تقاضاهای  و  تفاوت ها 
احساسات  درکنار  که  کرد  فراموش  را  مساله  این  نباید 
سرکوب شده جوانان مصری تحت دیکتاتوری های نظام 
ناسیونالیستی در گذشته، فقر گسترده دومین عامل بروز 

انقالب در این کشور آفریقایی در سال 2011 بود.
و  ارتش  میان  تفاوت ها  که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید 
تمام  بلکه  نیست  مذهب  مساله  تنها  اخوان المسلمین، 
جمله  از  می شود  شامل  نیز  را  اجتماعی  مشکالت 

نابرابری هایی که جوامع عربی را به خود مبتال کرده 
به  است. اخوان المسلمین در حقیقت نقشی شبیه 
آنچه را که احزاب سیاسی چپ گرای اروپا در قرن 
نوزدهم به خود گرفته بودند، برعهده گرفته  است. 
اخوان المسلمین  تضعیف  خواهان  که  کس  هر 
است باید مسائل اجتماعی را که به شدت افزایش 
را  آنها  و  بدهد  قرار  بررسی  مورد  فورا  یافته اند، 

حل کند.
با  باید  نهایتاً  راه حلی  هر  که  معناست  بدین  این 
توجه به این مساله مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا 
به ویژه مساله کمبود  و  اقتصادی  بحران  می تواند 
فرصت های شغلی در میان جوانان و فقر گسترده و 
عمیق در مصر را حل کند یا خیر؛ که البته فرصت ها 

برای حل این مسائل بسیار کم هستند.
را  جوامع  ناسیونالیسم،  عرب،  جهان  سراسر  در 
محدود کرده و باعث به تعویق افتادن همکاری ها، 
کنار نگذاشتن تعرفه ها و عدم شکل  گیری جوامع 
اقتصادی شده است. و هنوز هم اقتصاد در سراسر 
کشورهای عربی بحران زده برای موفقیت و حل 
بحران های خود بسیار کوچک است. حتی اگر همه 
چیز خوب پیش رود، آنها توانایی پاسخگویی به 
ندارند.  را  خود  گسترده   و  جوان  جمعیت  آینده 
آنها نیازمند همکاری گسترده یی هستند که زبانی 
مشترک داشته باشد و بتواند بر اصولی بنیادین بیش 

از آنچه که در اروپا وجود دارد، متکی باشد.
سیاسی  گروه  سه  هر  با  مصر  در  باید  غربی  کشورهای 
پیش رو که شامل ارتش، حزب اخوان المسلمین و جوانان 
شهری هستند، همکاری کنند؛ چرا که هیچ راه حل کوتاه 
مدتی نمی تواند گزینه ای مناسب برای حل بحران در این 
به حاشیه کشاندن  بدترین رویکرد  باشد و  کشور عربی 
یا تحت پیگرد قرار دادن حزب اخوان المسلمین و اسالم 

سیاسی است.
کرده  بی ثبات  را  لبنان  که  سوریه  داخلی  جنگ  کنار  در 
و تهدیدی است برای اردن و عراق که با خشونت های 
فرقه ای مشابهی مواجه هستند، کودتای نظامی مصر بیشتر 
از بقیه منادی پایان انقالب های عربی است یا دست کم 
آغازی برای آن محسوب می شود. در تمام جوامع عربی 

نشانه ها حاکی از واپسگرایی هستند.
اگر چالش ها  ما را گمراه کند؛ حتی  نباید  این مساله  اما 
بیایند،  آشکار  و  واضح  نظر  به  قدرت  به  دستیابی  برای 
این بدان معنا نیست که کشورهای عربی به وضع خود در 
گذشته باز می گردند. هنگامی که انقالب های سال 18۴8 
در اروپا صورت گرفت در سال های بعد از خود چندان 
همه چیز را متحول نکرد. اگرچه حکومت های سلطنتی 
همچنان برای چند دهه بر روی کار باقی ماندند اما انقالب 

صنعتی و ظهور دموکراسی توقف ناپذیرمی نمودند.
ما همچنین می دانیم که این امر اروپا را به سوی آینده یی 
جهان  بی هیاهو.  و  آرام  بجز  بود  همه چیز  که  داد  سوق 
عرب ممکن است خیلی تحت تاثیر وقایع موجود قرار 
نگیرد اما در آینده یی نزدیک قطعاً نه صلح به این کشورها 
باز خواهد گشت و نه ثبات در آنها حکمفرما خواهد شد.

اردوغان:
نمی گذاریم 

ترکیه مصر شود

روحانی خطاب به غرب:
اگر پاسخ مناسب 

می خواهید، به جای تحریم، 
با تکریم سخن بگویید

نخست وزیر روسیه: 
اقدامات غرب در خاورمیانه مثل یک گاو در چینی فروشی است!

دیمیتری مدودف روز یکشنبه در اظهاراتی مداخلۀ غرب 
در کشورهای خاورمیانه را مورد انتقاد قرار داد و گفت 
که کشورهای غربی همچون »یک گاو در چینی فروشی« 

در خاورمیانه مداخله می کنند.
مدودف،  دیمیتری  ریانووستی،  خبرگزاری  گزارش  به 
تلویزیونی  شبکه  با  مصاحبه  در  روسیه  وزیر  نخست 
با قصد مشخص  اغلب  داشت: غرب  اظهار  راشاتودی، 
از  بازگشتی می رساند که  نقطه بدون  به  را  کل کشورها 
به  را  رقیب  طرف های  که  است  دشوار  بسیار  آن  پس 

تالش برای مذاکره قانع کنیم.
گاهی  ما  غربی  همپیمان  کرد: کشورهای  تاکید  مدودف 
می کنند!  رفتار  فروشی  چینی  در  گاو  یک  مثل  اوقات 
می برند  بین  از  را  چیز  همه  می شوند  وارد  زور  به  آنها 
دهند.  انجام  باید  کاری  چه  که  نمی دانند  آن  از  پس  و 
شگفتی  احساس  آنها  تحلیل گران   به  نسبت  اغلب  من 
می کنم که چطور پروژه های آنها که سعی دارند از طریق 
مافوق هایشان عملی کنند و نتایجی که به دست می آورند 

متناقض است.
وی افزود: اگر ما کاماًل صادق باشیم باید پرسید که بهار 
آیا  به همراه داشت؟  برای جهان عرب  نفعی  عربی چه 
برای آن آزادی به ارمغان آورد؟ در بهترین حالت شاید 
بتوان گفت کمی. در اغلب کشورها این مساله منجر به 

خونریزی بی پایان، تغییر حکومت و ناآرامی مداوم شده 
است.

وی خاطرنشان ساخت: آنچه که در لیبی و عراق اتفاق 
افتاد و آنچه که در سوریه رخ می دهد نشان می دهد که 
تحت لوای مبارزه برای منافع ملی از هم پاشی اجباری 
آن  داخلی  امور  به  و  می دهد  رخ  کشور  سیاسی  نظام 
هجوم برده شده و یک رژیم سیاسی وفادار )به غرب( 

روی کار می آید.
مساله  هیچ  این  وجود  با  کرد:  عنوان  ادامه  در  مدودف 
مثبتی از دل این وقایع بیرون نیامده است. ما می دانیم که 
چه اتفاقی افتاد و می توانیم ببینیم که چه اتفاقی در حال 

رخ دادن است. وضعیت عراق بسیار متشنج است، ده ها 
نفر در هر روز کشته می شوند البته ما تمام تالش خود را 
برای حمایت از عراق انجام می دهیم و با رهبران عراق 
دیدار می کنیم. ما با آنها همدل هستیم زیرا تاریخ طوالنی 

از روابط با آنها داریم.
مدودف تاکید کرد: این جنگ همچنین باعث چند پاره 
شدن لیبی شد و همچنان مناطقی وجود دارند که مقامات 
دست  به  را  آنها  کامل  کنترل  نتوانستند  مرکزی  دولت 
آورند و این همان چیزی بود که ما انتظار داشتیم. الزم 
به ذکر نیست که چه اتفاقی برای قذافی افتاد. این اتفاق 
وحشتناک بود و این لکه ننگی بر وجهه افرادی است که 

این عملیات نظامی را آغاز کردند.
در  همچنین  نیز  سوریه  روسیه  وزیر  نخست  گفته  به 

آستانه جنگی مشابه قرار دارد.
در  داخلی  جنگ  یک  سوریه  در  اساسا  افزود:  مدودف 
بودیم  معتقد  همواره  ما  است.  فاجعه  یک  این  و  گرفته 
که قدرت و حل و فصل مشکالت سوریه باید به دوش 
ما  که  فعاالنه  مداخله  اما  شود  گذاشته  کشور  این  مردم 
به  منجر  می تواند  بالقوه  طور  به  می کنیم  مشاهده  اکنون 
به  را  دیگر  بی ثبات  کشور  یک  و  شده  مشکالت  همان 
وجود بیاورد که به طور دائمی در وضعیت جنگ داخلی 

قرار دارد.

قدرت های  به  خطاب  ایران  جدید  جمهور  رییس  روحانی،  حسن 
جهانی گفت: »به صراحت می گویم که اگر پاسخ مناسب می خواهید، 

نه با زبان تحریم، که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.«
او روز یکشنبه در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسالمی 
گفت: »تنها راه تعامل با ایران، گفت وگو از جایگاه برابر، اعتمادسازی 

دوجانبه، احترام متقابل و کاستن از خصومت هاست.«
و  متقابل  »احترام  اساس  بر  سازنده  تعامل  که  گفت  روحانی  آقای 
منافع مشترک و از موضع برابر« مبنای روابط ایران و کشورهای دیگر 
خواهد بود و دولت او رفتار خود را متناسب با برخوردهای طرف 

مقابل تنظیم خواهد کرد.
او به تأثیر منفی تحریم های بین المللی بر زندگی مردم ایران اشاره 
کرد، اما گفت: »ملتی را که با برخورداری از انسجام ملی و با مشارکت 
گسترده و در کمال آرامش و امنیت در انتخابات شرکت می کند، نمی 

توان با تحریم به تسلیم واداشت یا به جنگ تهدید کرد.«
رییس جمهور جدید ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت که 
ایران در پی »تغییر مرزها و دولت ها« نیست و نظام سیاسی هر کشور 

به خواست و اراده عمومی مردم آن بستگی دارد.
اخیراً انتشار نقل قول نادرستی از آقای روحانی در مورد لزوم »محو« 
اسرائیل در بعضی رسانه های داخلی ایران خبرساز شده و واکنش 

نخست وزیر اسرائیل را برانگیخته بود.
آقای روحانی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مسوول 
مذاکرات اتمی ایران بود، در دوره تبلیغات انتخاباتی امسال از روش 
اداره پرونده اتمی ایران توسط سعید جلیلی، رقیب انتخاباتی و مذاکره 

کننده اتمی ایران انتقاد کرد.
یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی آقای روحانی، کاستن از تنش 
های موجود در روابط خارجی ایران، حذف تدریجی تحریم های بین 
المللی و در نهایت حل و فصل اختالفات ایران و قدرتهای جهانی در 

فرایندی تدریجی و از طریق »تعامل و تدبیر« بود.

