
رییس کمیسیون حل منازعات، یک جرگه  ١٤ نفری 
را به نام تفاهم کاندیدان ریاست جمهوری، به منظور 
آینده  سال  جمهوری  ریاست  نامزدان  تعداد  کاهش 

تشکیل داده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور گفته می شود که ١٤ تن 
از سوی صبغت اهلل مجددی ــ رییس کمیسون حل 
کاهش  منظور  به  آینده  هفته  است  قرار  ــ  منازعات 
تعداد نامزدان ریاست جمهوری در یک جرگه جمع 

شوند.
رییس  سوی  از  جرگه  برگزارکننده گان،  گفته  به 
کمیسیون حل منازعات ایجاد شده است که از بزرگان 
و علمای والیات مختلف تشکیل یافته و رهبری آن را 

اسداهلل وفا معاون مجددی بر عهده دارد.
تا  دارند  تالش  آن ها  می گویند:  جرگه  اعضای 
کاندیداهایی را که احتمال پیروزی شان اندک است، 
مجبور کنند که به نفع دیگران بگذرند و از کاندیداهایی 
که برنامه های شان مشابه اند نیز خواهش خواهند کرد 

که متحد شوند.

بلخ،  بدخشان،  والیات  از  بزرگانی  جرگه  این  در 
ننگرهار، غزنی، قندوز، لوگر، خوست، پکتیا، هلمند، 
میدان وردک، لغمان، کنر، دایکندی و سرپل عضویت 

دارند.
معین مرستیال عضو اسبق مجلس نماینده گان و عضو 
فعلی این جرگه، می گوید: قرار است آن ها در روز 
اول هفتۀ آینده، اولین نشست خود را آغاز و با نامزدان 

احتمالی گفت وگو کنند.
به گفته آقای مرستیال با کاهش...        ادامه صفحه ۶
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

امضای سند امنیتی به حکومت 
آینده موکول شود

روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه در شماره دیروز خود  
)جمعه( نوشته است که دولت انقره حساب هاي بانکي 
ادعاي  با  را  ترکیه  تبعه  دارایي هاي حکمتیار و سه  و 

ارتباط با گروه القاعده مسدود کرده است.
به گزارش تلویزیون نور از این روزنامه ترکي، دولت 
امنیت  شوراي  مصوبه  اجراي  در  گذشته  روز  انقره 
سازمان ملل متحد، حساب هاي بانکي...  ادامه صفحه ۶

مورد  در  اگر  می گویند  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مسووالن 
نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، اسناد و شواهد ارایه 
شود که آنان متهم به جرایم جنگی اند، با آن ها برخورد قانونی 

صورت خواهد گرفت.
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی 
در صحبتی به خبرنگار آژانس باختر گفت که اگر در مورد کدام 
این  به  باشد،  افغانستان  در  بشر  نقض حقوق  به  متهم  که  نامزد 
کمیسیون اسناد و شواهد ارایه شود، کمیسون شکایات انتخاباتی 

حاضر است تا در مورد اقدام قانونی نماید.
محسنی عالوه نمود که تاکنون حدود ده شکایت در مورد شماری 
قرار  بررسی  مورد  که  است  رسیده  کمیسیون  این  به  نامزدان  از 

خواهند گرفت.
اما محسنی در مورد نوعیت این شکایات...         ادامه صفحه ۶

هدف اصلي از برگزاري  لویه جرگه سنتي، یک نوع 
حامد  حمایت  مورد  نامزد  سود  به  انتخاباتي  کمپاین 

کرزي است.
شماري از تحلیل گران سیاسي ضمن اظهار این مطللب 
سنتي  جرگه  لویه  برگزاري  با  حاکم  تیم  مي گویند، 
گردهم  کشور  نقاط  تمامي  از  را  مختلف  اشخاصي 
میاورند تا با استفاده از امکانات دولتي به نحوْه آنان را 
تشویق کنند تا از نامزد مورد تایید حکومت حمایت 

کنند.
آقای کرزی در نشست خبری روز دوشنبه هفته گذشته 
در مورد امضای موافقت نامه دو جانبه امنیتی با امریکا 
گفت که برای بحث در مورد امضای این موافقتنامه تا 

یک ماه دیگر لویه جرگه را فرا می خواند.
لویه  آجندای  که  گفته  افغانستان  اما هرچند حکومت 
جرگه مختص به امضای موافقت نامه امنیتی با امریکا 

اند  گفته  دولت  منتقدان  از  بسیاری  ولي  بود؛  خواهد 
که نگران اند آقای کرزی با تدویر لویه جرگه مسایل 
دیگر ازجمله انتخابات را در این جرگه به بحث بگیرد.
ملي  ایتالف  سخنگوي  سانچارکي  فاضل  آقا  سید 
مي گوید، هدف حامد کرزي از فرا خواني لویه جرگه 

دو مساله مهم و عمده است.
سخنگوي ایتالف ملي گفت، هدف اصلي از برگزاري  
مورد  نامزدان  سود  به  کمپاین  نوع  یک  سنتي  جرگه 

حمایت حامد کرزي است.
سنتي  جرگه  عنوان  تحت  حاکم  تیم  کرد،  تاکید  او 
کشور  نقاط  تمامي  از  را  مختلف  اشخاصي  و  افراد 
گردهم آورده و طي چند روزي که در پایتخت هستند 
مي خواهند با استفاده از امکانات دولتي به نحوی آنان 
به  و  بدهید  راي  فالن شخص  به  که  کنند  تشویق  را 
بسیار  مي تواند  مساله  این  که  ندهید  راي  کس  فالن 

خطرناک باشد.
با  مي خواهد  کرزي  حامد  کرد:  اضافه  سانچارکي 
سوي  از  اما  بگیرد؛  امیتاز  امریکا  از  پیمان  این  امضا 
این طور فکر  آینده  هم نمي خواهد مردم و نسل هاي 
کنند که او بخشي از خاک افغانستان را به عنوان پایگاه 
نظامي براي اولین بار به خارجي ها...     ادامه صفحه ۶
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صفحه 6

برگزاري لویه جرگه؛ بزرگ ترین کمپاین انتخاباتي

اگر آقای کرزی به راستی خواهان مشخص 
شدِن تعریف تجاوز در سند امنیتی یا در 
کل سیاست کشور است، باید در قدم 

نخست خود به مرزهای قانونی و بین المللی 
افغانستان و کشورهای همسایه احترام و 
بر حدود اربعة فعلی کشور صحه بگذارد تا 
مشکل تجاوز از بیرون، حل و تعریِف آن 

ساده گردد
بنابراین به نظر می رسد که آقای کرزی در 
سه درصد باقی مانده از توافقش روی سند 
امنیتی، شرایط مشخصی ندارد و فقط با 

ذهنیت ها بازی می کنـد تا هم از خود یک 
چهرة ملی بسازد و هم امریکا را به پذیرش 
شرط اساسی اش که حمایت از نامزد مورد 

نظر اوست، وادارد



...درست است که ما انتخابات را به عنوان کنش 
سیاسی سطح باالیی در پیش رو داریم؛ اما مسأله 
و  ملی  نیروهای  و  جامعه  دل سوزان  دغدغۀ  و 
و  فرد  چه  که  باشـد  این  نباید  سیاست مداران 
گروهی پس از این خواهد توانست اقبال برقرار 

شدن بر مدار قدرت را از آِن خود کند.
ما  که  است  این  می کند  مشغول  را  ذهنم  آن چه 
انتخابات را  برنامه یی می توانیم  با چه  چه گونه و 
به یک فرصت برای هم بسته گی عمومی و نجات 

کشور تبدیل کنیم. 
که  است  دهه  چهار  به  نزدیک  ما  فداکار  مردم 
وطن  از  دفاع  در  را  ملی شان  و  دینی  مسوولیت 
انجام داده اند، اکنون رهبران شان باید نشان دهند 
که به جای کشمکش و سیاست بازی و نمایش های 
عوام فریبانۀ سیاسی و اخالق سیاسی امروزی که 
با  می توانند  است،  کشانده  بیراهه  به  را  کشور 
بحث ها و گفت وگوهای منطقی و استوار به فهم، 
عقالنیت و درایت سیاسی، به تفاهم برسند. زیرا 
کسانی که از بین مردم برخاسته و ادعای رهبری 
دارند؛ باید جایگاه خویش را در معادالت سیاسی 
کشور مشخص کنند، برای برنامه ها و اهداف شان 
مرزهای روشن و ملموسی داشته باشند و در یک 

کالم تکلیف شان با خودشان روشن باشد.
فرد و یا گروهی که می تواند در جامعه نقش آفرینی 
کند و از سوی دیگر در ساختار سیاسی حضور 
سیاسی  فضای  در  طریق  این  از  و  باشد  داشته 
کشور اثر بگذارد؛ با درک این واقعیت که شرایط 
امروز افغانستان دیگر مجال تجربه و خطا به کسی 
نمی دهد، باید در پی این باشد که خواسته هایش 
حد  تا  و  سازد  هماهنگ  عمومی  خواست  با  را 

ممکن یک سیاست اخالقی را دنبال نماید.
برای خیلی ها که نمی توانند از شیوه های قدیم دل 
بکنند و قدرْت مترادِف منافع قومی و گروهی شان 
است، شرایط امروز حکومت افغانستان عبرت آموز 
شده؛ زیرا پایاِن این مسیر مشخص است به کجا 
می انجامد؛ به جایی که مطلوب هیچ کس نیست. 
خفت و ذاللتی که امروز دامن گیر دولت افغانستان 
است، به همۀ نیروها هشدار می دهد و به بیدارباشی 
فرا می خواند.تک روی ها و تک صدایی ها اگر راه به 
جایی می بردند؛ امروز ما در این شرایط نامناسب 
که در جنگ  متالشی شده یی  نیروهای  که  نبودیم 
بار دیگر مردم  دارند،  قرار  افغانستان  علیه  نیابتی 

ما را زمین گیر کنند.
مسلمًا آن چه امروز ما می خواهیم با آن چه امکان 
تحقق دارد، دو مسالۀ کاماًل متفاوت است. با توجه 
رفتارهای  که  است  واضح  امروز،  وضعیت  به 
فردی نمی تواند از منطق بین االذهانی تبعیت کند. 
لذا تأکید می کنم که از خالل تجربه و گفت وگوی 
بتواند  که  یافت  دست  شیوه یی  به  باید  جمعی، 
گره گشای مشکالت باشد و  نگرانی های امروز را 
در بستر اطمینان بخشی فرو نشاند؛ زیرا فقط رفتن 
که  نقشه یی  راه اندازی  بدون  انتخابات  طرف  به 
مورد رضایت اکثریت باشد، با توجه به وضعیت 

و  پیچیده تر  احوال  و  اوضاع   ،20١٤ حساس 
شکننده تری را در پیش روی مان خواهد گذاشت. 
با چند مشکل عمدة  قبلی  انتخابات های  چنان که 
تقلب، آرای کمتر از 50 درصد و ایتالف رهبران 
دیدگاه های  و  قدرت  انحصار  به خاطر  اقتدارگرا 
تنگ قومی، حتا در موجودیت نیروهای بین المللی، 
داشتن  عدم  و  الزم  مشروعیت  عدم  با  را  دولت 
باعث  پایه های یک دولت ملی مواجه ساخت و 
بحران اعتماد، شکننده گی و فساد گردید. به همین 
علت، امروز دولت آقای کرزی مطمین نیست که 
کشور را به 20١٤ با ثبات گذار دهد و این مرحله 

را با موفقیت پشت سر بگذارد.
از  داریم؛  قرار  بزرگی  تحوالت  آستانۀ  در  ما 
سویی برگزاری انتخابات و از طرف دیگر خروج 
چلنج های  و  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای 
اجتماعی  و  امنیتی  اقتصادی،  سیاسی،  بزرگ 
پای  که  است  شرایطی  چنین  در  روی مان.  پیش 
میان  به  افغانستان  نخبه گان  رسالت  و  مسوولیت 
می آید. آنانی که عمق مسایل را درک می کنند و با 
احساس و تعهد و دل سوزی موضوع را با جدیت 
دنبال می نمایند، می بایست وارد میدان شوند. گذار 
از این مرحله بی تردید تالش جمعی نخبه گان را 
از اقشار مختلف و مطرح می طلبد تا حتا با تفاهم 
اولویت های  و  ملی  کالن  مسایل  باالی  حداقلی 
ژرف اندیشی  و  عقالنیت  با  را  آزمون  این  ملی، 
موفقانه پشت سر گذارند. زیرا جامعۀ جهانی در 
مشروعیت  مشکل  و  است  افغانستان  ترک  حال 
در  رو  پیش  آیندة  و  پابرجاست  هم چنان  دولت 
هاله یی از ابهام و بن بست قرار دارد. با ادامۀ این 

به  کشور  نابه ساماِن  وضعیت  شک  بدون  حالت 
سمت درگیری ها و بحران گستردة امنیتی به پیش 

خواهد رفت.
می تواند  تنها  نه  ملی  آجندای  محور  در  تفاهم 
مستقیم  تأثیر  انتخابات  پروسۀ  موفقیِت  باالی 
داشته باشد، که مسلمًا در جهت گذار موفقانه به 
ادامۀ  و  افغانستان  امنیِت  و  ثبات  حفظ  و   20١٤
نیز،  جهانی  جامعۀ  معنوی  و  مادی  حمایت های 

کارساز و اطمینان بخش تمام خواهد شد.