یوشكا فيشر/ روزنامۀ تودی زمان           
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بخش نخست

حتا پس از ۸ ساعت کار هم 
انرژی داشته باشید

گاهی اوقات دوست دارید تنبل باشید. دوست دارید پس از کار، به محض رسیدن 
به خانه، جلِو تلویزیون لم دهید و فقط استراحت کنید، علی رغم این که می دانید 
باید کارهای مفیدتری هم چون مطالعه، منظم کردن خانه یا خرید انجام دهید. در 
این مطلب چند ترفند را نام برده ایم که با رعایِت آن ها می توانید حتا پس از کار و 
خسته گی های ناشی از آن نیز برای انجام کارهای شخصِی خود انرژی داشته باشید. 

۱. فوراً شروع کنید
اگر بیش از چند دقیقه استراحت کنید، ممکن است انرژِی خود را از دست بدهید. 
انجام کار مورد نظِر خود را به ساعات پس از صرف غذای شب موکول نکنید. 
وقتی تازه از راه می رسید و به اصطالح هنوز بدن تان داغ است، کارهای خود را 
آغاز کنید. به محض استراحت و چشیدن مزۀ راحتی، خیلی سخت می توانید حس 

کار را به دست بیاورید و کارهای عقب افتاده، دوباره روی هم تلنبار می شوند.
۲. جای دیگری بروید

شاید پس از کار به قدری خسته هستید که فقط دوست دارید روی تخت خواب 
باید  که  دارید  نیز در دست  برنامه هایی  و  پروژه  ها  اما  کنید.  استراحت  و  بیافتید 
سریعًا تمام شوند. بنابراین، به مکانی بروید که بتوانید کار کنید و چیزهای جدیدی 
بیاموزید. خارج شدن از محدودۀ راحتی، باعث می شود راحت تر به اهداف  نیز 

خود دست پیدا کنید.
برای  مکان  بهترین  دارند،  انترنت هم  که  کافی شاپ هایی  به  رفتن  مثال،  به طور 
خواندِن اخبار یا نوشتن بالگ است. در محیط خارج از خانه، دیگر حواس تان به 
مسایلی هم چون رخت خواب و تلویزیون پرت نمی شود. در اجتماع بودن هم چنین 

کمک می کند تا بیشتر بیدار بمانید و کمتر خسته گی را احساس کنید.
۳. تمرین قانون ۱۰ دقیقه

یا  از شرکت  بیرون  انجام پروژه های  هنگام 
اداره، ابتدا فقط 10 دقیقه نه کمتر نه بیشتر، 
پایان  از  پس  کنید.  زمان صرف  آن ها  برای 
این زمان، به خود تبریک بگویید که از عهدۀ 
اید. اگر تمایل داشتید کارتان را  آن برآمده 

ادامه دهید، این کار را حتمًا انجام دهید.
انجام  برای  زمان  دقیقه  ده  فقط  این که  از 
نباشید.  نگران  کرده اید،  صرف  خود  کار 
مهم این است که کار را آغاز کرده اید. 10 
دقیقه زمان برای آغاز کاری که همیشه پشت 
گوش می انداخته اید، بسیار هم عالی است. 
مهم این است که پس از مدتی تمایل پیدا 
انجام کار خود  برای  بیشتری  می کنید زمان 

صرف کنید.
را  دارید  دوست  بیشتر  که  کارهایی   .۴

انتخاب کنید
زیادی  تمایل  شما  که  پروژه هایی  و  کارها 
و  آسان تر  بسیار  دارید،  آن ها  انجام  برای 
راحت تر انجام می شوند. عالقه به کار باعث 
به  رسیدن  برای  بیشتری  انرژِی  تا  می شود 
هدِف خود صرف کنید. اگر کار مورد نظر 
خیلی هیجان انگیز نیست )همچون شستن یا 
اتو کردن لباس ها(، سعی کنید به خود تلقین 
لذت بخش  برای تان  آن ها  انجام  که  کنید 
است. این بهترین روش برای استفادۀ درست 

از زمان های ارزشمنِد پس از کار است.

           رضا شریف زاده

افزون بر عناصر ذهني، عناصر عیني  برخي 
یعني همان وجه تمدني را نیز فرهنگ دانسته 
»مجموعه  گفته اند:  فرهنگ  تعریف  در  و 
سازمان هاي  در  که  ذهني  و  عیني  عناصر 
به  نسلي  از  و  مي یابند  جریان  اجتماعي 
نسل دیگر منتقل مي شوند، میراث اجتماعي 
دارد.«  نام  فرهنگ  یا  و  فرهنگي  میراث  یا 
)غالم رضا علي بابایي، فرهنگ سیاسي آرش، 
تهران: نشر آشیان، ۴137، ص7۴0( گروهي 
هم فرهنگ را مجموعۀ آداب و اندیشه ها و 
دیدگاه ها و اعتقادات و ارزش هاي یک قوم 

دانسته اند که اوالً برخوردار از وحدت تألیفي 
باشد و ثانیًا اقیانوس وار آن قوم را فراگرفته 
غیرمختارانه  و  غافالنه  آدمیان  ثالثًا  و  باشد 
عبدالکریم  )دکتر  باشند.  غوطه ور  آن  در 
تهران:  ایدیولوژي،  از  فربه تر  سروش، 

موسسۀ فرهنگي صراط، ۴138، ص 33۴(
پیچیده یي  مجموعۀ  فرهنْگ  حال،  هر  به 
قوانین،  هنرها،  باورها،  دانش ها،  از  است 
اخالقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان 
فرا  خویش  جامعۀ  از  جامعه،  از  عضوي 

مي گیرد.
شهرنشیني  معناي  به  لغت  در  تمدن  اما 
در  و  ص9610(  ج۴،  دهخدا،  )لغت نامۀ 
مادي  توسعۀ  از  خاصي  نوع  اصطالح، 
رخ  ویژه  جامعه یی  در  که  است  معنوي  و 
مجموعه  شامل  تمدن،  یک  مي نماید. 
پیچیده یي از پدیده هاي اجتماعي قابل انتقال، 
حاوي جهات مذهبي، اخالقي، زیباشناختي، 
فني یا علمي و مشترک در همۀ اجزاي یک 
با  مرتبط  جامعۀ  چندین  یا  و  وسیع  جامعۀ 
اجتماعي،  علوم  )فرهنگ  است.  یکدیگر 

ص7۴، »تمدن«(
هرچند که برخي تمدن را با فرهنگ مترادف 
به  مترادف  که  نیست  ولي شکي  دانسته اند، 
هر  میان  بي گمان  و  ندارد  وجود  معنا  هیچ 
دیگر،  اصطالح  و  واژه  با  اصطالح  و  واژه 
تفاوتي است که در کتبي چون فروق اللغه به 

آن اشاره شده است.
از  نیز  دو واژه و اصطالح فرهنگ و تمدن 
مي رسد  نظر  به  نیستند.  مستثنا  قاعده  این 
که تمدن توصیف کنندۀ فرهنگ یک جامعۀ 

یک  توصیف کنندۀ  فقط  یا  بزرگ  و  پیچیده 
مجموعۀ  فاقد  یا  جامعه،  هر  باشد.  جامعه 
به خصوصي از عقاید و آداب و رسوم است و 
یا مجموعۀ خاصي از این ویژه گي ها و هنرها 
مي سازد.  فرد  به  منحصر  را  آن  که  دارد  را 
که  دارند  تأکید  فرهنگ  بر  بیشتر  تمدن ها 
و  تخصصي  هنرهاي  ادبیات،  برگیرندۀ  در 
و  سازمان یافته  مذهب  معماري،  حرفه یي، 
همۀ  و  است  پیچیده یي  سنت هاي  و  رسوم 
این ها در خدمت توسعۀ یک جامعۀ خاص 
هستند. طبیعت تمدن چنان است که همواره 
مي خواهد گسترش بیابد و افراد بیشتري تابِع 

آن شوند.

شکل  بزرگ  فرهنگ هاي  تحت  تمدن ها 
تمدن ساز  هرگز  خرده فرهنگ  و  مي گیرند 
نیستند. به عنوان نمونه، تمدن هاي رومي و 
یوناني تحت فرهنِگ رومي و یوناني شکل 
گرفته است. تمدن هاي بزرگ، داراي فرهنِگ 
چیره  خرده فرهنگ  بر  که  هستند  بزرگي 
مي شوند و آن را در خود مي پذیرند و تغییر 
شکل و ماهیت مي دهند. فرهنگ هاي بزرگ، 
مي توانند  و  دارند  بسیاري  انعطاِف  قدرت 
خرده فرهنگ را در خود پذیرفته و یا تغییر 
فرهنگ هاي  حقیقت،  در  دهند.  ماهیت 
بر  که  مي سازند  را  غالب  گفتماني  بزرگ، 
ماهیت  و  مي شوند  مسلط  بشري  جوامع 

تمدنِي خاصي را شکل مي دهند.
و  رومي  و  چینایي  و  ایراني  فرهنگ هاي 
یوناني در گذشته، بر بیشترین جوامِع بشري 
در  را  بزرگي  تمدن هاي  و  داشته  حاکمیت 
دادند.  شکل  جغرافیایي  بزرگ  بخش هاي 
بعدها تمدن هاي اسالمي و مسیحي بر اساس 
فرهنگ اسالمي و مسیحي شکل گرفت که 
کنفوسیوسي،  و  هندو  فرهنِگ  دو  کنار  در 
جهان  بر  مسلط  تمدن هاي  و  فرهنگ ها 

مي باشند.
تمدني؛  برخورد  و  فرهنگي  جنگ    

واقعیتی انكارناپذیر!
تقابل و تضاد فرهنگي، امري  از نظر قرآن، 
گزارش هاي  در  قرآن  است.  انکارناپذیر 
خود از جوامع بشري، افزون بر توصیف و 
نیز  و  تحلیل  به  جوامع،  واقعیت هاي  تبیین 
توصیه هاي خاص مي پردازد؛ چرا که هدف 
آموزه هاي قرآني، ارایۀ بهترین و کامل ترین 

سبک زنده گي براي رسیدن انسان به سعادت 
به تحلیل  این رو  از  دنیوي و اخروي است. 
از  موجود  واقعیت هاي  توصیِف  و  تبیین  و 
در  و  مي پردازد  جوامع  و  طبیعت  و  انسان 
بر  مبتني  توصیه هایي  ارایۀ  به  حال،  همان 
ارزش ها و اهداف و فلسفۀ وجودي آفرینِش 

انسان و جهان مي پردازد.
توصیف  و  واقعیت ها  تبیین  در  خداوند 
ارایه  نژادي  و  قومي  جنگ  از  گزارشي  آن، 
مي دهد و در آن جا روشن مي کند که واقعیت 
است.  قومي  و  نژادي  تقابل  بشري،  جوامع 
سپس به نقد این واقعیت مي پردازد و ریشۀ 
آن را تحلیل و تبییِن نادرست از واقعیت هاي 
نژادي مي داند و مي گوید هدف از تفاوت در 
به  نسبت  شناخت  امکان  زبان ها،  و  رنگ ها 

یکدیگر است.
به سخن دیگر، همۀ انسان ها از پدر و مادري 
آیه  آیه 31؛ زمر،  آمده اند )حجرات،  دنیا  به 
موجود،  تفاوت هاي  این  و   )1 آیه  نساء  6؛ 
نمي بایست  ولي  است،  انکارناپذیر  واقعیتي 
دیگر  رفتارهاي  براي  علتي  را  واقعیت  این 
تفاوت هاي  این  از  هدف  زیرا  داد؛  قرار 
قبایل(،  و  )شعوب  زبانی  و  قومي  و  نژادي 
براي امکان رقابت هاي سازنده و شناخت و 

کمال یابي بیشتر است. )حجرات، آیه 31(
از این رو به انسان ها و جوامع بشري توصیه 
براي دست یابي  تفاوت ها  این  از  تا  مي شود 
به کماالت از طریق تقوا عمل کنند، نه آن که 
به  تجاوز  و  ستم  و  ظلم  عامل  را  تفاوت ها 

یکدیگر قرار دهند. 
با این همه قرآن، تقابل و تضاد فرهنگي میان 
در  نمي کند. خداوند  انکار  نیز  را  فرهنگ ها 
از  تا ۵3 سورۀ زخرف،  از جمله 33  آیاتي 
میاِن  تقابل  و  تضاد  و  فرهنگي  تفاوت هاي 
تقابل  این  است.  آورده  میان  به  سخن  آنان 
فرهنگي که گاه به جنگ فرهنگي نیز کشیده 
ادیان  و  و شرایع  امت ها  در شکل  مي شود، 
و مذاهب و احزاب خودنمایي مي کند؛ زیرا 
با مقاصد فرهنگي  امت ها، گروه هاي بشري 
هستند که گردهم آمده اند تا مقصد و هدفي 

را تحقق بخشند.
دو بینش و نگرش اسالم و کفر، دو  اصوالً 
فرهنگ متضادي هستند که در تقابل فرهنگي 
انجامد  مي  نیز  تمدني  و  فرهنگي  جنگ  به 
و تقابل فرهنگي آن دو در اشکال تهاجم و 

جنِگ میداني خودنمایي مي کند.
به هر حال، اختالف فرهنگي در میان امت ها 
و ملت ها وجود دارد و این اختالف به ویژه 
بروز  تمدني  به شکل  فرهنگ  که  زماني  در 
کرد، به شکل فیزیکي و جنگ هاي فیزیکي 
خودنمایي مي کند. اگر در اختالف فرهنگي، 
رخ  نرم  جنگ  و  فرهنگي  تهاجم  نخست 
مي دهد و هر یک با عناصر فرهنگي مي کوشد 
تا خود را چیره سازد، چون خواندن اشعار و 
تمسخر فرهنگي دیگر؛ ولي در هنگامي که 
به شکل تمدني ظهور مي یابد و امت و ملتي 
شکل مي گیرد، در آن صورت به شکل جنگ 

فیزیکي و سخت خودنمایي مي کند.
از این رو در آیات قرآني از جنِگ نرم گرفته 
تا جنگ سخت، دربارۀ فرهنگ ها و تمدن ها 
سخن به میان آمده است. در سورۀ کافرون از 
تضاد و تقابِل دو فرهنِگ کفر و ایمان سخن 
گفته شده و این که بهترین حالت در شرایط 
خاص، حرکت در مسیر تمدني خود است. 
در آن جا پیشنهاد مي شود که هر یک از دو 
در  تا  بپیماید  را  خود  تمدنِي  راه  فرهنگ، 
آینده معلوم شود که کدام یک در تمدن سازي 
موفق  سعادت  به  خود،  ملت  رساندن  و 

خواهد بود.

بخش دوم

کارها و پروژه هایی که شما 
تمایل زیادی برای انجام 

آن ها دارید، بسیار آسان تر 
و راحت تر انجام می شوند. 
عالقه به کار باعث می شود 

تا انرژِی بیشتری برای 
رسیدن به هدِف خود 

صرف کنید. اگر کار مورد 
نظر خیلی هیجان انگیز 

نیست )همچون شستن یا 
اتو کردن لباس ها(، سعی 
کنید به خود تلقین کنید 
که انجام آن ها برای تان 
لذت بخش است. این 

بهترین روش برای استفادۀ 
درست از زمان های 

ارزشمنِد پس از کار است

تحلیِل قرآن از جنِگ فرهنگ ها 
و برخورِد تمدن ها



سکینه عباسی
بخش دوم و پایانی

را  زمان  گذر  کندی  می توانست  به ساده گی  بیهقی 
کند، در حالی که  با چند جملۀ گزارشی روایت 
را  مدتی  تمام  فعل دار،  کوتاه  جمالت  یاری  به 
درگاه  به  )قهرمان(  وزیر  احمد  تا  است  الزم  که 
ذکر  می کند.  روایت  جزء  به  جزء  برسد،  خلیفه 
اتفاقات ریز بی شمار در این پاره متن و این لحظۀ 
این اصل کمک  به  نیز شرح و بسِط آن  کوتاه و 
می کند. نمایش این لحظات کند و اضطراب انگیز، 
پیش شرط خلق آن فضا و حس مورد نظر نویسنده 
توصیف شده  عینی  کاماًل  است. هم چنین صحنه 
و »نشان دادن« و »کنش عینی« و مستقیم قهرمان، 

امتیاز هنری دیگِر این بخش است.
ـ »یک شب... بیدار شدم و هر چند حیلت کردم 
بر  بزرگ  سخت  ُضجرتی  و  غم  و  نیامد  خوابم 
با  من دست یافت که آن را سبب هیچ ندانستم. 
خود گفتم: چه خواهد بود؟ آواز دادم غالمی که 
به من نزدیک بود... نام وی سالمه، گفتم: بگوی 
تا اسب را زین کنند. گفت: ای خداوند نیم شب 
است، فردا نوبت تو نیست و... خلیفه بار نخواهد 
دانستم راست می گوید،  داد...، خاموش شدم که 
اما دلم گواهی می داد که گفتی کاری افتاده است. 
به گرمابه  به خدمتکاران...  دادم  آواز  برخاستم و 
رفتم و دست و روی بشستم... بیامدم و جامه در 
پوشیدم و خری که زین کرده بودند، بر نشستم و 
براندم و البته ندانستم که کجا می روم...« )بیهقی، 

ابوالفضل؛ 1373؛ ص22۵(
قهرمان،  کنش های  به جزءِ  توضیح جزء  و  شرح 
تنها انتظار را القا می کند و از سوی دیگر، ناآرامِی 
نویسنده  نظر  مورد  ناآرامِی  درواقع،  که  را  او 
است. مهم ترین نکته در این میان، فراوانی تعداد 
این فعل ها در ظاهر، پرسشی را که  افعال است. 
خواننده  ذهن  در  آن،  تبع  به  و  قهرمان  ذهن  در 
او  اضطراِب  بر  و  نمی دهند  پاسخ  گرفت،  شکل 
بیهقی  نوشتاری  هنر  اولین  این  و  می افزایند؛  نیز 

در این متن است.
در صحنۀ رویارویی احمد با خلیفه، سرعت متن 
رو به تندی می رود و این سرعت تا پایان داستان 
»و«  ربط  حرف  از  راستا  این  در  می شود.  حفظ 
به ندرت استفاده شده تا ضرب آهنِگ آن جمالت 

تند باشد:
معتصم  رفتم،  در  درآی.  گفت:  نوبتی...  »حاجب 
هیچ  به  و  تنها  و  اندیشمند  سخت  دیدم.  را 
داد. گفت:  کردم، جواب  نه. سالم  شغل مشغول 
که  است  دیری  که  آمدی؟  دیر  چرا  اباعبداهلل  یا 
من  امیرالمؤمنین!  یا  گفتم:  می داشتم ...  چشم  ترا 
به  خداوند  که  پنداشتم  و  آمده ام  پگاه  سخت 
فراغتی مشغول است. و به گمان بودم از بار یافتن 
و نا یافتن. گفت: خبر نداری که چه افتاده است؟ 
گفتم: ندارم. گفت: اناهلل و اناالیه راجعون. بنشین 

تا بشنوی.« )همان؛ ص226(
از قهرمانان  از زبان یکی  در این صحنه نویسنده 
 )Flash back( بازگشتی به گذشته با  )خلیفه(، 
و دو شخِص محورِی  بیان  را  پیش آمده  حوادث 

داستان )افشین و بودلف( را معرفی می کند.
از  استفاده  داستان،  این  در  دیگر  جالب  نکتۀ 
بار  این  که  است  متوالی  فعل دارِ  کوتاهِ  جمالت 
تأثیر عکس داده است. به این معنا که مبین تندی 
سبب  که  »عملی«  که  است. خصوصًا  زمان  گذرِ 
رهایی محکوم شود، نتیجه نمی دهد: به این معنا که 
تغییری در وضعیِت او رخ نمی دهد، درست مثل 
این که هیچ کاری انجام نشده است. در این راستا، 
قهرمانان،  کنشی  با شرح وبسط جزییاِت  نویسنده 
استفاده از خودگویی های راوی )جمالت معترضۀ 
روایی(، استفادۀ فراوان از حرف »و«، چنان صحنۀ 
طوالنی  و  کش دار  را  افشین  با  احمد  رویارویی 
روایت می کند که گویی خیلی بیش از این ها طول 
است  روایتی  شیوۀ  چنین  با  تنها  است.  کشیده 
را  افشین  استخفاِف حقیقِی  نویسنده می تواند  که 
اهمیتش  بر  نماید و  در صحنه یی رقت بار ترسیم 
تأکید کند و آن را در ذهِن خواننده پابرجا سازد: 
از  سخت  افتاد،  من  بر  افشین  چشم  »چون  ـ 
از خشم زرد و سرخ شد و رگ ها  جای بشد و 

در  حدیثی  و  کردم  صبر  برخاست...  گردنش  از 
آن که  پی  از  کنم،  مشغول  بدان  را  او  تا  پیوستم 
سوی  البته  بران.  شمشیر  گوید:  را  سیاف  نباید 
من ننگریست. فرا ایستادم. از طرزی دیگر سخن 
در پیوستم ستودن عجم را... و عجم را بر عرب 
شرف نهادم... از بهر بودلف را تا خوِن وی ریخته 
نشود. و سخن نشنید. گفتم: یا امیر... من از بهر 
قاسم عیسی را آمدم تا بار خدایی کنی و او را به 
من بخشی... به خشم و استخفاف گفت: نبخشیدم 
و نبخشم که او را امیر المؤمنین به من داده است... 
بار دیگر کتفش بوسه دادم. اجابت نکرد و باز به 
بدادم، بدید که آهنگ زانو  دستش آمدم و بوسه 
1373؛  ابوالفضل؛  )بیهقی،  ببوسم...«  تا  که  دارم 

ص22۴(
 )Dialogue( مکالمات  کاربرد  دیگر،  بحث 
سبب  که  است  داستان  شخصیت های  مستقیم 
گسترِش پیرنگ داستان شده است. این مکالمات، 
از یک شخصیت  از خودگویی راوی،  صرف نظر 
شروع می شود و با گفت وگوی شخصیِت دیگری 
قطع می شود. این رویه نیز، سبب نزدیکی فضای 