این که آجندای ملی وضعیت کشور  به  با توجه   
مکانیزم  و  نموده  آسیب شناسی  فشرده  به طور  را 
به  رسیدن  راستای  در  را   راه  نقشۀ  ساختار  و 
راه حلی جمعی تدوین نموده است؛ با ایجاد خانۀ 
راه اندازی  و  ملی  گفتمان  و  بین االفغانی  دیالوگ 
نخبه گان  که  امیدواریم  دایم الفعال  کنفرانس های 
کردن  حالجی  و  رای زنی ها  با  بتوانند  افغانستان 
ساخته  غنی تر  را  ملی  آجندای  محتوای  مسایل، 
و  متحدانه  آیندة  ملی،  سند  یک  عنوان  به  و 

مطمین تری را ترسیم نمایند.
با توجه به چشم اندازی که از مولفه های آجندای 
در  می توانیم  شیوه  این  با  شده،  ارایه  ملی 
چارچوب پایه های تیوریک و واضح این طرح و 
با توجه به اهداف مورد نظر و اولویت های ملی 
پایدار  و  تفاهم سرتاسری  یک  به  تشخیص شده، 

دست یابیــم.
خرسند استیم که پس از چند ماه فعالیت مستمر 
و گفت وگو و رای زنی با نخبه گان و روشن فکران 
ملی  آجندای  اکنون  کشور،  دل سوز  و  متعهد 
هماهنگی  در  ملی  مستقل  پروسۀ  یک  حیث  به 
از  مجموعه یی  حمایت  با  نخبه گان  تفاهم  و 
جامعۀ  نهادهای  مجموعۀ  سیاسی،  احزاب 
علما  از  شماری  مستقل،  شخصیت های  مدنی، 
در  عزیز  جوانان  خصوصًا  و  کشور  خبره گان  و 
سطح  در  نخبه گان  میان  مشورتی  نشست های 
ملی و سرتاسری کشور، روندی رو به گسترش 
در  کتاب  این  مباحث  طرح  با  آرزومنـدم  دارد. 
کنفرانس های  طی  بین االفغانی  گفت وگوهای 
روی  بتوانیم  رای زنی ها  و  نشست ها  دایم الفعال، 

مسایل ملی افغانستان به یک توافق اطمینان بخش 
و امیدوارکننده برسیم، خالی موجود در کشور را 
پُر نماییم و به نسل امروز و فردای مان، آرامش و 
امنیت و اعتماد و اطمینان را هدیه کنیم و حافظۀ 
به  تاریخی  بزرگ  میراث   یک  عنوان  به  را  ملی 
بگذاریم  محکمی  سنگ  و  بسپاریم  آینده گان 
خاطرش  به  آن  مردم  که  سرزمینی  تعمیر  در 

قربانی های بی شماری داده اند.
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انتخابات باید به یک فرصت 
تبدیل شود

)گزیده یی از مقدمة کتاب آجندای ملی اثر احمد ولی مسعود(

 

با آن که هنوز فهرست نامزدان ابتدایی از سوی کمیسیون 
رسمی   کمپاین  زمان  تا  و  است  نشده  معرفی  انتخابات 
که  دیده می شود  اما  مانده،  باقی  زیادی  نامزدان فرصت 
این جا و آن جا برخی از کمپاین های پیش از وقت آغاز 
شده است. قانون انتخابات در این زمینه صراحت دارد و 
زمان دقیق آغاز کمپاین ها را مشخص کرده ولی با آن هم 
معلوم نیست که قانون با آنانی که قبل از وقت، آغاز به 

کارزار انتخاباتی می کنند، چه برخوردی خواهد کرد؟
تا کنون این کمپاین ها به دو شیوه صورت گرفته است. 
یکی آن که هواداران نامزدها از طریق شبکه های اجتماعی 
نیز سایت های  توییتر، گوگل پالس و  نظیر فیس بوک، 
همین  از  که  تا جایی  حتا  اند.  پرداخته  تبلیغ  به  انترنتی 
با  نامزد  یک  طرف داران  میان  لفظی  جدال های  حاال 
هواداران نامزد دیگر آغاز گردیده و در برخی از موارد به 

دشنام های رکیک منجر شده است.
روشن نیست که با تبلیغات انترنتی نامزدان، مطابق قانون 
آیا  افغانستان چه برخوردی صورت می گیرد؟  انتخابات 
این گونه تبلیغات می تواند عدول از قانون شمرده شود و 

اگر می شود، پس چرا کاری علیه آن صورت نمی گیرد؟
گروهی  رسانه های  طریق  از  تبلیغات  نیز  دیگر  شیوة 
داخلی، به ویژه رسانه های چاپی و تصویری است که از 
چندی به این سو به نظر می رسد. شماری از رسانه ها به 
صورت علنی به تبلیِغ پیش از وقِت نامزدان مورد نظرشان 

می پردازند. 
تاکید  قابل توجه و  نیز  نکتۀ دیگری  میانه  این  اما در  و 
سال های  در  این که  کرد  اشاره  آن  به  باید  که  است 
گذشته و در انتخابات های قبلی، در ایام کمپاین، نامزدان 
در  به  را  و عکس های شان  پوسترها  قیدوشرطی  بی هیچ 
و دیوار شهر می چسپاندند. چنان که نه ملکیت شخصی 
دولتی.  اماکن  و  عام  ملکیت  هم  نه  و  بود  مدنظرشان 
آن  در  که  را  نقاطی  بارها،  انتخابات  کمیسیون  هرچند 
جا باید تبلیغات انتخاباتی صورت بگیرد، مشخص کرده 
نتیجه  در  که  نکردند  توجهی  نامزدان  هم  آن  با  اما  بود 
شماری از آنان جریمه های نقدی نیز شدند. این طرز کار 
باعث شد که چهرة شهر به طرز وحشتناکی تغییر کند. 
زیرا، نامزدان پس از آن که انتخابات تمام شد، عکس های 
پخش شدة شان را از در و دیوار شهر جمع نکردند و 
حتا برخی از این پوسترها تا کنون موجود است. از این رو 
باید به خاطر داشت که حفظ محیط زیست و زیبایی شهر 
این  اگر  و  می نماید  مهم تر  انتخابات  در  از شرکت  حتا 
نامزدان واقعًا خدمت به مردم مد نظرشان است، باید از 
همین اکنون از نصب پوسترها و عکس های تبلیغاتی شان 
در امکان عمومی  و ملکیت های شخصی مردم بپرهیزند.

برای  توصیه یی  انتخابات،  این  در  دیگر  ضروری  نکتۀ 
این  دخالت  بر  مبنی  نگرانی هایی  که  است  کمیسیون 
نهاد در انتخابات خیلی باالست. اکثراً به این باور اند که 
اعضای کمیسیون انتخابات بنابر دالیل سیاسی نمی توانند 
هم  باور  این  کنند.  حفظ  انتخابات  در  را  بی طرفی شان 
بنابر تجربه های قبلی و نیز گزینش اعضای این کمیسیون 
این رو،  از  است.  آمده  میان  به  جمهور  رییس  سوی  از 
باید به یاد داشت که کمیسیون انتخابات ماهیتًا یک نهاد 
انتخابات  پروسۀ  ختم  تا  قانون  مطابق  و  است  بی طرف 
اگر  فرض  بر  حاال  کند.  حفظ  را  بی طرفی اش  این  باید 
چنین نشود و آن چه اکنون مایۀ نگرانی است به حقیقت 
بدل شود، بی تردید که پروسۀ انتخابات را دچار مشکل 
توجه  باید  کال  در  اما  ساخت.  خواهد  جبران ناپذیری 
به عنوان یک  افغانستان  برای مردم  انتخابات  داشت که 
مطرح  بحران  از  کشور  رهایی  برای  سیاسی  فرصت 
است و باید همه جریان های سیاسی و نهادهای مدنی 
یک  به  نتخابات  کردن  تبدیل  برای  را  شان  تالش های 
و  تغییر  و  تحول  سوی  به  گذار  برای  مناسب  فرصت 

بهترسازی وضعیت عمومی بسج کنند. 

انتخابات و چند نکتۀ 
ضروری

ما در آستانة تحوالت بزرگی قرار داریم؛ از سویی برگزاری انتخابات و از طرف 
دیگر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و چلنج های بزرگ سیاسی، اقتصادی، 
امنیتی و اجتماعی پیش روی مان. در چنین شرایطی است که پای مسوولیت و 
رسالت نخبه گان افغانستان به میان می آید. آنانی که عمق مسایل را درک می کنند و 
با احساس و تعهد و دل سوزی موضوع را با جدیت دنبال می نمایند، می بایست وارد 
میدان شوند. گذار از این مرحله بی تردید تالش جمعی نخبه گان را از اقشار مختلف 
و مطرح می طلبد تا حتا با تفاهم حداقلی باالی مسایل کالن ملی و اولویت های ملی، 
این آزمون را با عقالنیت و ژرف اندیشی موفقانه پشت سر گذارند
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رهبران  و  اوباما  بارک  جمهور  رییس  میان  مذاکرات  ترین  تازه 
جمهوری خواه بدون دستیابی به موفقیت خاتمه یافت.

کاخ سفید با نشر بیانیه، این جلسه 90 دقیقه یی را خوب خواند اما 
گفت طرفین در این جلسه موفق به دریافت راه خاص برای شکستن 

بن بست نگردیدند.
اریک کانتور رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان ایاالت 
با  بحث  ادامه  انتظار  گفت،  خوانده  مفید  را  جلسه  این  متحده  

دیموکرات های می رود:
در جلسه به هر دو طرف واضح شد که ما حاال کجا استیم و نتیجه 
جلسه ما این بود که تیم های ما امشب بیشتر بحث کنند. ما همه 
بحث های بیشتر داریم و با بحث های بیشتر خواهیم آمد. رییس 
جمهور اوباما نیز گفت که با هیات اداری مشوره می کند و ما به 

پیشرفت در رابطه امیدواریم.
هفدهم اکتوبر ضرب االجل تعین شده برای اعضای کانگرس است 

تا بتوانند سطح قرضه گیری حکومت را بلند ببرند.
شانزده  امریکا  حکومت  گیری  قرضه  نهایی  حد  حاضر  حال  در 

اعشاریه شش ترلیون دالر امریکایی است.
دیموکرات ها همچنان تالش دارند تا به توافق برسند که در نتیجه 

آن تعطیل قسمی ادارات دولتی پایان یابد.
شماری از اداره های دولتی امریکا از 7 روز به اینسو بسته شده اند. 

سوریه و جنگ جهانی امریکا
»آیا طوفان ایجاد شده در 
خصوص سوریه فروکش 
این  اگر  است؟  کرده 
آمریکا  چرا  است  طور 
همچنان بر اینکه در متن 
امنیت  شورای  قطعنامه 
سازمان ملل در خصوص 
خلع سالح های شیمیایی 
از  استفاده  مساله  سوریه 
گنجانده  نظامی  نیروی 

شود تاکید دارد؟«
خبرگزاری  گزارش  به 
دانشجویان ایران )ایسنا(، 
پراودای  اینترنتی  پایگاه 
در  تحلیلی  در  روسیه 
امریکا  اهداف  خصوص 

در سوریه می نویسد:
رئیس  پوتین،  والدیمیر 
روسیه  جمهوری 

دنبال چه  به  در سوریه  پرسیده  امریکایی ها  از  می گوید 
چیزی هستند اما جواب روشنی نگرفته  است.