داستان به بافت نمایش نامه شده است: 
»چون افشین .... بشنید، گفت: این پیغام خداوند 
به حقیقت می گزاری؟ گفتم: آری، هرگز شنوده یی 
که فرمان های او را برگردانیده ام؟ و آواز دادم قوم 
خویش را ... مردی سی و چهل اندر آمدند مزکی 
و معدل از هر دستی. ایشان را گفتم: گواه باشید 
که من پیغام امیرالمؤمنین معتصم می گزارم ... پس 
گفتم:  هستم.  گفت:  تن درستی؟  قاسم!  ای  گفتم: 
کس های  بندارم.  گفت:  داری؟  جراحت  هیچ 
خود را نیز گفتم: گواه باشید که تن درست است، 
سالمت است. گفتند: گواهیم ...« )همان؛ ص223( 
ذکر قیدهای حالت مکالمۀ شخصیت ها با عباراتی 
»به  تلطف«،  »با  چشم«،  »به  لطف«،  »به  نظیر 
کمک  آن ها  ذهنِی  اجرای  به  نیز   ... و  شورای« 

می کند. 
که  نفس(  با  )حدیث(  )مکالمه  راوی  خودگویِی 
قابل  نکتۀ  است،  شده  آورده  بار  سیزده  حدود 
توجه دیگری است که ضمن ارایۀ اطالعاِت الزم 
روایی  توصیف  و  اشخاص  و  مورد صحنه ها  در 
او، به گونه یی سبب کند شدِن روند حرکت داستان 
در  ص3۴(  136۵؛  خسرو؛  )شهریاری،  می شود. 
نمونۀ زیر اعتقاد راوی دربارۀ »عجم« در حدیث 

نفِس او آمده است: 

ـ »از طرزی دیگر سخن پیوستم ستودن عجم را 
که این مردک از ایشان بود ـ و از زمین اسروشنه 
هرچند  نهادم  عرب  بر  شرف  را  عجم  و  ـ  بود 
بهر  از  لکن  و  است  بزرگ  بزهی  آن  که  دانستم 
)بیهقی،  نشود.«  ریخته  وی  خون  تا  بودلف 

ابوالفضل؛ 1373؛ ص226( 
هم چنین نثر و نحوۀ بیاِن این مکالمات به اقتضای 
توجه  قابل  نیز  آنها(  )گویندگان  قهرمانان  عصر 
گفتن  دراماتیک،  که هدف کالم  آن جا  »از  است. 
که  آن جا  از  نیز  و  است  درآمدن  اجرا  به  برای 
که  است  اشخاص  زبان  کالم،  نوع  این  ماهیت 
خود حرف می زنند، دارای ویژه گی و بافتی است 
است.«  می رفته  کار  به  روزمره  زنده گی  در  که 

)داوسن، س. و.؛ 1377؛ ص۴3( 
از این رو، اجزای این گفتارها، اجزای کالم عادی 
درباری اش.  نوع  از  آن هم  است،  نویسنده  عصِر 
مربوط  درام  تکنیِک  به  اصوالً  که  نهایی  بحث 
می شود و متن حاضر دارندۀ این مشخصه است، 
»کشش« است؛ که از طریق پیش آمدن سوال در 
هر صحنه و یافتن پاسخی برای آن در صحنۀ بعد، 
ایجاد شده است. )همان؛ ص100( به همین دلیل 
تمام صحنه های این داستان دارای »اوج« و »فرود« 
درونی  صدای  یک  به  بیشتر  شیوه  این  است. 
در  136۴؛ ص93(  ویلیام؛  )جیکنز،  کنترل شونده 
می  تکرار   )Motive( موتیووار  که  می ماند  متن 

شود و به بار احساسی داستان می افزاید: 
ـ چه پیش آمده است؟ )پرسش درونِی راوی( 

ـ آیا بودلف به قتل رسیده است؟ 
ـ آیا تدابیر احمد وزیر پس از مشورت با خلیفه 

سودمند خواهد بود؟ 
کشتِن  از  افشین  بازداشتِن  سبب  عاملی  چه  ـ 

بودلف می شود؟ 
ـ عکس العمل خلیفه نسبت به دروغ احمد وزیر 

چیست؟ 
افشین  اعتراِض  برابر  در  خلیفه  عکس العمل  ـ 

چیست؟ 
ـ پاسخ خلیفه چه خواهد بود؟ 

ـ احمد وزیر چه توجیهی برای دروغش خواهد 
داشت؟ 

این نکته )پرسش دار بودن هر مرحله یا هر صحنه( 
سبب  و  هست  نیز  متن  نفوذناپذیرِی  عوامل  از 
تا  خواننده  کشاندن  و  متن  کشِش  عامل  تحکیِم 
پایاِن آن است؛ که بیشتر ناشی از لحن راوی است 
و »طعن دراماتیک« خوانده می شود. )داوسن، س. 

و.؛ 1377؛ ص29( 
از  بیش  شده  یاد  عوامل  این که:  سخن  پایان 
از  ناشی  بگیرد،  نشأت  نویسنده  تخیل  از  آن که 
تهمیداتی ست که نویسنده در جهت مؤثرتر کردِن 
آن به کار برده است. ضمن این که به نظر نگارنده، 
تمام بخش های تاریخ بیهقی به شیوۀ حاضر قابل 

بررسی است. 

  فهرست مآخذ:
کوشش  به  ابوالفضل؛  بیهقی،  بیهقی؛  تاریخ   .1
خلیل خطیب رهبر؛ ج یکم؛ تهران، مهتاب؛ 1373 
2. ادبیات فیلم؛ جیکنز، ویلیام؛ ترجمۀ محمدعلی 
احمدیان و شهال حکیمیان؛ تهران؛ سروش؛ 136۴ 
مهاجر؛  فیروزه  ترجمۀ  و،  داوسن، س.  درام؛   .3

تهران؛ مرکز؛ 1377 
حسین؛  سناپور،  داستان نویسی؛  جستار  ده   .۴

تهران؛ نشر چشمه؛ 1378 
نشر  تهران؛  نمایش؛ شهریاری، خسرو؛  کتاب   .۵

امیر کبیر؛ 136۵
6. شناخت عوامل نمایش؛ مکی، ابراهیم؛ تهران؛ 

سروش؛ 1366
7. واژه نامۀ هنر داستان نویسی؛ میرصادقی، جمال 

و میمنت؛ تهران؛ کتاب مهناز؛ 1377
8. ساختار درام ایرانی )فصلنامۀ نقد سینما شماره 

۵(؛ یاری، منوچهر؛ تابستان 7۴. 

پي نوشت:
1. این اصطالح و تمام معادل های التین موجود در 
متن، برگرفته از کتاب واژه نامۀ هنر داستان نویسی 

)جمال و میمنت میرصادقی( است.
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ماهیِت 
زبان 

در تاریخ 
بیهقي بر 

اساس 
داستاِن 

»افشين و 
بودلف«

نکتۀ جالب دیگر در این داستان، استفاده از جمالت کوتاِه فعل داِر متوالی است که این بار 
تأثیر عکس داده است. به این معنا که مبین تندی گذِر زمان است. خصوصاً که »عملی« که 

سبب رهایی محکوم شود، نتیجه نمی دهد: به این معنا که تغییری در وضعیِت او رخ نمی دهد، 
درست مثل این که هیچ کاری انجام نشده است. در این راستا، نویسنده با شرح وبسط 

جزییاِت کنشی قهرمانان، استفاده از خودگویی های راوی )جمالت معترضۀ روایی(، استفادۀ 
فراوان از حرف »و«، چنان صحنۀ رویارویی احمد با افشین را کش دار و طوالنی روایت می کند 
که گویی خیلی بیش از این ها طول کشیده است. تنها با چنین شیوۀ روایتی ست که نویسنده 
می تواند استخفاِف حقیقِی افشین را در صحنه یی رقت بار ترسیم نماید و بر اهمیتش تأکید 

کند و آن را در ذهِن خواننده پابرجا سازد



از دو حملۀ خونین بر کابل...
 بودند، در شب 11 اسد توسط ماموران امنیت ملی بازداشت 
شده اند. امنیت ملی می گوید این گروه انتحاری از پاکستان 
به خوست آمده و از طریق لوگر خود را به کابل رسانده 

بودند.
مسووالن اداره امنیت ملی می گویند در صورتی که از این 
کابل  شهر  بر  خونینی  تهاجم  نمی شد،  جلوگیری  حمالت 

صورت می گرفت.
سخنگوی امنیت ملی گفت این گروه هفت نفری در هنگام 
نتیجه دو تن  این خانه، مقاومت کردند که در  بر  عملیات 
با  گروه  این  می گوید  ملی  امنیت  شدند.  زخمی  آنان  از 
سالح های سبک، نارنجک، مواد انفجاری و مهمات مجهز 
بر  ستون  چهل  در  خانه یی  از  تا  داشتند  تصمیم  و  بودند 

نهادهای دولتی حمله کنند.
شفیق اهلل طاهری، سخنگوی اداره امنیت ملی روز یکشنبه 
بازداشت  »افراد  گفت:  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در 
نظامی  تعلیمات  که  کردند  اعتراف  خویش  جرم  به  شده 
نزد  از  پاکستان  میرانشاه  و  تل  مناطق  در  را  تروریستی  و 

استادان پاکستانی فرا گرفته اند«.
مقام ها در اداره امنیت ملی افغانستان می گویند در چهار ماه 
فعالیت های  مصروف  که  پاکستان  اتباع  از  تن   ۵2 گذشته 
تروریستی، آموزش انتحاری، حمالت مسلحانه و جاسوسی 

بودند، بازداشت شده اند.
ده  گروه  یک  که  داد  خبر  همچنان  افغانستان  ملی  امنیت 
نفری دیگر که قصد حمله بر مقر والیت قندهار و میدان 
اداره  این  ماموران  توسط  داشتند،  را  والیت  این  هوایی 

بازداشت شده اند.
طاهری گفت حمله قندهار توسط مال کاتب مشهور به مال 
کویته، طرح ریزی شده  عیسی عضو شورای  مال  و  مسافر 
بود. طاهری گفت: »خوشبختانه پالن ضد اسالمی و انسانی 
و تخریبکارانه شان پیش از این که به هدف برسد، توسط 
موظفین ریاست امنیت ملی شناسایی ]کشف شد[ و همگی 

دستگیر شدند«.
  وضعیت صحی اسداهلل خالد

وضعیت  که  گفت  ملی  امنیت  سخنگوی  حال،  همین  در 
صحی اسداهلل خالد رییس اداره استخبارات افغانستان خوب 
تداوی  تحت  خوبند؛  »ایشان  گفت:  طاهری  آقای  است. 
کابل[  ]به  عنقریب  است. شاید  نورمال  هستند و حالتشان 

بیایند«.
طاهری گفت که آقای خالد امور مربوط به امنیت ملی را 
رهبری و مدیریت می کند. اسداهلل خالد در ماه قوس 1391 
در یک حمله انتحاری زخمی شد و از آن زمان تاکنون در 

ایاالت متحده امریکا تحت مراقبت های طبی قرار دارد.