طراح  و  کار  کهنه  سیاستمدار  کیسینجر،  هنری  شاید 
گذشته  سال   ٤0 در  امریکا  خارجی  سیاست  غیررسمی 
جالب  سخنرانی  است.  داده  خرج  به  بیشتری  شفافیت 
و  رسانه ها  توجه  از  پیش  سال  دو  حدود  وی  توجه 
صدر  در  اخیرا  که  وی  ماند.  دور  جهان  تحلیلگران 
فهرست ١00 روشنفکر برتر جهان قرار گرفته در اواخر 
سال 20١١ درباره جنگی صحبت کرد که اجتناب ناپذیر 

خواهد بود.
تا  کرد  توصیه  عادی  مردم  به  آمریکایی  سیاستمدار  این 
به حومه شهرها بروند، یک مزرعه بسازند و سالح های 
خود را فراموش نکنند چرا که گرسنگی همه جا را فرا 

خواهد گرفت.
کیسینجر همچنین حمله به پناهگاه نخبگان را نیز از سوی 
همان مردم گرسنه که در جستجوی غذا هستند رد نکرد. 
اظهارات وی تایید نتایج درخشان سیاست هایی است که 
منجر به جنگ می شوند. اما چرا این جنگ اجتناب ناپذیر 

است و چه کسی قرار است آن را به اجرا درآورد؟
کیسیجر صادقانه گفت که امریکا در حال کشاندن روسیه 
و چین به یک تله است و میخ نهایی این تابوت نیز ایران 
یعنی هدف اصلی اسرائیل خواهد بود. وی آمریکا را به 
تک تیراندازی تشبیه کرد که یک فرد تازه کار را تحریک 

می کند تا سالحی را انتخاب کند و سپس هنگامی که این 
تازه کار آماده اقدام شد خود شلیک می کند.

به عقیده کسینجر پیروزی در این جنگ تنها توسط یک 
ابرقدرت همچون آمریکا رقم خواهد خورد و طرفی که 
را  مردم  بگیرد  دست  به  را  غذا  و  دولت   ، نفت  کنترل 

کنترل می کند.
توانست  دیپلماتیک  جنگ های  کهنه کار  سیاستمدار  این 
صادقانه و به اختصار، رویکردهایی را که اکثریت نخبگان 
نخبگان  این  به  کند.  افشا  گرفته اند،  پیش  در  آمریکایی 
نفت  واقع  در  کین«.  مک  »نخبگان  گفت  باید  واقع  در 
خاورمیانه و ایجاد پایگاه در مناطقی که در مقابل عصر 
یخبندان دوم احتماال محافظت خواهند شد، بدون تردید 
آمریکا را تشویق می کند تا قلمرو کنترلش را توسعه دهد.
در  مرحله  این  در  خوشایند  شرایط  این  وجود  این  با 
دارد. هدف  قرار  دوم  درجه  در  اصلی  با هدف  مقایسه 
اصلی خنثی کردن دو رقیب ژئوپولتیک اصلی آمریکا در 
جهان یعنی روسیه و چین با هر وسیله ای از جمله نیروی 
نظامی و یک جنگ جهانی است. هدف اصلی همچنین 
نشان دادن این است که کسی که همچنان خودکفا بوده و 

تحت کنترل کسی نباشد ارباب جهان خواهد بود.
گفت:  و  کرد  نظر  اظهار  باره صادقانه  این  در  کیسینجر 
کشور  هفت  است  الزم  که  شده  گفته  آمریکا  ارتش  به 
خاورمیانه را تصرف کرده و بر منابع آنها مسلط شود و 

آنها تقریبا به پایان این وظیفه نزدیک شده بودند.

یک  که  کرد  تاکید  وی 
نظم  یک  و  جدید  جامعه 
ایجاد خواهد  جهانی جدید 
ابرقدرت  یک  تنها  و  شد 
آن  و  ماند  خواهد  باقی 
جهان  بر  که  است  دولتی 
پیروز شود. این هفت کشور 
عربستان،  شامل  خاورمیانه 
متحده  امارات  کویت، 
لیبی  سوریه،  عراق،  عربی، 
در حقیقت  هستند.  ایران  و 
صورتی  در  ماموریت  این 
سوریه  به  واشنگتن  که 
حمله کرده و آن را همچون 
کنترل  تحت  عراق  الگوی 
خود گرفته بود تقریبا کامل 
این  وجود  این  با  می شد. 

اتفاق رخ نداد.
پوتین،  والدیمیر 
دیپلماتیک  عمل  ابتکار  موقع  به  روسیه  رئیس جمهوری 
آمریکا را ردیابی کرد و دیگر آمریکا نمی توانست بدون 
جامعه  در  را  خود  غیررسمی  مشروعیت  کامال  آنکه 
کند.  رد  را  وی  اظهارات  بدهد،  دست  از  بین المللی 
به  حمله  و  اسنودن  افشاگری های  که  تبعاتی  همچنین 
و  هواپیمابر  ناوهای  توسط  حتی  می کرد  ایجاد  سوریه 
نقش  نبودند. همچنین  قابل حل  تام هاوک  موشک های 
نمی توان  نیز  را  آمریکا  رئیس جمهوری  اوباما،  باراک 
دست کم گرفت. وی اکنون توسط مخالفان سیاسی خود 
در میان جمهوری خواهان و دموکرات های وابسته به البی 
اسرائیل که بر اقدامات سختگیرانه تاکید دارند کامال مهار 

شده است.
کیسینجر  توسط  علنا  که  طرح هایی  با  توانست  اوباما 
بیان شد و به وضوح توسط افراد پشت صحنه کیسینجر 
پشت صحنه  افراد  این  کند.  مخالفت  بود  شده  طراحی 
به  وابسته  معموال  که  هستند  سیاسی  نیروهای  شامل 
طرح های  این  هستند.  آیا  »راکفلر«  قدرتمند  خاندان 
مبارزه  است.  بعید  رها شده اند؟  به حال خود  راهبردی 
زیادی  انتظارات  و  منابع  که  چرا  است  شده  آغاز  تازه 
وابسته به این مسیر سیاست خارجه هستند. این تصادفی 
طور  به  که  لیبرال  محورهای  پول  روسیه  در  که  نیست 
احیا  چشمگیر  طرزی  به  هستند  راکفلرها  حامی  سنتی 

شده اند.

مذاکرات میان بارک اوباما 
و رهبران جمهوری خواه 

بی نتیجه پایان یافت

سازمان منع استفاده از 
تسلیحات شیمیایی برندۀ 

جایزه صلح نوبل شد

معاون وزیر خارجه امریکا: ادامة همکاری امریکا با مصر
حاضریم به پیشنهادهای ایران 

گوش بدهیم امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزارت 
اعالن نمود که به حمایت مردم مصر و 
امینت سرحدات  تأمین  کمک به منظور 
مصر ادامه خواهد داد. اما اضافه کرده تا 
زمانی که پیشرفت معتبری برای تشکیل 
یک حکومت غیرنظامی فراگیر در مصر 
به  نظامی  تجهیزات  ارسال  نشود،  دیده 

آنکشور را به تعلیق در می آرد. 
مری هارف معاون سخنگوی وزرات خارجه امریکا گفت هدف ابتدایی ایاالت متحده امریکا 

در مصر در حال حاضر تأمین صلح و ثبات برای مردم مصر است.
است.  امریکا  متحده  ایاالت  کمک های  بزرگ  کنندة  اخذ  دومین  اسراییل  از  پس  مصر   
حکومت اوباما در ماه اگست یک بررسی از کمک ها به مصر را  پس از آن اغاز کرد که 
مقامات مصری با استفاده از قوه، حامیان محمد مرسی، رییس جمهور سابق را از جاده های 
شهرهای بزرگ، جائیکه انها خواستار برگشت دوباره مرسی بودند، راندند.  صدها تن در 

این سرکوبی کشته شدند.
گفت  الحره  تلویزیون  به  کواترلی  کانگرسیشنل  نشریه  ارشد  مسوول  مدیر  برودر،  جانتن 

مقامات موقت مصر در مورد ازدست دادن کمکهای نظامی امریکا نگران نیستند. 
وی می گوید: آنها پول زیاد از کشور های خلیج به شمول عربستان سعودی، کویت، امارات 
متحد عربی بدست می آورند. فکر می کنم در مجموع آن ها به مصر حدود دوازده میلیارد دالر 

می دهد، که در تناسب به این مبلغ، آنچه ایاالت متحده میپردازد مبلغ اندک است. 
آقای برودر می گوید اسراییل با قطع کمک های نظامی امریکا به مصر شدیداً مخالف بوده 
است. اما وی می گوید،آقای اوباما نمی توانست ادامه کمک های نظامی امریکا به مصر را پس 

از سرکوبی غیرنظامیان و گزارش تخطی های حقوق بشر، تصویب کند.
آقای برودر همچنان اشاره می کند که حکومت اوباما هیچ گاهی برکناری آقای مرسی در ماه 
جوالی را کودتا محسوب نکرده است. این به ان معنی است به مجردی که رهبری موقت 

مصر مشروعیت خود را ثابت ساخت ممکن کمک های نظامی به آن دوباره اغاز گردد.    
میزان کمک های نظامی ایاالت متحده امریکا به مصر ساالنه یک اعشاریه سه میلیارد است. 

ادامه همکاری ایاالت متحده با مصر
نقدی و تضمین قرضه، تحویل طیاره های  کنار کمک های  مقامات می گویند واشنگتن در 
جت، تانک ها، راکت ها و هلیکوپتر های تهاجمی به مصر را به ارزش صدها میلیون دالر 
متوقف می کند. اما به برنامه هایی مانند صحت، آموزش و مساعی مبارزه با دهشت افگنی و 

تامین امنیت سرحدات ادامه می دهد. 

جایزه صلح نوبل به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اعطا 
شده است

روز جمعه، ١9 مهر )١١ اکتبر(، در اسلو، اعالم شد که کمیته صلح 
نوبل، »سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی« را به عنوان برنده 

جایزه صلح نوبل برای سال 20١٣ تعیین کرده است.
برندگان جوایز نوبل در سایر رشته ها توسط کمیته های اعطای جایزه 
نوبل در سویدن تعیین و اعالم می شوند، اما تعیین برنده جایزه صلح 

نوبل برعهده یک کمیته پنج نفره منتخب پارلمان نروژ است.
برای سال جاری، عالوه بر سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی، 
تحصیل  حق  از  دفاع  خاطر  به  پاکستانی  دختر  زی،  یوسف  مالله 
کنگو  در جمهوری  زنان  متخصص  پزشک  ماکوگ،  دنیس  دختران، 
)برادلی(  و چلسی  تجاوز،  قربانیان  از  برای حمایت  دلیل تالش  به 
منینگ، نظامی امریکایی به خاطر قرار دادن ده ها هزار سند محرمانه 
دولت امریکا در اختیار سایت ویکی لیکس از جمله نامزدهای دریافت 

جایزه صلح نوبل بودند.
همچنین از مگی جبران، کارشناس کامپیوتر مصری که با رها کردن 
شغل دانشگاهی و انتخاب جامه رهبانیت، یک بنیاد خیریه را برای 
سابق  استاد  گانوشینکا،  سوتالنا  و  کرد  ایجاد  کودکان  به  کمک 
ریاضیات در روسیه که به عنوان مدافع حقوق بشر فعالیت داشته، به 

عنوان دیگر نامزدهای دریافت این جایزه نام برده می شد.
در میان برندگان جوایز صلح نوبل در سال های گذشته، شماری از 
شخصیت های برجسته سیاسی و اجتماعی جهان و همچنین نهادهای 

فعال در زمینه صلح دیده می شوند.
وودرو  روزولت،  تئودور  جمله  از  آمریکا،  جمهوری  رییس  چند 
رییس  انور سادات  اوباما، همچنین  باراک  و  کارتر  ویلسون، جیمی 
جمهوری پیشین مصر همراه با مناخیم بگین، نخست وزیر اسرائیل، 
نخست  رابین،  ایتزاک  با  فلسطینیان همراه  فقید  رهبر  عرفات،  یاسر 
وزیر پیشین اسرائیل، نلسون ماندال و وللم دکلرک، رئیسان جمهوری 
لهستان،  پیشین  رئیس جمهوری  والسا،  لخ  جنوبی،  آفریقای  پیشین 
جمله  از  شوروی،  جمهوری  رئیس  آخرین  گورباچف،  میخائیل  و 

شخصیت های سیاسی برنده جایزه نوبل بوده اند.
ماموریت سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه مورد 

توجه رسانه ها قرار داشته است
سیاسی  فعال  سوچی،  سان  آنگ  تبت،  بوداییان  رهبر  الما،  داالی 
برمه یی، و شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی مدافع حقوق بشر از دیگر 

شخصیت هایی هستند که این جایزه را دریافت کرده اند.
صلیب  بین المللی  کمیته  مانند  جهانی  نهادهای  از  شماری  همچنین 
احمر،  هالل  و  سرخ  صلیب  سازمان های  جهانی  اتحادیه  سرخ، 
صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف(، کمیساریای عالی پناهندگان 
نیز  اروپا  اتحادیه  و  ملل  سازمان  پاسدار صلح  نیروی  ملل،  سازمان 

به دلیل فعالیتشان در راستای پیشبرد صلح برنده این جایزه شده اند.
جایزه نوبل یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دالر ارزش دارد و 

مراسم اعطای جایزه در اسلو، پایتخت نروژ برگزار خواهد شد.