خالد چندی پیش به کابل آمد؛ اما پس از چند روز، دوباره 
به  تقررش  روزهای  اولین  در  خالد  آقای  رفت.  امریکا  به 
حمالت  که  گفت  افغانستان  ملی  امنیت  رییس  عنوان 
تروریستی را در مناطقی که آموزش، تجهیز و تمویل می 

شود، خنثا خواهد کرد.

سال پنجم y شمارة یکهزار یکصد و پانزدهم y دو شنبه 14 اسد/مرداد y 1392 27 رمضان y 1434 5 جوالی 62013

امضای سند همکاری راهبردی 
میان ایران و افغانستان

از بازسازی و توسعۀ...
 بوده است. 

سه جنگجویی که واسکت های انتحاری بر تن داشتند، 
خود شان را در نزدیک قنسولگری هند در جالل آباد 
منفجر ساختند و در نتیجه نه غیر نظامی را کشتند که 

بسیاری شان کودکان بودند.
هنوز کسی مسوولیت این حمله را به عهده نگرفته 

است.
طالبان گفته اند که این حمله کار این گروه نبوده است.
اما به اساس گزارش ها، گروه های شورشی مستقر در 
پاکستان در گذشته به هدف قرار دادن منافع هند در 

افغانستان مقصر شناخته شده اند.

حکومت در صددِ...
 متأسفانه هیچگاهی به خواست های مردم در بخش هایی 
منافع  است،  نکرده  توجه  می شود،  مردم  به  مربوط  که 

خود را ترجیح داده است.«
همچنان، خانم فوزیه کوفی نمایندۀ بدخشان در مجلس 
نیز می گوید که حکومت افغانستان با امضا نکردن این 
موافقت نامه در صدد باج گیری از ایاالت متحده است و 

می خواهد در برنامه های آیندۀ خود از آن استفاده ببرد.
و  کرزی  »رییس جمهور  می افزاید:  مجلس  عضو  این 
ارزش های  و خالف  سنگین  پیش شرط های  با  تیمش 
و  می اندازد  تأخیر  به  را  مهم  امر  این  دموکراتیک، 
در قدرت  اساسی همچنان  قانون  بر خالف  می خواهد 
باقی بماند و یا این که در یک معامله سیاسی از امریکا 
پشتیبانی  وی،  حمایت  مورد  شخص  از  تا  بخواهد 

صورت گیرد.«
خانم فوزیه کوفی پیش شرط های حکومت برای امضا 
گفت:  خوانده  اصولی  غیر  را  موافقت نامه  این  کردن 
افغانستان  حکومت  پنهان  و  آشکار  شرط های  »پیش 
غیر ضروری و خالف اصول است، کشور ما به امنیت 
ضرورت دارد و این باید از هر راه ممکن تأمین شود 
و نباید حکومت با پیشکش پیش شرط های شخصی اش 

این موافقت نامه را به بن بست بکشد.« 
موافقت نامه  این  در  که  »موادی  افزود:  کوفی  خانم 
وجود دارد و ما روی آن بحث کرده ایم و به توافق نظر 
رسیده ایم، به نفع مردم و آیندۀ کشور است و این را باید 

حکومت در نظر داشته باشد.«
این عضو مجلس می گوید امضا کردن این موافقت نامه 
برای امنیت و ثبات آیندۀ افغانستان بسیار ضروری است 
تا  باید در جهت امضا کردن آن  افغانستان  و حکومت 

پیش از انتخابات تالش به خرچ دهد و از خواست های 
غیر اصولی خود بکاهد.

می گوید:  مجلس  دیگر  عضو  مجیدی  پادشاه  گل 
مسایل  که  می کند  فشاری  پا  فعاًل  افغانستان  »حکومت 
مسایل  و  اقتصاد  خاتمۀ جنگ،  امنیت،  مردمی،  و  ملی 
مداخالت بیرونی باید در نظر گرفته شود، این واقعًا از 
می کنم حکومت  فکر  من  اما  است،  مردم  خواسته های 
در پس پرده حرف های دیگری دارد که با پیش نمودن 
این موضوعات تالش می کند خواسته هایش را به کرسی 

بنشاند.«
در  کند  رفتار  و  تعلل  که  می افزاید  مجلس  عضو  این 
امضای این موافقت نامه بحران را در داخل کشور تشدید 

می کند.
این سند  این که امضا کردن  بیان  با  پادشاه مجیدی  گل 
برای کشور مهم است، می گوید: ادامۀ این حالت سبب 
به میان آمدن تشویش های زیادی برای مردم و بازرگانان 

کشور شده است. 
او گفت که تاجریان با توجه به وضعیتی که در کشور 
حاکم است، دلخوش نمی کنند برای سرمایه گذاری و به 

همین دلیل سرمایه از کشور فرار می کند.
است  مجبور  »امریکا  می افزاید:  مجلس  عضو  این 
افغانان خود  و  برساند  پایان  به  را  افغانستان  در  جنگ 
امنیت خود را بگیرند و همسایه های افغانستان در امور 
همه  این ها  و  باشند  نداشته  دخالت  کشور  این  داخلی 
از خواسته های مردم افغانستان می باشد که در این سند 

آمده است.«
اعضای مجلس می گویند حکومت با بیان این که امریکا 
باید ضمانت های را نیز بدهد، در واقع در صدد بدست 
آوردن ضمانت هایی برای بقا و دوام قدرت خود است.
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پنجاه درصِد کودکان...
 افزایش می یابد.

بدن  نیاز  مورد  ویتامین های  دارابودن  دلیل  به  مادر  شیر 
داکتران  و  بوده  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  کودک 
همواره مادران را به تغذیه کودک با شیر خودشان توصیه 

می کنند.
اقتصادی  فرهنگی،  نظر  از  مادر،  شیر  از  کودک  تغذیه 
شایع  بیماری های  از  و  است  جامعه  نفع  به  صحی  و 

جلوگیری می کند.
همچنان، تغذیه با شیر مادر در کاهش خطر ابتال به دیابت 
و بیماری های قلبی و عروقی مؤثر است و سالمتی آینده 

کودک را تضمن می کند.
با این حال، داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه نیز تغذیه 
کودک با شیر مادردر ساعت های اولیه تولد تا شش ماه 
بعد از تولد را برای کودکان و مادران یک امر ضروری 

و حیاتی عنوان کرد.
    خانم دلیل گفت که تغذیه کودکان با شیر مادر، عالوه 
اقتصادی جامعه  آنان، در رشد و توسعه  بر صحتمندی 

نیز تاثر بسزایی دارد.

تبلیغات  با  تا  خواست  خصوصی  سکتورهای  از  او 
صحتمندی  در  پودری  شیرهای  مورد  در  نادرست 
خودداری  مادر  شیر  جای  به  آن  ازجایگزینی  کودکان، 

کنند.
حمایت  موسسه  نماینده  سباوون  اجمل  هم،  سوی  از 
کودکان گفت که ساالنه، در جهان نزدیک به پنج میلیون 
کودک به دالیل مختلف جان های شان را از دست می 

دهند.
وجود  با  که  ساخت  خاطرنشان  سباوون  آقای 
مرگ  از  جلوگیری  راستای  در  چشم گیر  پیشرفت های 
و میر کودکان، هنوز هم مرگ و میر آنان در رقم باالیی 

قرار دارد.
با وجود تمام پیشرفت ها در راستای جلوگیری از مرگ 
از  یکی  هم  هنوز  افغانستان  جهان،  در  کودکان  میر  و 
و  میر کودکان  و  بلند مرگ  میزان  که  است  کشورهایی 

مادران را دارا است.
صحت در جامعه بشری حق است نه امتیاز. انسان حق 
دارد؛ تا از ابتدایی ترین حقوق مدنی و آزادی هایی چون 
و  اندیشه  بودوباش،  کار، سفر، صحت، محل  تحصیل، 

ایجاد سازمان های اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد.

هیچ حمله یی از عمق روابط...
 امنیتی دو کشور را پس از سال 201۴ مشخص می کند.

هرچند مقام های سیاسی و نظامی ایاالت متحده امریکا بر امضای 
موافقتنامه امنیتی با افغانستان تا ماه اکتبر تاکید کرده اند، حکومت 
افغانستان می گوید تاریخ مشخصی برای امضای این سند وجود 

ندارد.
امضای  عالقمند  افغانستان  »دولت  گفت:  موسی زی  آقای 
است؛  امریکا  متحده  ایاالت  با  دوجانبه  امنیتی  موافقتنامه  یک 
موافقتنامه یی که زمینۀ حضور دوامدار یک تعداد پرسونل امینتی 
امریکا را پس از سال 201۴ مهیا بسازد. ما سه دور رسمی مذاکرات 

را انجام دادیم؛ اما مذاکرات رسمی هنوز در حالت تعلیق است«.
سخنگوی وزارت خارجه گفت محتوای این سند »تاریخی« برای 
سبب  باید  موافقتنامه  این  او،  گفته  به  زیرا  است  مهم  افغانستان 
تامین صلح و امنیت و همچنین تقویت نیروهای امنیتی افغانستان 

شود.
موسی زی تاکید کرد که محتوای این سند و ضمانت هایی که باید 

در آن به افغانستان داده شود بسیار مهم می باشند.
این در حالی است که جیمز دابینس، نماینده ویژه ایاالت متحده 
کنفرانس  یک  در  جمعه  روز  پاکستان  و  افغانستان  برای  امریکا 
خبری در سفارت امریکا در کابل گفت که سرنوشت موافقتنامه 
افغانستان مشخص  در  انتخاباتی  مبارزات  از  پیش  تا  باید  امنیتی 

شود.
پیش از این باراک اوباما رییس جمهور ایاالت متحده امریکا گفته 
بود که امیدوار است موافقتنامه امنیتی با افغانستان تا ماه اکتبر سال 

2013 امضا گردد.
 201۴ سال  پایان  در  را  افغانستان  خارجی  نیروهای  است  قرار 
چنین  که  در صورتی  اند  گفته  امریکایی  مقام های  و  کنند  ترک 
»گزینه  مورد  در  کشور  این  نشود،  امضا  امریکا  با  موافقتنامه یی 
صفر«، در رابطه با حضور نیروهایش در افغانستان تصمیم خواهد 

گرفت.

شفاخانه ها با شبکۀ...
همچنان، در این نشست  انجنیر امیرزی سنگین وزیر 
تکنالوژی  گفت   معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات 
ایفا  را  سزایی  به  نقش  مردم  زنده گی  در  معلوماتی 
نموده که خوشبختانه امروز این روند در افغانستان در 

حال توسعه و انکشاف سریع میباشد.
چهار  در  دور  راه  از  تداوی  برنامۀ  حاضر  حال  در 
این  که  است  گردیده  راه اندازی  کشور  مرکز صحی 

شفاخانه ها شامل شفاخانۀ والیتی بدخشان، شفاخانۀ 
اطفال  برای  فرانسه  طبی  شفاخانه  و  بامیان  والیتی 
)FMIC( می باشد که توسط برنامۀ تداوی از راه دور 
پاکستان وصل  با شفاخانه آغاخان در شهر کراچی  
می گردند. قبل برین شفاخانه صحت طفل اندراگاندی  
با مراکز معتبر صحی درشهر های  لکنهو و چاندیگر 
کشور هندوستان وصل  گردیده بود، که اینک از آن 

به صورت مستمر استفاده صورت میگیرد.