معاون  گوتمولر-  رز  خانم 
امور  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
خود  اظهارات  در  سالح،  خلع 
سالح  خلع  کمیسیون  برابر  در 
»ما  گفت:  متحد  ملل  سازمان 
باید در برابر فرصت های بالقوه 
عین  در  و  محتاطانه  تاریخی 

حال آگاهانه رفتار کنیم. «
وی در ادامه افزود: باید ایران را 

مجبور کرد به تعهدات بین المللی خود در زمینه هسته ای بازگردد.
مذاکره  گفتگوو  برای  زمینه  این  در  »آمریکا  گفت:  آمریکا  خارجه  وزیر  معاون 
مشابه  بگونه  این جلسه،  در  کشورهای حاضر  همه  امیدواریم  ما  و  است  آماده 

عمل کنند.«
مذاکرات  مستلزم   « ایران،  اتمی  مسأله  حل  که  پذیرفت  حال  همین  در  وی 

دیپلماتیک دشوار و پیچیده خواهد بود«.
انتظار می رود تا چند روز دیگر، ایران و کشور های گروه 5+١ مذاکرات خود 

درباره پرونده اتمی ایران را در ژنو از سر بگیرند.
علی الریجانی- رییس مجلس ایران، در گفتگو با روزنامه »لوموند« اظهار کرد: 
برای حل پرونده اتمی ایران این کشور باید نسبت به اعمال غرب اعتماد پیدا کند 
اما در همین حال کشورهای غربی نیز باید مطمئن شوند ایران در وضعیتی نیست 

که سالح هسته ای تولید کند.
رییس مجلس ایران، در یک گفتگوی دیگر با خبرگزاری »آسوشتید پرس« گفت 
که ایران آماده است درباره توقف غنی سازی 20 درصدی با غرب مذاکره کند. 
ایران  گفت  همچنین  گفتگو  این  در  الریجانی  علی  پرس،  آسوشتید  بگزارش 

مقداری »مازاد« اورانیوم غنی شده دارد که آماده است درباره آن مذاکره کند.
خبرگزاری دانشجویان«ایسنا«، روز پنجشنبه، از قول روابط عمومی مجلس ایران 
گزارش داد که اظهارات نقل شده از رییس مجلس ایران توسط آسوشتید پرس 
مازاد، صحت  غنی شده  اورانیوم  درباره  گفتگو  برای  کشور  این  تصمیم  درباره 

ندارد.

ايسنا              
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بخش دوم و پایانی

فصـل خزان و مراقبت 
از پوست

  نیازهای پوست
افرادی که پوست شان خیلی خشک است و سرمای هوا هم خشکی پوست شان را 
تشدید می کند، باید از کریم هایی با پایۀ چربی و افرادی که پوست شان چرب است 
و می خواهند فقط رطوبت از دست رفتۀ آن را بازیابند، بهتر است مرطوب کننده های 
با پایۀ آب مصرف کنند. ضمن این که برای جذب بیشتر و مناسب تر هر دو نوع 
این کریم ها، باید ابتدا دست و صورت را بعد از شستن خوب خشک و سپس 
از محصوالت مرطوب کننده مناسب استفاده کرد. استفاده از محصول هایی مانند 
زیرا  دارد؛  کمتری  عوارض  بودن،  مفید  و  صرفه تر  به  مقرون  بر  عالوه  وازلین، 

معموال افراد به این گونه محصوالت واکنش پوستی نشان نمی دهند.
  ضدآفتاب و جلوگیری از خشکی

یک باور کاماًل اشتباه این است که مالیم تر شدن نور آفتاب در روزهای زمستانی، 
نیاز به استفاده از ضدآفتاب را از بین می برد، در حالی که مصرف نکردن ضدآفتاب، 
یکی از عوامل خشکی پوست در فصل سرما محسوب می شود؛ بنابراین تمام افراد 
 SPF باید در زمستان هم از ضدآفتاب البته در دفعات کمتر استفاده کنند. میزان
ضدآفتاب ها به پوست و منطقۀ زنده گی بسته گی دارد. بهتر است پیش از مصرف 

ضدآفتاب در پاییز و زمستان با یک متخصص جلدی مشورت شود.
  از خانه کمتر بیرون روید

خشکی یا طراوت پوست، رابطۀ مستقیمی با هوای محیط پیرامون ما دارد؛ بنابراین 
مهم ترین علت خشک شدن پوست افراد در پاییز و زمستان، هوای سردوخشِک 
این فصل است. اولین و راحت ترین توصیه به افرادی که با مشکل خشکی پوست 
دست به گریبان هستند، این است که در این روزهای سرد، فقط در مواقع ضروری 
از منزل خارج شوند و تا حد امکان در خانه بمانند تا کمتر در معرض خشکی 

هوا قرار بگیرند.
  پوست را زیاد نشویید

البته  بشویید.  صابون  و  آب  با  را  صورت تان  و  دست  اعتدال  حد  در  و  کمتر 
شست وشوی دست و صورت با آب و صابون اشکالی ندارد، به خصوص در این 
فصل از سال امکان ابتال به بیماری های ویروسی زیاد است، اما بهتر است که این 
شستن ها در حد اعتدال باشند. در ضمن می توانید بعد از هر بار شست وشو، دست 
و صورت تان را با کریم های مناسب موجود در بازار چرب و مرطوب کنید و برای 
این که دست های تان کمتر آلوده شود و کمتر نیاز به شستن پیدا کند، وقتی از خانه 

خارج می شوید، دست کش مناسب بپوشید.
  ویتامین E بخورید

عوامل بسیاری می توانند در خشک شدن پوست افراد موثر باشند که یکی از آن ها 
مشکالت تغذیه یی و کمبود ویتامین هاست. هرچه بدن کمتر در معرض دریافت 
ویتامین ها و عناصر مفید برای شاداب و باطراوت ماندن پوست قرار بگیرد، بیشتر 
و زودتر دچار خشکی و چملکی پوست می شود؛ بنابراین مصرف انواع ویتامین ها 
از جمله ویتامین E در این روزها خیلی به افراد توصیه می شود و برای جلوگیری 
از کمبود آب بدن و در نتیجه خشکی پوست، مصرف  آب زیاد در پاییز و زمستان 

موثر می باشد.
  محیط خانه را مرطوب کنید

در خانه برای جلوگیری از خشک شدن هوای محیط در اثر روشن بودن وسایل 
گرمازا، یک چای جوش پُر از آب روی بخاری قرار دهید. اگر هم می توانید، یک 
دستگاه بخار برای منزل تهیه کنید تا بخار متصاعد شده از این وسایل، رطوبت 

مورد نیاز خانه  که وسایل گرمازا آن را از بین می برند، به حد تعادل برساند. 
  صابون را کنار بگذارید

انتخاب شویندة متناسب با نوع پوست نیز بسیار مهم است. از مصرف صابون هایی 
دارند،  قلیایی  و  مواد خشک کننده  زیادی  مقادیر  که  پاک کننده یی  مواد  یا  قلیایی 
خودداری کنید. برای شست وشوی پوست صورت از صابون های »پن« که از نظر 
ظاهری شبیه صابون هستند اما ترکیب ها شیمیایی شان متفاوت است، استفاده کنید. 
اگرچه صابون های »پن« کمی از صابون های دیگر گران تر هستند، اما کمتر پوست 
 pH را تحریک می کنند. در صورت تمایل به مصرف صابون، صابون های مالیم با
پایین یا صابون های کریمی را انتخاب کنید که 25 درصد چربی دارند. در فصل 
پاییز، پوست را از نور خورشید و سرما محافظت کنید و به یاد داشته باشید که در 

اثر خشک شدن، بسیار آسیب پذیر و حساس می شود.

از جمله پرسش هایی که هر مدیِر کارآمد 
با آن مواجه می شود این است که: چرا و 
چه گونه مردم کار می کنند و رفتار ویژة 
چرا  است؟  چه گونه  کار  ضمن  فرد  هر 
نسبت  قباًل  که  کاری  با  رابطه  در  افراد 
بی تفاوت  داشتند،  عالقه  و  شوق  آن  به 
افراد  برخی  چرا  می شوند؟  دل سرد  و 
ده ها نفر را دارند، در  توانایی انجام کارِ 
از عهدة  به ظاهر  حالی که بعضی دیگر 
در  آیا  برنمی آیند؟  ساده یی  کار  انجام 
که  فنی یی  مهارت های  و  توانایی ها  کنار 
اشخاص برای انجام بهتِر کارها باید داشته 
باشند، خصوصیات شخصیتی خاصی نیز 
بر عمل کرد شغلِی آن ها تأثیر می گذارد؟ 
شکوفایِی  و  رشد  باعث  که  کسانی  آیا 
می گردند،  جامعه  و  کار  در  حیرت آور 

ویژه گی های شخصیتِی متفاوتی دارند؟
که  نقشی  و  کارکنان  انگیزِش  موضوع 
توجه  دارند،  کار  محیط  و  بهره وری  در 
رفتار سازمانی،  پژوهش گران  از  بسیاری 
روان شناسان و مدیراِن کارآمد را به سوی 
خود جلب کرده است. انسان ها با نیازها 
و انگیزش های گوناگون از قبیل قدرت، 
تعلق،  و  پیوندجویی  جاه طلبی،  ایمنی، 
محیط  و  سازمان  وارد  غیره  و  پیشرفت 
انگیزشِی  تفوِق  دلیل  به  و  می شوند  کار 
گوناگون عالوه بر عمل کرد متفاوتی که 
به  داشت،  در سازمان و جامعه خواهند 

مشاغلی خاص گرایش بیشتری دارند.
موجودی  انسان  این که  وجود  با   
نیست،  واحد  انگیزه یی  با  تک ساختی 
در  گوناگون  انگیزش های  تفوق  اما 
متفاوت  سنین  حتا  و  مختلف  زمان های 
دلیل  همین  به  نیست.  یکسان  افراد  در 
در مدیریت نوین علمی با بهره گیری از 
نیز  و  استخدامی  مصاحبه های تخصصِی 
می کنند  سعی  روان شناسی،  آزمون های 
تفوق انگیزِش کارکنان را شناسایی کرده 
و در انتخاب مناسب افراد برای مشاغل 

گوناگون، آن را مورد توجه قرار دهند. 
رفتار  تبیین  حاضر،  مقالۀ  از  هدف 
سازمانِی افراد با برترِی انگیزشِی متفاوت 
پیشرفت،  انگیزة  که  آن جا  از  می باشد. 
و  اقتصادی  توسعۀ  با  تنگاتنگی  ارتباط 
پیشرفِت ملی دارد، نخست به بحث در 

این مورد می پردازیم.

رفتاری  علوم  دانشمنداِن  سال ها  طی 
انسان ها  از  تعدادی  که  کرده اند  مشاهده 
به پیشرفت دارند و برخی  نیاز شدیدی 
تشکیل  را  اکثریت  شاید  که  دیگر 
می دهند، به نظر می رسد آن قدرها نیاز به 
نمی کنند.  احساس  خود  در  را  پیشرفت 
علمی  به صورت  نخستین بار  پدیده  این 
دانشگاه  روان شناس مشهورِ  توجه  مورد 
Mc Cle - لند  کله  مک  )ااروارد 
همکارانش  و  او  گرفت.  قرار   )  land
در  تحقیقات  انواع  به  سال   ٣0 از  بیش 
موردِ این نیاز مبرم که خاِص نوع آدمی 
سایر  و  وی  تحقیقات  پرداختند.  است، 
باعث  کشورها  سایر  در  پژوهش گران 
جامع ترین  در  انگیزش  روی  که  گردید 
و  گیرد  صورت  پژوهش  خود،  شکل 
به  نیاز  با  رابطه  در  جامعی  نسبتًا  نظریۀ 
پیشرفت و تأثیر آن بر رشد اقتصاد ملِی 

کشورها پدید آید. 
همکارانش  و  لند  کله  مک  نمونه،  برای 
به  خود،  اولیۀ  پژوهش های  از  یکی  در 
آتن  یونانی های  باستانی  تمدن  بررسی 
می پردازد. به طور کلی، این چنین فرض 
می شود که پیشرفت آتن، ناشی از توسعۀ 
به  توجه  با  لند  کله  مک  بود.  اقتصادی 
آن  عکِس  که  می کند  استدالل  شواهد، 
انگیزش  سطح  یعنی  است،  درست  نیز 
پیشرفت، جوی روانی را به وجود آورد 
که در آن توسعۀ اقتصادِی بعدی را برای 
رسیدن  برای  ساخت.  ممکن  آتن  مردم 
به چنین استداللی، انگیزش پیشرفت، از 
نمونه های معرف فرهنگ و ادبیات مردم 
آتن و از طرح های هنری روی ظروفی که 
از دوره های مختلف گزینش شده بودند، 
کله  مک  ترتیب  بدین  شد.  اندازه گیری 
لند توانست نشان دهد که بخش تجارت 
اقتصادی  دورة حداکثر  تا  اولیه  ادوار  از 
کرد.  افول  به تدریج  سپس  و  رفت  باال 
نکتۀ دیگر این که، دوره های ترقی و تنزل 
اقتصادی به دنبال ترقی و تنزِل انگیزش 
در  که  شد  پدیدار  گونه یی  به  پیشرفت، 

ادبیات و هنر منعکس شده بود.
مک کله لند هم چنین تالش کرد ارتباط 
اقتصادی  رشد  و  پیشرفت  انگیزِش  بین 
از  استفاده  با  را  جدیدتر  دوران  در 
شاخص های گوناگون در تعداد زیادی از 

برای  او  مثال،  برای  نشان دهد.  کشورها 
تولید  میزان  اقتصادی،  رشد  اندازه گیرِی 
آن  جمعیِت  به  نسبت  کشور  یک  برق 
منطقۀ معتدل،  برای کشورهای  را  کشور 

مورد استفاده قرار داد. 
کتاب های  وسیلۀ  به  پیشرفت  انگیزش 
خواندنِی کودکان در سال های بین ١950 
ـ ١925 اندازه گیری شد. با فرض این که 
این گونه خواندنی ها، منعکس کنندة تأکید 
نسبی بر تالش یا پیشرفت در یک کشور 
را  کتاب ها  داستان های  است،  معین 
برگزیده و مطالب مربوط به پیشرفت را 
داد که  نشان  داده ها  دادند. واکاوی  نمره 
ارتباطی مثبت بین میزان انگیزِش پیشرفت 
سال های  در  کودکان  خواندنی های  در 
١925 و رشد اقتصادی بعدی وجود دارد 
)بر اساس مقایسۀ تولید برق از ١925 تا 
بیشتری  افزایش  که  کشورهایی   .)١950
به  مربوط  مطالب  دادند،  نشان  تولید  در 
را  کودکان  خواندنی های  در  پیشرفت 
پیش از آن تاریخ نیز مورد تأکید بیشتری 

قرار داده بودند.
یافته هایی از این قبیل حاکی از آن است 
به  جامعه،  هر  در  اقتصادی  توسعۀ  که 
افزایِش افرادِ با انگیزِش پیشرفِت باال در 
دیگر،  زبان  به  دارد.  بسته گی  جامعه  آن 
از  پیش  برتری،  و  پیشرفت  برای  تالش 
و  او  تحقیقاِت  می آید.  اقتصادی  توسعۀ 
اخیر در کشورهای  سایرین در دهه های 
می دارد:  بیان  توسعه نیافته  و  توسعه یافته 
را  پیشرفت  شوِق  به  نیاز  که  جوامعی 
با  افراد  از  بهره گیری  با  می دهند،  نشان 
رشد  به  بعدها  باال،  پیشرفت  انگیزش 
می رسند.  نعمت  وفور  و  اقتصادی 
فرهنگی شان  راهبردهای  که  کشورهایی 
نیاز به پیشرفت اندکی را تبلیغ می کنند، 
می گردند.  مواجه  اقتصادی  انحطاط  با 
این  عمدة  پیشنهاد  دو  دلیل،  همین  به 
رفتارِ  معتبر  نوشته های  اکثر  در  دانشمند 

سازمانی بدین سان آمده است:
یا  شرکت  باروری  این که:  نخست 
با  افرادِ  افزایش  با  می تواند  کشوری 

انگیزِش پیشرفت باال، مرتبط باشد
طریق  از  می توانند  مردم  این که:  دوم 
و  خود  پیشرفِت  نیاز  بر  آموزش، 

فرزندان شان بیافزایند.

ارتباط بین انگیزشِ پیشرفت و 
توسعۀ جامعه

بخش نخست



          مهران موحد 

و  راکد  که  موقعی  آب 
ساکن باشد و مدتی دراز 
بماند،  باقی  برکه یی  در 
می گندد و خاصیت های 
اصلی خود را از دست 
قابل  غیر  و  می دهد 
حتا  و  می شود  استفاده 
در مواردی، کسی را که 
می کند،  استفاده  آن  از 
می سازد.  گرفتار  خطرناک  و  مهلک  بیماری های  به 
زنده گی انسان بر روی زمین هم چنین حکایتی دارد. 
وقتی در جامعه یی خالقیت و ابتکار و ابداع و نوآوری 
زنجیر  به  خردها  و  اندیشه ها  و  باشد  نداشته  وجود 
قرار  تنگنا  در  آدم های صاحب خرد  و  کشیده شوند 
داده شوند و تقلید و پیـروی کورکورانه از گذشته گان 
جامعه یی  چنین  افراد  شود،  مبدل  معمول  امری  به 
زنده گی شان  و  می شوند  بدبختی  و  شقاوت  گرفتار 

دچار تباهی و عفونت می شود.
جهان اسالم در سده های نخسِت تاریخ اسالم در دامان 
خود دانشمندانی را پرورش داد که »علوم اجتهاد« را 
می آموختنـد و سپس بدون هیچ خوف و هراسی، با 
سنجه هایی که در دست داشتند، سراغ قرآن و حدیث 
می رفتند و احکام شرعی را از این دو منبع تشریع به 
دست می آوردند و اگر حادثه یی پیش می آمد که در 
قرآن و حدیث  پاسخی به آن داده نشده بود، از قیاس 
می خواستند  کمک  فقهی  بنیـادهای  دیگر  و  عقل  و 
تا پاسخی برای حادثۀ مزبور پیدا کنند و بدین گونه 
به  و  بگشاینـد  را  می کوشیدند گره مشکالت جامعه 

پرسش های تازه، پاسخ های تازه ارایه کنند.
که  در وضعیتی  و   هـ ق  نیمه های سـدة چهارم  در 
خالفت عباسی گرفتار پیری و رنجوری شده بود و 
بود،  داده  دست  از  را  خود  یک پارچه گی  و  وحدت 
اتفاق ناگوار دیگری نیز رخ داد که ضربۀ مهلکی بر 
پیکر جهان اسالم وارد کرد و فاجعه یی هولناک را به 
به  کم خرد  و  سبک مغز  آدم های  از  عده یی  آورد.  بار 
دانش  مدعی  عوام فریِب  افراد  از  برخی  این که  بهانۀ 
و اجتهاد از نام »اجتهاد« سوء استفاده می کنند و هرج 
صادر  جاهالنه  فتواهای  و  می آورند  پدید  مرج  و 
می کنند و مردم را دچار سردرگمی می سازند؛ فیصله 
مذاهب  خالف  ندارد  حق  کسی  پس  این  از  کردند 
که  چرا  کند  نظری  اظهار  و  بزند  سخنی  چهارگانه 
دروازة اجتهاد بسته شده و مذاهب فقهی هم منحصر 
در چهار مذهب است! این در حالی است که مجتهدان 
بزرِگ دیگری بوده اند که به مراتب نسبت به برخی از 
پیشوایان مذاهب چهارگانه فقیه تر و مجتهدتر بوده اند 
تأسف آورتر  است.  بوده   بیشتر  آن ها  دینی  آگاهی  و 
این که هر قدر که زمان می گذشت، جمود و تعصب 
و دگم اندیشی ریشه دارتر می شد و سخن مجتهدانه و 
مذهبی،  تعصب  و  تقلید  پیروان  و  دشوارتر  زدن،  نو 

پرشمارتر.
نگاهی  اسالمی  فقه  و  اندیشه  تاریخ  به  که  هنگامی 
دروازة  بسته شدن  از  پس  که  درمی یابیم  می افگنیم، 
اجتهاد )هرچند حاال دیگر دروازة اجتهاد بسته نیست، 
را  منحوس  گذشتۀ  غبار  و  کنیم  راست  قد  ما  تا  اما 
باید  زیادی  کنیم، سال های  پاک  از سر و روی خود 
بگذرد، حال آن که کاروان تمدن بشری به سرعت برق 
و باد در حال حرکت  است( علمای بسیار بسیار زبده 
به  را  اندیشه ورزی  مجال  که  آن جا  از  ما  ورزیدة  و 
روی خود بسته می دیده اند و از یک طرف، از عوام 
و از سوی دیگر، از رژیم های سیاسی می هراسیده اند، 
روی آورده اند به نوشتن کتاب در تأیید همان مذهبی 
تأیید  را صرف  و عمر خود  می پسندیده اند  مردم  که 
مذهبی خاص کرده اند و سال ها زنده گی خود را وقف 
و  تلخیص  و  حاشیه نویسی  و  شرح  شرح  و  شرح 
تلخیص تلخیص و... کرده اند. در بسیاری از موردها، 
آن هایی که در تأیید مذهبی دیگر قلم می زده اند، خیلی 
عالم تر از صاحب مذهب بوده اند، ولی زمینه را برای 
از  نمی دیده اند.  فراهم  جدید  مذهبی  آوردن  پدید 
بسته اند و خودسانسوری کرده اند  فرو  همین رو، دم 

و استعداد خود را حرام کرده اند.
چه  اجتهاد«  دروازة  شدن  »بسته  بدانیم  این که  برای 
به  و  کرد  تحمیل  مسلمانان  بر  را  ناگواری  پیامدهای 
چه مصایبی آن ها را گرفتار کرد، مثالی می زنیم از یک 
تن از دانشمندان درجه یِک شبه قارة هند که دانش و 

استعدادش را در پای »تقلید مذهبی« تباه ساخت.
ق(،  هـ   ١٣0٤  -  ١26٤( لکهنوی  عبدالحی  عالمه 
و  زبده ترین  و  برجسته ترین  از  یکی  علی االطالق 

هند  قارة  شبه  در  حنفی مذهب  فقیهان  نویساترین 
است. به شهادت آثاری که وی نوشته، ایشان در فقه 
و حدیث، تبحر و نبوغ خاصی داشته  و از همگنانش 
نسبتًا  عمِر  در  او  بوده است.  باالتر  گردن،  و  یک سر 
کوتاهش دست به نوشتن آثار پرشماری زده است که 