کرزی در مراسم 
تحلیف روحانی شرکت 

کرد
تحلیف  مراسم  در  کرزی  رییس جمهور 
جدید  جمهوری  رییس  روحانی  حسن 

ایران،در تهران اشتراک کرد.
دفتر آقای کرزی گفته که زلمی رسول وزیر 
امنیت  سپنتا مشاور  دادفر  رنگین  و  خارجه 
همراهی  سفر  این  در  را  او  افغانستان  ملی 

می کنند.
حامد کرزی یکی از نخستین رهبران جهان 
انتخابات  پیروزی آقای روحانی در  بود که 
پخش  دنبال  به  را  ایران  جمهوری  ریاست 

این خبر تبریک گفت.
رییس جمهوری افغانستان چهار سال پیش، 
پیروزی  ایران  داخلۀ  وزارت  که  زمانی 
از  هم  کرد،  اعالم  را  نژاد  احمدی  محمود 
پیروزی  که  بود  خارجی  رهبران  نخستین 
را  گذشته  برانگیز  جنجال  انتخابات  در  او 

تبریک گفت.
آقای کرزی، انتخاب دوباره محمود احمدی 
را  ایران  جمهوری  رییس  عنوان  به  نژاد 
»گامی در جهت سعادت و پیشرفت هر چه 

بیشتر کشور ایران« خوانده بود.
آقای کرزی روابط نزدیکی با آقای احمدی 
نژاد داشت. هر دو رییس جمهوری در دو 
به  بار  چند  خود  جمهوری  ریاست  دوره 

کشورهای یک دیگر سفر کردند.
حسن روحانی روز شنبه حکم تنفیذ ریاست 
رهبر  یی  خامنه  علی  از  را  خود  جمهوری 
جمهوری اسالمی ایران دریافت کرد و دوره 
آغاز  رسمًا  او  جمهوری  ریاست  چهارساله 

شد.

رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان 
ملی  امنیت  عالی  دبیر شورای  با  عصر یک شنبه 
سند  سپس  و  کرد  گفت وگو  و  دیدار  ایران 
عالی  ساختار  دو  میان  راهبردی  همکاری های 

امنیتی امضا شد.
ایران،  دانشجویان  خبرگزاری  خبر  گزارش  به 
و  عمیق  با  دیدار  این  در  جلیلی  سعید  دکتر 
و  ایران  کشور  دو  روابط  خواندن  دوستانه 

افغانستان، امضای این سند را موجب تقویت و 
عرصه های  در  راهبردی  همکاری های  گسترش 
مختلف دانست و تاکید کرد: تهیه و اجرای این 
دو کشور  روابط  تاریخ  در  گامی درخشان  سند 

خواهد بود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود: امنیت، 
مورد  افغانستان  مردم  رفاه  و  پیشرفت  ثبات، 
عالقه و خواست جمهوری اسالمی ایران است و 

امیدواریم با اجرایی شدن هرچه سریع تر مفاد این 
تفاهم نامه شاهد گسترش سطح امنیت منطقه یی 

باشیم.
رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان 
نیز امضای این سند را به منزله آغازی بر روند 
ارتقای مناسبات دو کشور در عرصه های مختلف 
به سطح راهبردی و تأمین کننده منافع دو ملت 

دانست.
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قومي انډولونه 

د حل الره نه ده!
ادارې قومي کول  او کدري  د هرې مسلکي 

او په قومي انډول وېشل یې چارې ټکنۍ او 

له ماتې رسه مخ کوي.

د ولسمرش کرزي له لوري د ټاکنو د خپلواک 

خپلو  په  مهال  داسې  په  غړو  نهو  کمېسیون 

دې  انډول  قومي  په  چې  کړی،  پيل  چارو 

ادارې ته پېژندل شوي دي.

تنه  ویشت  اوه  لومړی  کمېټې  غوراوي  د 

د  کمېسیون  خپلواک  د  ټاکنو  د  ته  ولسمرش 

قومي  په  ته  ولسمرش  لپاره  انتخابولو  د  غړو 

پنځه  پښتانه،  شپږ  چې  کړل،  وړاندې  انډول 

د  او  ازبک  همداسې  هزار،  څلور  تاجک، 

شامل  کې  په  وګړي  قومونو  نورو  د  هېواد 

کسانو  ویشتو  اوه  دغو  له  ولسمرش  او  دي 

نهه  رسه  نیولو  کې  پام  په  انډول  قومي  د  نه 

په  غړو  د  کمېسیون  دخپلواک  ټاکنو  د  تنه 

توګه وټاکل. په دې کسانو کې لیال احراري، 

حسین  محمد  برمک،  سیر  زرمتۍ،  رشیفه 

حامد  سلیامن  او  بختیاري  عزیز  ګرزیواين، 

شامل دي.

قومي  په  لپاره  کمېسیون  خپلواک  د  ټاکنو  د 

انډول د غړو ټاکل څه نوې خربه نه ده بلکې، 

په  چارې  ټولې  حکومت  د  وړاندې  دې  له 

اداره  دې  په  خو  ځي؛  ته  مخ  تناسب  قومي 

کې په قومي انډول د وګړو ټاکل ځکه د تامل 

وړ دي، چې له ټاکل کېدونکیو کسانو خلک 

تررساوي  د  ټاکنو  عادالنه  او  ازادو  رڼو،  د 

هیله لري.

ده،  پروسه  تخنیکي  او  مسلکي  یوه  ټاکنې 

ته  کسانو  مسلکي  او  وړ  پوه،  کار  په  چې 

دندو،  د  کمېسیونونو  ټاکنیزو  د  او  لري  اړتیا 

هم  کې  قانون  په  تشکیل  او  صالحیتونو 

کسان  هغه  به  کمېټه  غوراوي  د  شوي،  ویل 

ناپېیيل،  چې  کوي،  وړاندې  ته  ولسمرش 

مسلکي او له جرایمو پاک وي.

خو د غوراوي کمېټې د ناپېیلتوب او مسلکي 

داسې  او  کړې  پټې  سرتګې  اصل  پر  وايل 

نه  کړل، چې  وړاندې  ته  ولسمرش  یې  کسان 

هم  څه  که  پرې.  بې  هم  نه  او  دي  مسلکي 

اوه  شویو  ټاکل  په  کمېټې  غوراوي  د  چې 

ول؛  ناپېیيل  یې  یوشمېر  کې  کسانو  ویشتو 

خو ولسمرش ترې د خپلې خوښې وړ کسان 

وټاکل.

له همدې امله ده، چې د مدين ټولنو غربګون 

یې را پارولی دی او وايي، چې د غوراوي په 

نشتون  استازي  د  ټولنې  مدين  د  کې  کمېټه 

دغه پروسه تر پوښتنې الندې راوستې ده. 

او  دندو  تشکیل،  د  کمېسیونونو  ټاکنیزو  د 

د  ویل شوي، چې  قانون کې  په  صالحیتونو 

د وليس جرګې،  په کمېټه کې دې،  غوراوي 

خپلواک  د  حقونو  برشي  جرګې،  مرشانو 

کمېسیون، پر اسايس قانون د څار کمېسیون 

د  څنګ  تر  مرشانو  د  محکمې  سرتې  د  او 

خو  وي؛  شامل  هم  استازی  یو  ټولنې  مدين 

د  کې  کسانو  کېدونکیو  غوره  په  ته  ولسمرش 

مدين ټولنې استازي شتون نه درلود. د مدين 

او  ادارې  چارو  د  چې  وايي،  فعاالن  ټولنې 

غوراوي کمېټې قصدًا د دوی د استازي مخه 

حکومت  د  یې  کسان  شوي  غوره  او  نیولې 

تر اغېز الندې غوره کړي دي. خو حکومت 

یې ردوي.

د حکومت  ویشت کسان  اوه  ټول  که چېرې 

تر اغېز الندې نه وي غوره شوي؛ خو شک 

اغېز  تر  حکومت  د  یې  یوشمېر  چې  نشته 

قومي  په  خپله  او  وي  شوي  غوره  الندې 

غړو  د  کمېسیون  خپلواک  د  ټاکنو  د  انډول 

ټاکلو کې هم حکومت خپلې موخې لري.

یوشمېر  او  نورستانی  دا چې ښاغلی  لومړی 

نورغړي یې ارګ او خپله ولسمرش ته نېږدې 

کسان دي او ولسمرش په خپله خوښه ټاکيل 

دي.

لپاره مهمه  ادارې  بله دا چې د یوې مسلکي 

نه ده، چې څو تنه یې پښتانه، تاجک، ازبک 

او نور دي. بلکې مهمه دا ده چې د مسلکي 

او تخنیکي ادارې لپاره وړ او مسلکي کسان 

وګومارل يش.

موږ له تېرو ټاکنو ترخې تجربې لرو او المل 

راس  په  کمېسیون  د  چې  دی،  همدا  هم  یې 

کې مسلکي وګړو شتون نه درلود. 

اوس که ښاغلی یوسف نورستانی د ټاکنو د 

توګه  په  مرش  او  غړي  د  کمېسیون  خپلواک 

دی  نورستانی  چې  شوی،  ټاکل  لپاره  دې  د 

یو غړی  په دې کمېسیون کې  باید حتمي  او 

یې نورستانی وي؛ نو له یوې خوا د قانون نه 

حل  ستونزې  د  خوا  بلې  له  او  ده  رسغړونه 

نه دی.

صالحیتونو  دندو،  د  کمېسیونونو  ټاکنیزو  د 

او تشکیل په قانون کې دا یادونه شوې، چې 

په  مسلکي  باید  کمېشرنان  کېدونکي  ټاکل 

کسان  نهه  شوي  ټاکل  چې  کې  حال  داسې 

مسلکي نه دي او یوازې له ګرزیواين پرته بل 

او  تجربه  کاري  کې  چارو  ټاکنیزو  په  هم  یو 

پرې  بې  دا وګړي  دا چې  بله  لري.  نه  سابقه 

په قانون  په داسې حال کې چې  نه دي،  هم 

کې بې پرې کسان یاد شوي دي.

یې قومي  یا  او  ادارې قومي کول  د هرې  نو 

انډول برابرول له ولس او هېواد رسه جفا او 

قومي شخړو ته ملن وهل دي. ځکه ټاکنې د 

ولس په برخلیک پورې اړه لري او که چېرې 

وټاکل  نه هم  قوم  یوه  له  ټول  مسلکي کسان 

ښيي؛  نه  غربګون  وړاندې  پر  یې  خلک  يش 

خو چې په بې پرې او واقعي ډول چارې تر 

رسه کړي.

وکړي،  هڅې  لپاره  ټاکنو  عادالنه  او  رڼو  د 

انډول  قومي  په  غیرمسلکي کسان  دا چې  نه 

مهال  ځینې  ټاکنې  يش.  وګومارل  دندو  په 

داسې سختو حاالتو ته ننوځي، چې حلېدل 

په  لکه  یوازې د مسلکي خلکو کار دی،  یې 

ټاکنو کې چې  او ولسمرشیزو  پارملاين  تېرو 

شول،  رامنځته  حاالت  سخت  او  مختلف 

یې  امله  له  نشتون  د  کسانو  مسلکي  د  خو 

واستول  ته  نهادونو  نورو  او  محکمې  چارې 

شوې.

او  مسلکي  د  نور  چې  ده  کار  په  هم  اوس 

ويش،  ډډه  کولو  قومي  له  ادارو  کدري 

انتخاب یوازې او یوازې باید وړتیا، استعداد 

په  لري  وړتیا  چې  څوک  هر  وي.  لیاقت  او 

يش،  وټاکل  پوست  اړوند  په  چې  ده  کار 

تر  به  انډولونه  قومي  دغه  ده چې  نه  روښانه 

خطرناکه  ډېره  یې  پایله  خو  وي؛  روان  کومه 

ده او باید حکومت ورته پام وکړي.

فیيض ځدران: 

که د ميل اجنډا هر هدف جال بحث 

ته وړاندې يش، ميل اجنډا غني 

کوي

لومړی د ميل اجنډا د لومړۍ مشوريت ناستې 

ګډونوالو او په ځانګړي ډول ښاغيل احمدويل 

نه  اجازه.  په  مرشانو  د  او  سالمونه  ته  مسعود 

غواړم ډېرې خربې وکړم، ځکه دوستانو ډېرې 

ښې خربې وکړې.

خو ښه به دا وه چې د تېر شوی وخت ضایع 

او  مشخص  کې  اجنډا  ميل  په  وای.  نه  شوی 

هر  که  او  دي  شامل  اهداف  پنځه  ځانګړي 

هدف ځانګړی وړاندې شوی وای او دوستانو 

پرې بحث کړی وای او نظرونه یې پرې ورکړي 

وای، نو له یوې خوا به وخت نه و ضایع شوی 

او له بلې خوا به یوې داسې موافقې ته رسېديل 

وای، چې اجنډا به یې غني کړې وای. دوستانو 

هر  په  چې  وای،  شوی  ورکړل  وخت  به  ته 

بند یې خربې کړې وای او خپل نظر یې پرې 

ویلی وای، چې څه پرې زیاتېږي او یا څه ترې 

صیب  رییس  مجلس  د  که  هم  اوس  کمېږي. 

هر  ته  غونډې  او  ومني  وړاندیز  یا  نظر  دا  زما 

هدف ځانګړی د بحث لپاره وړاندې کړي او د 

دوستانو نظرونه پرې واخيل ښه به وي.

میر حیدر مطهر:
من از جناب آقای میران یک سوال دارم و آن 
توزیع قدرت و ثروت  این که شما در مورد 
را  قدرت  توزیع  مشکل  که  کردید  صحبت 
مي توان با نهادینه ساختن دموکراسي حل کرد؛ 
اما در خصوص مشکل توزیع ثروت چه الگو 
یا سیستمی وجود دارد یا شما چه الگویی را 

پیشنهاد مي کنید؟
هادي میران:

از  منظور  که  گفت  باید  خصوص  این  در 
توزیع ثروت در حقیقت توزیع عادالنه عواید 
و  شهروندان  نیازهاي  براساس  ملي  درآمد  و 
ملي  عواید  افغانستان  در  اما  مي باشد؛  جامعه 
و امکاناتي که در اختیار دولت براي انکشاف 
جامعه قرار دارد، متأسفانه به صورت ناعادالنه 
مثال چند سال  داده مي شود؛ طور  اختصاص 
دایکندي  والیت  براي  که  بودجه یی  قبل  
اختصاص داده شده بود، حدود 1۵ در بودجۀ 
هلمند  والیت  نادعلي  ولسوالي  براي  که  بود 
اختصاص داده شده بود و این مثال یک نمونۀ 
خوبي از توزیع ناعادالنۀ ثروت در افغانستان 

است.
احمد سعیدي آگاه مسایل منطقه:
از  سپاس  و  گرامي  دوستان  خدمت  سالم  با 

جناب احمد ولي مسعود!
مي خواهم درد مشترکي را با شما شریک بسازم 
افغانستان  مردم  ما  که  است  این  من  باور  و 
شریر  همسایه هاي  شررات  با  و  مجموع  در 
کوشیدیم با استفاده از القاب نامیمون همدیگر 
را متهم کنیم، طور مثال کساني که در حکومت 
نام اشرار بي فرهنگ و  به  بودند مجاهدین را 
را  حکومتي ها  مجاهدین  و  پاکستان  مزدور 

ملهد، کمونست و مزدور روس مي خواندند.
قدرت  مسالۀ  که  زماني  خلقي ها  دوران  در   
داشتند  کال  و  بروت  که  کساني  شد،  مطرح 
نداشت  کال  که  و کسي  بودند  بهترین خلقي 
چوکي  تقسیم  بنابراین  بود؛  پرچمي  بهترین 
و  لیاقت  براساس  نه  بود،  کاله  زور  براساس 

شایسته گي.

زماني که مجاهدین به کابل آمدند و قدرت را 
به دست گرفتند، دراین زمان نیز مقام و منزلت 
و یا معیار چوکي براساس ریش و پیراهن و 
به  نسبت  باید  اینکه  دیگر  بود و مسالۀ  تنبان 
پاکستان بد بین نمي بود، متاسفانه دراین دوره 
نیز اهلیت و دانش معیار نبود و مدنظر گرفته 

نمي شد.
چشم  که  هرکسي  طالبان  حکومت  زمان  در 
خود را سرمه مي کرد و لنگي سیاه مي پوشید، 
و  چوکي  براي  بود  معیاري  و  بود  مولوي 
کار  روي  و  طالبان  سقوط  از  پس  و  قدرت 
آمدن حکومت حامد کرزي عدۀ تفنگ ساالر، 
فروش  وطن  هم  برخي  و  جنگ ساالر 
مي توان  بنابراین  شدند؛  نامیده  وسگ شوي 
از دشمنان  القاب را ما  نام ها و  این  گفت که 
قسم خورده افغانستان، بنابرعدم فهم خود به 

مردم افغانستان، تحفه آوردیم.
جناب مسعود ابتکار شما گامي خوبي است؛ 
اما باور من این است که ما زماني به یک ملت 
با شهامت مبدل خواهیم  با غرور و  سرافزار، 
شد که چوکي، مقام و پست براساس لیاقت، 
اهلیت و شایسته گي به اشخاص داده شود، نه 

بر اساس قوم، مذهب، زبان و سایر موارد.
اول  معاون  پشتون،  رییس جمهور  که  زماني 
تاجیک و معاون دوم هزاره باشد، نشان گر این 
است که ما را تشویق به ملت شدن نمي کنند، 
بل ما را تشویق به قوم شدن مي کنند؛ بنابراین 
پیش  به  قوم شدن  سمت  به  ما  که  قدر  هر 

برویم، گامی به طرف بدبختي مي گذاریم.
سلوک،  معیار  افغانستان  در  که  زماني  تا 
برعکس  و  نبوده  دانش  و  اهلیت  شخصیت، 
شد،  نخواهد  حل  مشکل  باشد،  زبان  و  قوم 
بر سر  پارلمان  نماینده گان  اکثریت  مثال  طور 
مشکل  دانشکده  و  دانشگاه  پوهنتون،  واژۀ 
دارند؛ اما خوب چه عیبي دارد که من تحمل 
پس  را  یونیورسیتي  و  پوهنتون  کلمۀ  مي کنم 
نمي کنید؛  تحمل  را  دانشگاه  کلمۀ  چرا  شما 
بنابراین دست هاي مرموزي از داخل و خارج 

در تالش است تا ملت ما را زبون بسازد.
را  نام خود  که  موجود  من حکومت  باور  به 
حکومت مشارکتي گذاشته است، برعکس یک 
حکومت مانند یک شرکت سهامی است و نه 

حکومت ملي و نه حکومت مردمي.
مي خواهم به جناب حمید مبارز بگویم که ما 
این  در  بخواهد  که  کسي  هر  و  نیستیم  ملت 
استم  حاضر  من  کند،  بحث  من  با  خصوص 
و ما از آدرس قوم، صاحب ثروت و چوکي 
شدیم؛ اما هرگاه براساس لیاقت و شایسته گي 
به مقام و چوکي رسیدیم در آن زمان مي توانیم 

بگویم که ما ملت استیم.

اشراق حسیني:
خصوص  در  سعیدي  جناب  از  سپاس  با 
وجود  الگو  دو  یا  مدل  دو  نیافته گي  توسعه 
صورت  مداخله  بیرون  از  این که  یکي  دارد: 
مي گیرد و یک کشور یا یک ملت به صورت 
توسعه نیافته حفظ مي شود و مدل دوم این که 
از پویایي به سمت  خود یک جامعه زمانیکه 
رکود مي رود، در این جا مقصر خودش است، 

نه کشورهاي دیگر.
 به باور من ما نباید ایران و پاکستان و سایر 
کشورها را مقصر بدانیم، بل باید خود را مقصر 
داراي  در گذشته ها  اینکه  با وجود  که  بدانیم 
فتوحات بودیم؛ اما حاال هر مشکلي را که خلق 
مي بریم؛  پناه  توطیه  تیوري هاي  به  مي کنیم، 
افغانستان  مردم  که  مي کنم  فکر  من  بنابراین 

با  ما  مشکل  که  چرا  کنند،  ساده سازي  نباید 
اجتماعي  مسایل  گي هاي  پیچیده  دادن  تقلیل 

حل نخواهد شد.
یا  و  نمي کنیم  آلمان غربي مداخله  به  ما چرا 
این  چرا  و  نمي کنیم  مداخله  آسترالیا  به  چرا 
و  ایران  چرا  یا  و  نمي کنند  شکایت  کشورها 
از ما شکایتي ندارند، مانندی که در  پاکستان 
این   تمام  صورت  هر  به  داشتند،  گذشته ها 
مسایل مواردي اند که به عنوان دردهاي جدي 
توسط  موارد  این  که  است  نیاز  و  اند  مطرح 
کارشناسان به بررسي گرفته شود، در غیر این 
صورت ساده سازي مسایل، حالل مشکالت 

ما مردم افغانستان نخواهد بود.
عبدالمتین امین یك تن از جوانان 

شرکت کننده:
تنها با متوصل شدن به فرصت هاي 
کالن اقتصادي مشکل ما حل خواهد 

شد
با سالم خدمت همۀ دوستان و با سپاس از 

جناب سفیر صاحب!
رنجبر  سخنان  به  رابطه  در  من  صحبت هاي 
روي  رنجبر  داکتر صاحب  که  است  صاحب 
چهار محور بحث کردند و گفتند که ما براساس 
همین چهار محور مي توانیم بحث هاي مشترک 
ملي و اعتمادسازي را مطرح بسازیم که شامل 