برخی از آن ها آثاری ماندگار به شمار می روند.
اما تنها عیبی که در کارهای عبدالحی لکهنوی/ لکنوی 
دیده می شود این است که از آن جایی که ایشان ـ مثل 
هزاران دانشمند مسلمان دیگر در طول تاریخ اسالم ـ 
در عصر جمود و انحطاط و تقلید می زیسته و حرف نو 
زدن را کاری دشوار می دانسته، مصلحت نمی دیده یا 
جسارت این را نداشته که بیرون از چارچوب مذهب 
حنفی، سخنی بزند و نظریه یی طرح کند. از همین رو، 
نویسایی اش، صرف  و  نبوغ  و  استعداد  آن همه  همۀ 
بازنویسی حرف های دیگرانی که گاهی از نظر علمی، 
ابتکاری  اگر  و  شده است  بوده اند  او  از  پایین مرتبه تر 
هم به خرج داده، در همین محدودة تنگ فقه حنفی 
بوده است. گاهی با خود می اندیشم که در طی صدها 
سال از تاریخ ما، چه پرشمار از استعدادهای درجه یک 
حرف  که  نیافتند  را  این  فرصت  این که  دلیل  به 
خودشان را بزنند و مجبور شدند سخنان گذشته گان 
را تلقین و تکرار کنند، تباه شدند و هم به خود و هم 
به خلق اهلل هیچ بهره یی نرساندند. اگر شخصیت های 
چارچوب های  از  خارج  می توانستند  ما  اندیشه ورز 
خودسانسوری  به  مجبور  و  بزنند  سخن  تحمیل شده 
اندیشه گی در جهان  بدون شک وضعیت  نمی بودند، 
اسالم، مثل حاال نمی بود و ما اکنون دچار قحط سال 
اندیشه نمی بودیم و ما هم توانایی این را داشتیم که 
در زمینۀ اندیشه با دیگران رقابت کنیم و برای خود 

کسی باشیم.
سده های  در  وضعیتی  چه  در  ما  بدانید  این که  برای 
قرار  تحجر(  و  تقلید  و  انحطاط  عصر  )در  گذشته 
از  آثاری که  از  به فهرست ذیل  داشته ایم، کافی است 
قلم عبدالحی لکنوی تراوش کرده است نظری بیندازید 

تا عمق فاجعه را به روشنی دریابید:
ـ أحکام السواک من السعایۀ

ـ إحکام القنطرة في أحکام البسملۀ
- إفادة الخیر في االستیاک بسواک الغیر

- آکام النفائس بأداء األذکار بلسان فارس
- اإلفصاح عن شهادة المرأة في اإلرضاع

- االنصاف في حکم االعتکاف
- التحقیق العجیب في التثویب

- الفلک الدوار في رؤیۀ الهالل بالنهار
المرتهن  بانتفاع  یتعلق  فیما  المشحون  الفلک   -

والمرهون
- القول األشرف في الفتح عن المصحف

- القول الجازم في سقوط الحد بنکاح المحارم
- القول المنشور في هالل خیر الشهور

- الکالم الجلیل فیما یتعلق بالمندیل
- الهسهسۀ بنقض الوضوء بالقهقهۀ

- إمام الکالم في القراءة خلف اإلمام
- تحفۀ الطلبۀ في تحقیق مسح الرقبۀ

- تحفۀ النبالء في جماعۀ النساء
- تدویر الفلک في حصول الجماعۀ بالجن والملک

- ترویج الجنان بحکم شرب الدخان
إلی  وتوجیهه  المیت  إدخال  کیفیۀ  عن  الستر  رفع   -

القبلۀ في القبر
- غایۀ المقال فیما یتعلق بالنعال

- ظفر األنفال علی حواشي غایۀ المقال
که  کتاب هایی  یا  رساله ها  خواندید،  که  همان گونه 
چون  مسایلی  دربارة  نوشته،  لکنوی  عبدالحی  عالمه 
»تثویب«  و  امام«  پشت  در  »قرائت  و  گردن«  »مسح 
و  فرشته گان«  و  پریان  با  خواندن  جماعت  »نماز  و 
»شکستن وضو با خندة بلند« و » ذکر گفتن به زبان 
فارسی« و »مسواک زدن با استفاده از مسواک آدمی زاد 
و  از وضو«  پس  روپاک  از  استفاده  »احکام  و  دیگر« 
گذاشتن  قبله  به  رو  »چه گونه گی  و  بسم اهلل«  »احکام 

مرده در گور« و... است.

برخی از این موضوع ها به شدت بی ارزش اند و اصاًل 
این  از  دیگر  پاره یی  و  نیست  روا  آن ها  به  پرداختن 
مسایل، نیازی به تألیف کتاب و رساله ندارند و چند 
جمله یا چند سطر می تواند وافی به مقصود باشد و 
ضرورتی ندارد با نوشتن کتاب ها و رساله ها راجع به 
این مسایل، خود را و مردم را به کارهای بی ارزش و 
ناسودمند سرگرم کنیم. ایشان که عالمه بوده، مشغول 
ارتکاب چنین کارهایی بوده، معلوم نیست دیگرانی که 

چندان عالمه نبوده اند، چه کارهایی می کرده اند!
از  گذشته ها  در  ما  فقیهان  این که  توجه  قابل  نکتۀ 
ممنوعه«  »مناطق  وارد  نمی توانسته اند  که  آن جایی 
شوند و برای نمونه، دربارة مسایل سیاسی و استبداد 
این  جبران  برای  بگویند،  یا  بنویسند  چیزی  حاکمان 
کمبود، تا دل تان بخواهد راجع به مسایل بی ارزش یا 
بحث ها  نداشته،  به کسی  که ضرری  فقهی  کم ارزش 
پرداخته اند و مناظره ها دایر کرده اند. از همین رو، در 
فقه سنتی ما بسیار کم دربارة اوضاع سیاسی و حاکم و 
حکومت سخن زده شده؛ اما چه قلم فرسایی هایی که 
در باب »خالل کردن ریش در وضو« و »شیوة استنجا 

کردن در تابستان و زمستان« و از این قبیل بحث های 
ناسودمند، نشده است!

می شوند  پیدا  آدم هایی  احوالی،  و  اوضاع  چنین  در 
که از »بازگشت به خویشتن« و احیای مذهب حنفی 
که  باشد  همانی  حنفی«  »مذهب  اگر  می زنند.  سخن 
آن  به  نیازی  ما  می شناخته،  لکهنوی  عبدالحی  عالمه 
نداریم و خیلی هم خوشحال می شویم که از شرش 
رهایی یابیم. ما هرگز چنین »بازگشت به خویشتن« ی 

را قبول نداریم. آن »خویشتن« ارزانی صاحبانش باد!
به هر حال، ما به شدت نیازمند بازنگری جدِی میراث 
را  باید گذشتۀ خود  ما  هستیم.  فکری خود  و  فقهی 
از  وضع مان  گذشته  نقد  بدون  کنیـم.  نقد  بی رحمانه 
این که هست بهتر نخواهد شد. به عنوان نخستین گام، 
ما باید به خود جرأت اندیشیـدن را بدهیم و از شکستن 
تابوها هراسی به دل راه ندهیم و اندیشیدن را گناه و 
عملی شیطانی نشماریم. شعار جنبش روشن گری در 
اروپا چنین بود که: »جسارت اندیشیدن داشته باش«. 
ظاهراً هواداران جنبش مزبور، این شعار را از کانت، 

فیلسوف نامدار آلمانی وام کرده بودند.
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تقلیدشـان برباد داد!
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ما به شدت نیازمند بازنگری جدِی میراث فقهی و فکری خود هستیم. ما باید گذشتۀ خود 
را بی رحمانه نقد کنیـم. بدون نقد گذشته وضع مان از این که هست بهتر نخواهد شد. 

به عنوان نخستین گام، ما باید به خود جرأت اندیشیـدن را بدهیم و از شکستن تابوها 
هراسی به دل راه ندهیم و اندیشیدن را گناه و عملی شیطانی نشماریم. شعار جنبش 
روشن گری در اروپا چنین بود که: »جسارت اندیشیدن داشته باش«. ظاهراً هواداران 

جنبش مزبور، این شعار را از کانت، فیلسوف نامدار آلمانی وام کرده بودند
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امضای سند امنیتی به حکومت 
آینده موکول شود

مسدود شدن حساب های...
نفر و شصت و سه موسسه  نزده   و دارایي هاي دوصد و 
مرتبط با گروه القاعده را مسدود کرد. مصوبه دولت ترکیه با 
انتشار در شماره روز گذشته روزنامه رسمي ترکیه اجرایي 
به  نیز  امروز نوشت که حکمتیار  شد. روزنامه جمهوریت 
عنوان شخص مرتبط با القاعده ارزیابي شده و حساب ها و 

دارایي هاي او در ترکیه مسدود شده است.
 این روزنامه توضیح بیشتري نداده است. براساس مصوبه 
هیات دولت ترکیه، همچنین حساب هاي بانکي یکصد و 
سي نفر و چهار موسسه مرتبط با گروه طالبان نیز در نظام 
افراد و  این  این کشور مسدود شده است. فهرست  بانکي 
اختیار  در  ملل  سازمان  امنیت  شوراي  سوي  از  موسسات 
کشورهاي مختلف قرار گرفته است. صاحبان این حساب 
هاي بانکي و دارایي ها مي توانند در اعتراض به این مصوبه، 

به دیوان عالي اداري ترکیه اقامه دعوي کنند.

          نظری پریانی

از یک سال واندی بدین سو همواره چه در گفت وگوها 
بحث  باید  که  کرده ام  یادآوری  مقاله هایم  در  چه  و 
امضای سند امنیتی با امریکا به حکومت آیندة افغانستان 
واگذار شود و امضای این سند در اولویت این مقطع 
آگاهان و  از  برخی  اما  نگیرد.  قرار  آقای کرزی  کارِی 
اهل سیاست با این پیشنهاد مخالفت کرده اند و برخی 

هم موافقت.
 آخرین مورد این موافقت از زبان شخص رییس جمهور 
شنیده شد که گفت: اگر امریکا هدف خاصی ندارد، چرا 
امضای این سند را به حکومت آینده موکول نمی کند. 

البته این نکته را آقای رییس جمهور برای نخستین بار 
مطرح کرده است. 

امنیتی  سند  امضای  در  امریکا  که  است  گفته  بارها  او 
از  بیش  آقای کرزی  دارم که  باور  اما من  دارد.  عجله 

امریکا برای امضای این سند عجله می کند.
حاال قرار است تا بیست وچند روز دیگر یک لویه جرگه 
برگزار و در آن دربارة رد یا تأیید سند امنیتی رای گیری 
 شود. هم چنان گفته می شود که محتوای این سند امنیتی 
که قرار است بین امریکا و افغانستان به امضا برسد، با 

اعضای این جرگه در میان گذاشته می شود.
اما آقای کرزی در این لویه جرگه ـ که صبغۀ قانونی 
ندارد ـ در پی اهدافی دیگری است و مشخصاً می تواند 

سه هدف را دنبال کند.
هدف نخست این است که آقای کرزی با برگزاری این 
لویه جرگه می خواهد امریکا را وادار سازد تا در بدل 
امضای این سند، از نامزد مورد نظر او در انتخابات پیش 

رو حمایت کند. 
زیرا شکی نیست که آقای کرزی در نظام آینده با برنده 
شدن نامزد مورد نظرش، حیثیت رییس جمهوری اصلی 
را به خود می گیرد و بر همۀ تصمیم ها و حرکت های آن 

رییس جمهور اشراف و تسلط می یابد.
هدف دوم این است که اگر امریکا از نامزد مورد نظر 
حامد کرزی در انتخابات پیش رو حمایت نکند و یا به 
عبارتی شرط آقای کرزی را نپذیرد؛ امضای سند امنیتی 
با  با امریکا در این دور ناممکن گردد و حامد کرزی 
توجه به این، لویه جرگۀ پیش رو را برگزار  کند و در 
آن ضمن رد این سند، به تعدیل قانون اساسی و ادامۀ 

مأموریتش برای حد اقل پنج سال دیگر بپردازد.
زمانی که آقای کرزی این لویه جرگه را برگزار کند و 
رابطه اش نیز بر سر عدم امضای سند امنیتی با امریکا 
به هم بخورد؛ این صالحیت را به خود می دهد که به 
بهانۀ شرایط اضطراری و یا هر بهانۀ دیگر، از برگزاری 
انتخابات جلوگیری کند، چنان که همۀ ابزارها و وسایل 