دین، وطن، منافع ملي و دموکراسي است.
از  چند  هر  موارد  این  تمام  من،  باور  به 
ولي  است؛  جامعه  کالن  بسیار  ارزش هاي 
وجود  موارد  این  درجزییات  توافق  متأسفانه 
ندارد، طور مثال قرآئتی که من از دین دارم، به 
عنوان یک حافظ قرآن با قرآئتی که مال عمر 
و  دارد  تفاوت  ثریا  تا  زمین  از  دارد،  دین  از 
وطن  یک  مؤلفه  بزرگترین  اینکه  دیگر  مورد 
و جغرافیا آن است که ما هنوز روي آن توافق 
نداریم همان طور که  جناب حمید مبارز چند 
لحظه پیش گفتند که خط دیورند را به رسمیت 
تعداد  و  براي من یک  اما شاید  نمي شناسند؛ 
زیادي دیگر از افراد جامعه هیچ تفاوتي میان 
نداشته  مرو وجود  و  بخارا  دیورند، سمرقند، 
این  روي  مي توانیم  چگونه  بنابراین  باشد؛ 

محور جمع شویم.
سعیدي صاحب گفتند که ما اقوم استیم  و تا 
مي گوید  مبارز  حمید  اما  نشدیم؛  ملت  هنوز 
که ما ملت استیم؛ بنابراین در صورتي که ملت 
به معناي واقعي آن شکل نگرفته، پس چگونه 
ممکن است که منافع ملي بر مبناي  آن تعین 

شود.
اندیشمند موافق  من با جناب آریایي و آقاي 
استم که ما هنوز درالک قومیت قرار داریم و 
مسالۀ دیگر اینکه چند درصد نخبه گان سیاسي 
توافق  دموکراسي  محوریت  روي  هنوز  ما 
دارند؛ بنابراین تصور من این است که اگر ما 
بر محور اقتصاد براساس چهار فرصت کالن 
متوصل  دارد،  وجود  جامعه  در  که  اقتصادي 
شویم، ممکن است بخش بزرگي از مشکالت 

ما حل شود.
محور  بر  زراعت،  محور  بر  بتوانیم  ما  اگر 
استخراج  معادن و بر محور هشت میلیارد دالر 
کمک هاي جامعه  جهاني سازمان دهي درست 

کنیم مشکالت ما حل خواهد شد.
فیض آباد  بندر  از  ما  ملي  منافع  من  باور  به 
اشکاشم تا مرز چین است، منافع ملي ما بندر 
حیرتان تا ترکمنسان و تاجکستان و یا  خط 
است،  شده  تاسیس  بلخ  والیت  در  که  ریلی 
مي باشد و مي تواند مشکالت ما را حل کند؛ 
بنابراین حرف آخر من این است که ما باید به 
تیمی راي بدهیم که محوریت اقتصاد و توسعه 
اقتصادي در راس کارشان قرار داشته باشد، نه 

مسایل سمت، قوم و زبان.
اشراق حسیني:

این طور متوجه شدم که  از سخنان شما  من 
یک جامعه ملي وجود دارد  و این جامعه ملي 
این چهار فرصت را به وجود میاورد؛ اما یاد 
مدرن  ملت  تعریف یک  براي  ما  که  باشد  ما 
که جزو خانوادۀ جامعه جهاني در قرن بیست 
ویک باشد، مشکالتي داریم؛ بنابراین ما هنوز 
ملت مدرني نشده ایم که همۀ مردم ما از حقوق 

مساوي برخوردار باشند.

ادامۀ بحث آزاد نخستین نشست مشورتی طرح اجندای ملی:

ما هنوز ملت نشده ایم
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این کشور  دولت  کرد،  اعالم  امریکا  بودجۀ  ناظران  از  یکی 
افراد  با  دالر  میلیون   1۵0 از  بیش  ارزش  به  قرارداد  چندین 
و شرکت هایی در افغانستان بسته که همگی از حامیان شبه 

نظامیان طالبان هستند.
میلیون  چندین  قراردادهای  ایندیپندنت،  روزنامه  نوشته  به 
دالری طی پنج سال اخیر به ۴3 شرکت ساختمانی، تدارکاتی، 
راهسازی و تکنولوژی اطالعات داده شد که با شبه نظامیان 

طالبان ارتباط داشته اند.
بازسازی  امور  در  ویژه  بازرسی  مرکز  رییس  سوپکو،  جان 
افغانستان مستقر در امریکا »سیگار« گفت: در سال 2008 این 
سازمان قراردادهای بازسازی و فرعی به ارزش بیش از 1۵0 
میلیون دالر را شناسایی کرده که با شرکت هایی بسته شده که 
از سازمان های شبه نظامی و تروریستی در افغانستان حمایت 

مادی و ضروری تامین می کنند.
با وجود هشدارهای سال گذشته این سازمان و جنرال جیمز 
ماتیس، فرمانده سابق فرماندهی مرکزی امریکا در خصوص 

این مساله، ارتش وارد عمل نشد.
ارایه  امریکا  کنگره  به  که  جان سوپکو در گزارش جدیدی 

می تواند  امریکا  ارتش  که  نگرانم  شدت  به  من  گفت:  داده 
تروریست ها و حامیانشان را تعقیب، به آن ها حمله و حتی 
ما  که  معتقدند  امریکا  دولت  در  برخی  اما  بکشد  را  آن ها 
نمی توانیم از بسته شدن یک قرارداد دولتی با چنین افرادی 

جلوگیری کنیم.
متیو بورک، سخنگوی پنتاگون در پاسخ گفت: شاخه بررسی 
تخلفات ارتش این ۴3 توصیه نامه را در اواخر سال گذشته 
میالدی دریافت و یا بررسی نکرده است اما در این گزارش 
براساس  قراردادها  این  اینکه  برای  کافی  مدارک  و  اسناد 
در  تعلیق  حالت  به  یا  و  متوقف  فدرال  مقررات  و  قوانین 

بیایند، وجود ندارد.
این  با  قرارداد  تعداد  چه  انگلیس  که  نیست  هنوز مشخص 
خارجه  امور  وزارت  است.  کرده  امضا  افراد  و  شرکت   ۴3
اظهارنظر  مساله  این  مورد  در  المنافع  مشترک  کشورهای  و 

نکرده اند.
اگرچه قانون امریکا بستن قرارداد با سازمان های تروریستی 
دفاع  وزارت  به  مساله  این  می کند،  ممنوع  را  حامیانشان  یا 
مربوط می شود و به وزارت داخله یا آژانس توسعه بین المللی 
به  قراردادهایی  به  همچنین  مساله  این  ندارد.  ربطی  امریکا 
ارزش 100 هزار دالر یا بیشتر مربوط می شود، در صورتی که 

بیشتر این قراردادها ارزشی کمتر از این مبلغ دارند.
یکی از گروه های سیاستمداران جمهوری خواه و دموکرات 
بیشتر  قدرت  تفویض  برای  را  جدیدی  قانون  اخیر  هفته 
قادر  را  بازرس  این  که  دادند  پیشنهاد  »سیگار«  سازمان  به 

می سازد تا مانع پیمان کاری خارجی و افغان می شود.
جیسون چافتز، یکی از اعضای جمهوری خواه کنگره گفت: 
این مساله به شکلی است که انگار ما به افرادی که زنان و 

مردان شجاع نظامی ما را می کشند، پول می دهیم.

عضو کنگرۀ امریکا در پیوند به گزارش سیگار:

ما به کسانی که زنان و مردان مان را می کشند
 پول می دهیم

شفاخانه های کشور به زودی با شبکۀ فایبر نوری 
بین المللی طبی  تحقیقات  مراکز  با  و  وصل شده 

جهان وصل می گردند.
این قرارداد به ارزش چهار ملیارد دالر امریکایی 
روز گذشته میان مقامات وزارت صحت عامه و 
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به امضاء 

رسید.
دوکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه هنگام امضای 
این تفاهمنامه به خبرنگاران گفت که تعدادی از 
شفاخانه ها و مراکز صحی کشور با این تکنالوژی 
پیشرفته مجهز می گردند تا داکتران و متخصصین، 
ازاین  خویش  مریضان  معاینات  و  تداوی  در 
استفاده  دست  دور  مناطق  در  ویژه  به  وسایل 

نمایند.
و  شفاخانه   78 آینده،  سال  سه  طی  افزود،  وی 
انستیتوت علوم صحی کشور به هزینه ۴ میلیون 

دالر امریکایی به فایبرنوری وصل می گردند که از 
این میان در سال روان حدود 1۵ شفاخانه تحت 

پوشش این برنامه قرارخواهد گرفت.
برای  را  زمینه  تکنالوژی  این  مقامات،  گفته  به 
که  می نماید  فراهم  دور  راه  از  تداوی  برنامه 
توسط آن، دوکتوران و متخصصین در تشخیص 
و تداوی مریضان از راه دور با هم دیگر به تبادل   
اندوخته های شان  می پردازند. ...   ادامه صفحه 6
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اعضای مجلس در پیوند به تأخیر در امضای سند امنیتی:

حکومت در صدِد باج گیری از 
امریکاست

شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که 
حکومت افغانستان در تالش است خواست های غیر 
قانونی خود را با گروگان گرفتن سند موافقت نامۀ 
امنیتی میان کابل و واشنگتن، باالی حکومت امریکا 

بقبوالند.
مقام های افغانی و امریکایی تا حال سه جلسه روی 
در  افغانستان  حکومت  اما  داشته اند،  امنیتی  سند 
روی  بحث  طالبان،  برای  دفتر  گشایش  به  واکنش 

این سند را به حالت تعلیق در آورده است.
 حکومت افغانستان می گوید، تا زمانی که شرط های 
آن ها پذیرفته نشود، سند امنیتی را به امضا نخواهد 

رساند.
حال  در  افغانستان  که  می گویند  مجلس  اعضای 
و  دارد  نیاز  امنیت  به  چیزی  هر  از  بیش  حاضر 
برای  ممکن  راه  هر  از  باید  افغانستان  حکومت 

آوردن امنیت کوشش کند.
پیش از این، بارک اوباما رییس جمهور امریکا، جیمز 
دابنز نمایندۀ ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان، 
جان کری وزیر خارجه و زلمی خلیلزاد سفیر پیشین 
امریکا در افغانستان، خواستار امضای هرچه سریعتر 

موافقت نامۀ امنیتی شده بودند.
و  کابل  امنیتی  سند  که  گفته  امریکا  ویژۀ  نمایندۀ 
انتخاباتی  مبارزات  برای  وسیله یی  نباید  واشنگتن 

افغانستان شود.
می گوید:  نماینده گان  مجلس  عضو  عظیمی  فرهاد 
امضای  در  تعلل  با  می خواهد  افغانستان  حکومت 
این موافقت نامه در انتخابات آینده از این پیمان به 

نفع نامزد خود استفاده ببرد.
افغانستان  »حکومت  می افزاید:  مجلس  عضو  این 
میان دو  این موافقت نامه  با تالش هایش می خواهد 
کشور امریکا و افغانستان به امضا نرسد، تا آلۀ دستی 
باشد برای انتخابات آینده و تیم حاکم از آن به نفع 
خود به گونۀ دلخواه استفاده ببرند و امضاشدن این 

پیمان برای هر حکومت افغانستان مهم نیست.«
امضای  که  است  باور  بدین  مجلس  عضو  این 
موافقت نامۀ امنیتی به سود کشور است و تیم حاکم 

باید در این زمینه تالش کند.
افغانستان  »حکومت  می گوید:  مجلس  عضو  این 
عملی  را  خود  اهداف  مردم  خواست های  بیان  با 
می کنند و این حکومت...               ادامه صفحه 6