تمثیل وضعیت اضطرار را در اختیار دارد.
سند  این  نشدن  امضا  صورت  در  این که:  سوم  هدف 
امنیتی، آقای کرزی می خواهد از برگزاری لویه جرگۀ 
پیش رو به عنوان یک تختۀ خیز استفاده کرده، با ایجاد 
بر موج احساسات ملی  اتخاذ اکت های ملی،   غوغا و 
و میهنِی مردم سوار  شود و جایگاه یک رهبر ملی را 

کمایی کنـد.
ولی اگر این تالش کارگر واقع نشود، حداقل این امکان 
باقی ماندة  چندماه  در  کرزی  آقای  که  می شود  فراهم 
حکومتش باتوجه به امکانات دست داشته، از خود یک 
رهبر و زعیم قومی در میان پشتون ها بسازد و این گونه 

منافع کالن کشوری را فدای منافع سیاسی خویش کرده 
و در ذهنیت عامه خود را به عنوان یک قهرمان جا بزند.
اظهارات اخیر او نشان می دهد که امریکاستیزی های او 
پیش از این که با محتوای سند امنیتی رابطه داشته باشد، 
بیشتر مصرف داخلی دارد. او هر از گاهی امریکاستیزی 
بر  تأثیری  اصاًل  او  امریکاستیزی  این  اما  است،  کرده 

رابطۀ او یا حکومت اافغانستان با امریکا نداشته است.
به خوبی  مأموریتش  سال   ١2 این  در  کری  حامد  زیرا 
توانسته سناریوهای امریکایی ها را در کشور تطبیق و یا 
هم همۀ خواسته های امریکایی ها را عملی کند. زمانی 
میان همۀ  لویه جرگۀ مشورتی را در  که حامد کرزی 
انتقادها برگزار کرد، به مانند شیر غرید و گفت که ما 
معاملۀ  یا  رابطۀ شیر  امریکا  با  ما  رابطۀ  شیر هستیم و 
شیر با امریکاست. اما در همین مجلس دیدیم که این 
شیر و تمام شیرهایی که به عنوان اعضای لویه جرگۀ 
امضای  بودند،  آمده  گرد  خیمه  یک  زیر  در  مشورتی 

پیمان استراتژیک با امریکا را تأیید کردند.
جنبۀ عوام فریبانۀ آن جرگه باال بود؛ زیرا در قطعنامه یی 
عنوان  به  مشورتی  جرگۀ  آن  جانب  از  ظاهراً  که 
وجود  مواردی  بود،  شده  ترتیب  افغانستان  شرط های 
داشتند که عملی شدن یا پذیرفتن آن بسته گی به این 
قانونی  در  را  تعدیالتی  امریکا  نخست،  در  که  داشت 
راهبرد،  در  تغییراتی  سپس  و  سازد  وارد  اساسی اش 
ساختار و صالحیت های نظامِی ارتش و در کل سیاست 
نظامی اش به وجود آورد و هم چنان سیاست خارجی 

امریکا دچار تحول گردد.
در  مردم  با  کالنی  فریب  که  داد  نشان  رویکرد  این 
نتیجه  لویه جرگۀ مشورتی صورت گرفت و فقط  آن 
تایید  رأی  داد،  که  شعاری  خالف  کرزی  که  شد  آن 
پیمان  امضای  برای  را  نشست  اشتراک کننده گان 
استراتژیک با امریکا گرفت. اما هیچ کس نفهمیـد که 

امریکا چه شرایطی در این باره دارد.
بنابراین بحث امضای سند امنیتی که بخش مهم پیمان 
استراتژیک با امریکاست، در لویه جرگۀ مشورتی یی که 
حدود دو سال پیش برگزار شد، مورد تأیید قرار گرفته 
و اخیراً بحث مصونیت قضایی سربازان امریکایی نیز 
از جانب آقای کرزی پذیرفته شده است. چنان که آقا 
سپنتا مشاور امنیتی آقای کرزی نیز می گوید، بیش از 95 
درصد روی سند امنیتی با امریکا توافق صورت گرفته و 

فقط سه درصد یا دو درصد آن باقی مانده است.
شدن  مشخص  با  هم  درصد  سه  یا  و  دو  این  شاید 
تعریف تجاوز از جانب امریکا که آقای کرزی از آن یاد 

می کند، تکمیل گردد. 
 آقای کرزی ضمن تأکید بر این که باید امریکا تعریف 
مشخصی از تجاوز داشته باشد، تصریح نموده که امروز 
بیگانه گان  توپ خانۀ  و  راکت  تهاجم  مورد  افغانستان 

قرار دارد و این مصداق بارز تجاوز است. 
ظاهراً اشارة آقای کرزی به شلیک راکت هایی ست که از 
دو سال به این سو از آن سوی مرز و از خاک پاکستان به 
افغانستان پرتاب می شود و امریکا تا کنون در برابر آن 

موضع نگرفته است.
است  تصریح شده  امریکا  ـ  افغانستان  امنیتی  در سند 
که امریکا در مقابل تجاوز کشور خارجی، از افغانستان 
دفاع می کند. اما به نظر می رسد که تعریف »تجاوز از 
بیرون« در این میانه نامشخص است و این نامشخص 
بودن هم بیشتر با عدم تعریف خطوط مرزی کشور در 

سیاست آقای کرزی رابطه می گیرد.
زیرا آقای کرزی در حالی راکت های شلیک شده از آن 
را  جالل آباد  و  نورستان  و  کنر  به  دیورند  خط  سوی 
تجاوز می داند که در عین حال باور دارد خط دیورند 
مرز میان افغانستان و پاکستان نیست و هزاران کیلومتر 
دورتر از این خط را مرز افغانستان می داند و همواره 
افغانستان قلم داد کرده  آن سوی خط دیورند را خاک 

و نظامیان و سیاسیونش نیز بارها به آن اذعان کرده اند.
در چنین شرایطی دشوار خواهد بود که امریکا و یا هر 
کشور دیگر راکت های شلیک شده از آن سوی دیورند 
چالش  این  این رو  از  بخوانند.  افغانستان  بر  تجاوز  را 
بدون شک پس از امضای سند امنیتی هم وجود خواهد 
مشخص  خواهان  به راستی  کرزی  آقای  اگر  و  داشت 
شدن تعریف تجاوز در سند امنیتی یا در کل سیاست 
مرزهای  به  خود  نخست  قدم  در  باید  است،  کشور 
همسایه  کشورهای  و  افغانستان  بین المللی  و  قانونی 
احترام و بر حدود اربعۀ فعلی کشور صحه بگذارد تا 

مشکل تجاوز از بیرون حل و تعریف آن ساده گردد.
بنابراین به نظر می رسد که آقای کرزی در سه درصد 
باقی مانده از توافقش روی سند امنیتی، شرایط مشخصی 
ندارد و فقط با ذهنیت ها بازی می کنـد تا هم از خود 
یک چهرة ملی بسازد و هم امریکا را به پذیرش شرط 
اساسی اش که حمایت از نامزد مورد نظر اوست، وادارد. 
بنابرین مشخص است که حاال امضای سند امنیتی به 
یک معاملۀ سیاسی تبدیل شده و آقای کرزی امضای 
این سند را بیش از این که در سطح منافع ملی کشور 
مورد توجه داشته باشد، به سطح منافع تیمِی خودش 

تقلیل داده است.
از این رو پیشنهاد من این است که امضای سند امنیتی 
شود.  موکول  انتخابات  از  پس  حکومت  به  امریکا  با 
زیرا این انتقال سبب خواهد شد که حکومت آینده در 
روشنی برخی از تعاریف  و برداشت ها به ابعاد مختلف 
امضای این سند بپردازد و نیز سبب خواهد شد که نیت 

و تعهد امریکا در قبال افغانستان روشن گردد.
شکی نیست که حکومت آینده بحث امضای سند امنیتی 
را در اولویت دستور کاری اش قرار خواهد داد و این 
موضوع در روشنی بیشتر به بررسی گرفته خواهد شد 
و در مورد مفاد و مضرات آن نیز بحث هایی صورت 
خواهد گرفت. چرا که در فرصت موجود همان گونه که 
مردم از محتوای این سند امنیتی آگاهی ندارند، به همان 
پیمانه از اهمیت و تأثیر آن نیز بی خبر اند و تنها چیزی 
که می دانند این است که آقای کرزی در تالش استفاده 
از این سند امنیتی برای بقای خودش در قدرت و یا هم 
چانه زنی با امریکا به نفع نامزد مورد نظرش است و از 
همین روست که نمی خواهد بحث امضای این سند را 

به مراجع قانونی اش واگذار کند. 
عنوان  به  سند  این  از  کرزی  آقای  این که  برای  پس 
یک حربه  در مقابل امریکا استفاده نکند و منافع ملی 
افغانستان را در قمار عاشقانه با امریکا به بازی نگیرد، 
خوب است که بحث امضای این سند به حکومت بعد 
این  در  خود  امریکا  باید  و  شود  موکول  انتخابات  از 
زمینه پیشگام شود تا مردم افغانستان و نهادهای سیاسی 
و مدنی از وسوسۀ امضای این توافق نامۀ امنیتی رهایی 
یابند و از همه مهم تر این که آقای کرزی از آن جایگاه و 
مشروعیت الزم برخوردار نباشد تا بتواند در موردی به 

این مهمی تصمیم بگیرد.
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افغانستان کوچک و...

 دیدم، به ویژه فیلم هایی که در بخش دانشجویی رقابت 
کردند. من فکر می کنم فیلم سازان این بخش اثر خود را در 

سینمای افغانستان خواهند گذاشت.«
 ٣٣ افغانستان جزو  بشر  فیلم حقوق  المللی  بین  جشنواره 
نقاط  با موضوع حقوق بشر در  جشنواره جهانی است که 

مختلف دنیا برگزار می شود.
دور اول این جشنواره دو سال پیش در والیت های کابل و 
بلخ برگزار شد و نمایش تعدادی از فیلم ها از جمله فیلم 
همسایه که گوشه ای از وضعیت زندگی افغان ها در ایران 

را تصویر کرده است، جنجال آفرین شد.
بتوانند  امیدوارند  که  گویند  می  جشنواره  برگزارکنندگان 
برگزار  افغانستان  مختلف  نقاط  در  ساله  همه  را  جشنواره 

کنند.

برگزاري لویه جرگه...
 سپرده است.

جرگه  لویه  خواندن  فرا  با  کرزي  حامد  افزود:  او 
حامد  این  که  بگوید  آینده  نسل هاي  براي  مي خواهد 
بل  کرده؛  امضا  را  امنیتي  پیمان  که  نیست  کرزي 
نماینده گان مردم افغانستان چنین مي خواستند و پاي این 

سند امضا کرده اند.
که  گوید  می  کابل  دانشگاه  استاد  رفت  احمدضیا  اما 
هرچند شاید تعیین شدن این جرگه با روند انتخابات 
باشد،  کار  در  هم  قصدی  اگر  حتا  اما  باشد؛  تصادفي 
فرصتي است براي تمامي نامزدان انتخابات تا بتوانند از 

آن به نفع خود استفاده کنند.
را  فرصت  این  این جرگه  برگزاري  کرد،  تصریح  وي 

فراهم خواهد کرد تا هم نامزدان مورد حمایت حکومت 
و  متنفدین  قومي،  با سران  بتوانند  نامزدان  و هم سایر 
چهره هاي سیاسي مطرح کشور دیدار و گفتگو کرده و 

به نفع خود کمپاین کنند و حمایت آنان را جلب کنند.
اهداف  که  است  دشوار  بسیار  هرچند  او،  گفتْه  به 
صورتیکه  در  اما  دانست؛  را  جرگه  لویه  پرده  پشت 
باشد،  امنیتي  موافقت نامه  امضا  آماده  رییس جمهور 
مي خواهد با برگزاري جرگه به مردم این طور وانمود 
گیري  تصمیم  ملي،  بزرگ  سرنوشت  دراین  که  کند 
خواست  مبناي  بر  بل  نه  حکومت  خواست  براساس 

نماینده گان مردم انجام مي شود.
برگزاري  با  حکومت  شاید  کرد،  تاکید  رفعت  استاد 
مردم  با  را  خود  مسوولیت هاي  مي خواهد  جرگه  این 
تقسیم کند، زیرا حامد کرزي مي داند که در افغانستان 

موضع گیري ها همواره بر مبناي واقعیت ها نیست.
اوافزود: از طرفي هم چون میان حکومت و مردم فاصله 
ایجاد شده و عملکرد حکومت همشیه از سوي مخالفین 
او به انتقاد گرفته مي شود؛ بنابراین براي این که حکومت 
در برابر افکار عمومي غافل گیر نشده باشد، توپ را در 

میدان مردم انداخته تا مردم تصمیم بگیرند. 
مي گوید،  نماینده گان  مجلس  عضو  عظیمي  فرهاد  اما 
هرچند حامد کرزي رسماً اعالن کرده که از برگزاري 
این  که  نیست  اما مشخص  مي کند؛  انتخابات حمایت 

جرگه را براي چه هدف برگزار خواهد کرد.
او افزود، اگر هدف امضا قرار داد امنیتي با امریکا باشد، 
پس نهادهاي مسوول که صالحیت تأیید این قرار داد را 
دارند، وجود دارد و باید با آنان مشورت شود؛ بنابراین 
برگزاري این جرگه از یک سو به حاشیه راندن این نهاد 

هاست و از جانبي هم ممکن است تالشي باشد براي 
عدم برگزاري انتخابات.

عنوان  تحت  که  است  این  هدف  کرد؛  تاکید  عظیمي 
جرگه سنتي اشخاص را از تمامي نقاط کشور گردهم 
آورده و طوري وانمود کنند که شرایط براي  برگزاري 
تعداد  اما چون  نیست  مساعد  انتخابات سراسري  یک 
انتخابات  نامزد  به قدرت خود را  براي رسیدن  زیادي 
ریاست جمهوري کرده اند؛ بعید به نظر مي رسد که حامد 
کرزي بتواند با فرا خواني لویه جرگه برگزاري انتخابات 

را به تعویق بي  اندازد. 
مهم  موضوعات  از  امریکا  با  امنیتی  موافقتنامه  امضای 
میان کابل و واشنگتن در یکی دو سال گذشته بوده که به 
دلیل شرایط دولت افغانستان تا هنوز امضا نشده است. 
ناجیه نوری

تشکیل کمیسیون برای...
انتخابات  مستقل  کاندیداها، هم مصارف کمیسیون  تعداد   
رای دهی،  هنگام  در  می توانند  مردم  هم  و  می یابد  کاهش 

کاندیدای مورد عالقۀ خود را پیدا کنند.
از کاندیدان  اولویت های شماری  برنامه ها و  وی گفت که 
نزدیک است. پس به همین خاطر جرگه تالش یکجا شدن 

آن ها را می کند تا مشترکًا روی برنامه های شان کار کنند.
خبرگزاری جمهور 

ده شکایت به این کمیسیون...
 ابراز نظر نکرد. 

درایاالت  آن  مرکز  که  بشر  حقوق  دیده بان  حال  درهمین 
باید  جهانی  جامعه  که  است  گفته  می باشد  امریکا  متحده 
برحکومت افغانستان فشار وارد کند تا نام های افرادی راکه 
لست  از  هستند  کشور  دراین  بشر  حقوق  نقض  به  متهم 

نامزدان حذف نماید.
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کمیسیون   ١٣92 سال  اول  ربع  های  یافته 
می  نشان  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
دهد که گراف ازدواج دختران زیر سن در 

کشور تا ٤0 درصد باال رفته است.
که  کمیسیون می گویند  این  در  مسووالن 
آنان تا حدی زیاد توانسته اند که مانع این 
گونه ازدواج ها شوند اما با آن هم نگرانی 
آنها  نزد  در  این خصوص  در  های جدی 

وجود دارند.
لطیفه سلطانی هماهنگ کننده بخش زنان 
کمیسیون مستقل حقوق بشر به روز جمعه 
در صحبت با رادیو آزادی گفت که نه تنها 
دختران بلکه پسران خرد سال هم وادار به 

ازدواج می شوند:
در  وقت  از  قبل  های  ازدواج  مورد  چهل 
نزد ما به ثبت رسیده است که از این میان 
5.6 درصد به شکل بدل و 0.5 درصد در 

بدل بد دادن است.
اطفال  که  طوری  همان  امروز  متاسفانه 
زیر سن  و  اجباری  های  ازدواج  به  دختر 
مجبور می شوند، اطفال پسر هم در برخی 
والیت های افغانستان این مشکل را دارند.
اطفال پسر هم به کمیسیون شاکی شدند با 
کسیکه نمی خواهند ازدواج بکند پدر شان 

آنها را مجبور می سازد.
اما خانم سلطانی مشخص نساخت که به 

این  نزد  در  سن  خرد  پسران  تعداد  چی 
کمیسیون مراجعه کرده اند.

خانم سلطانی افزود که بیشتر ازدواج های 
زیر سن در والیات شرقی و جنوب شرق 
صورت  کشور  ناامن  مناطق  خصوص  به 

می گیرند.
مسوول بخش هماهنگ کننده بخش زنان 
کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که 
اکنون علمای دین با آنان همکاری نزدیک 

دارند.
که  صورتی  در  مسوول  این  گفته  به 
نکاح  بستن  مال خواهان  یک  از  خانوادهء 
دختر خرد سال اش شود، شماری از این 
می  آگاه  موضوع  از  را  کمیسیون  ها  مال 

سازند.
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
زیر  های  ازدواج  افزایش  از  حالی  در 
سن نگرانی دارد که به تازه گی مسووالن 
ریاست امورزنان در والیت بادغیس گفته 
اند که در یک ماه اخیر ده دختر بین سن 
ده تا دوازده سال در عقد نکاح مردان نسبتًا 

مسن در آمده اند.
بر اساس مادهء 7١ قانون مدنی افغانستان، 
در  دختران  برای  ازدواج  سن  حداقل 

افغانستان ١6 سال مشخص شده است.
قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان 

داند  می  جرم  را  قانونی  سن  زیر  ازدواج 
برای  زیر سن  اطفال  که  می  کند  تاکید  و 
آگاهانه  قبول«  و  »ایجاب  توانایی  ازدواج 

را ندارند.
را  زیر سن  ازدواج  های  نیز  ملل  سازمان 
نقض حقوق بشری دختران می  خواند و 
گفته است که برای جلوگیری از این عمل 
به  افغانستان  در  الزم  اقدامات  تمام  باید 

اجرا گذاشته شوند.
از  شماری  با  را  سن  زیر  ازدواج  بحث 
در  آیا  که  گذاشتیم  میان  در  دین  علمای 
جواز  ها  ازدواج  گونه  این  اسالم  دین 

شریعی دارد یا نه؟
علما  این  از  یکی  فروتن  الرحمان  شمس 
در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی گفت:
اسالم  در  بلوغ  از  قبل  نکاح  یا  ازدواج   “
اگر جواز ندارد، کار خوب هم نیست فقط 
پدر  برای  که  است  اجباریه  والیت  مساله 
و پدر کالن بنابه شفقت خاص که وجود 
دارد ثابت است اما در مجموع ازدواج قبل 
از بلوغ اگر به تجربه شود اگر عواقب بدی 
جواز  اصاًل  باشد  داشته  جامعه  یک  در 

ندارد«
نهاد  میان  در  ها  نگرانی  هم  این  از  پیش 
های ملی و بین المللی که در بخش دفاع 
از حقوق زنان فعالیت دارند در خصوص 

ازدواج زیر سن وجود داشته است.
ازدواج  بد  عواقب  از  بیشتر  ها  نهاد  این 
گفته  به  دارند.  از وقت هراس  پیش  های 
هم  از  سبب  ها  ازدواج  گونه  این  آنان 
پاشیدن شیرازه زندگی مشترک شده و در 
ضمن باعث مشکالت صحی، فرار از منزل 

و حتی خود کشی دختران شده است.
فعاالن حقوق زن هشدار می دهند که اگر 
حکومت افغانستان به این معضل رسیدگی 
ازدواج های زیر  آمار  جدی نکند، ممکن 
سن که یکی از عوامل خود کشی در میان 
زنان نیز خوانده می شود، بیشتر از امروز 

گردد.
فریبا واحدی رادیو آزادی

نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از 
افزایش آمار ازدواج دختران خردسال

در  پنجشنبه  روز  ظهر  که  عروسی  این 
یکی از هوتل های مجلل والیت دایر شد، 
به  که  بود  نیازمند  جوان  بیست  به  مربوط 
بودند  نتوانسته  حال  تا  مالی  ناتوانی  دلیل 

عروسی شان را برگزار کنند.
این بیست جوان که زیاد شان سال ها نامزاد 
نتوانستند  مالی  ناتوانی  علت  به  و  بودند 
عروسی نمایند، یکجا و در یک هوتل عقد 

نکاح بستند.
آنها که همه شان جوانان هژده تا بیست و 
بودند  بغالن  مختلف  نقاط  از  و  ساله  پنج 
میسر  شان  برای  چانس  چنین  اگر  گفتند: 
نمی شد شاید تا چند سال دیگر هم نمی 

توانستند عروسی کنند.
درهوتل که عروسی این چهل زوج جوان 
برگزار شد، صد ها تن از زنان و مردان به 
امنیت  رییس  امنیه،  قوماندان  والی،  شمول 
زنان  وزارت  اعزامی  نماینده  و  بغالن  ملی 

حضور داشتند.
مصارف این عروسی را که به هر داماد بالغ 
بنیاد  افغانی رسیده است،  بر دو صد هزار 

خیریه گل آغا پروانی پرداخته است.
و  بلخ  های  والیت  در  هم  قباًل  بنیاد  این 
پروان عروسی های دسته جمعی مشابه را 

برگزار کرده بود.
بنیاد به رادیو  خیرالدین پروانی رییس این 
رضای  به  را  کار  این  او  که  گفت  آزادی 

خدا و برای رسیدن جوانان نیازمند به آرزو 
های شان کرده و قصد دارد آن را در سایر 

والیات ادامه بدهد.
او افزود:

بر  افزون  ها  زوج  این  از  یک  هر  برای   «
اینکه تمامی مصارف عروسی شان پرداخته 
اعاشه  و  خانه  مکمل  ظرف  و  فرش  شده 

یک ماهه شان نیز داده شده است.«
بنیاد  ابتکار  این  محفل  در  حاضر  مردم 
والیت  در  بار  اولین  برای  که  را  مذکور 

بغالن صورت می گیرد، ستودند.
شهر  جامع  مسجد  خطیب  عبداهلل،  مولوی 
پلخمری مرکز والیت بغالن آن را بهترین 
عبادت خواند و با اشاره به حدیث از پیامبر 

اسالم گفت:
» پیامبر اسالم چنین عمل را یک رسم نیکو 
مبادرت  عمل  چنین  به  که  هر  و  داند  می 
ورزد حتی در فردای حشر ثواب آن به بانی 

این عمل می رسد.«
بیشتر این دامادان بچه های اطرافی بودند و 
در اکثر مناطق دور از شهر هزینه عروسی 
باال یعنی از سه تا شش لک افغانی است و 
مردم زیاد که درامد مناسب و معین ندارند، 

از پرداخت آن عاجز می مانند.
به همین علت دختران  مردم،  گفته  به  بناًء 
و پسران زیاد در روستا ها به سن کهولت 
رسیده و تا هنوز نتوانسته اند ازدواج نمایند.

ممنوعیت حجاب در ادارات دولتی ترکیه لغو شد

مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات می گویند 
که این کمیسیون به هیچ نهادی اجازه مداخله 
در روند انتخابات ریاست جمهوری و شورا 

های والیتی سال آینده را نخواهد داد.
کمیسیون  این  معاون  هوتکی،  عبدالرحمان 
مسووالن  که  گفت  کابل  در  شنبه  پنج  روز 
تا  دارند  تالش  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات به صورت شفاف و عادالنه برگزار 

شود.
مستقل  کمیسیون  که  کرد  تاکید  همچنان  او 
در  طرفی  بی  تا   است  متعهد  انتخابات 
هیچ  به  و  کرده  حفظ  را  انتخابات  برگزاری 
مرجع ملی و بین المللی اجازه دخالت در این 

پروسه داده نشود.
انتخابات  برگزاری  به  ماه  شش  از  کمتر 
معاون  و  مانده  آینده  جمهوری  ریاست 
که  گوید  می  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات  برگزاری  برای  الزم  های  آمادگی 

گرفته شده است.
احزاب  با  انتخاباتی  قوانین  نشست  در  او 

سیاسی افغانستان گفت که تالش ها 
انتخابات پیش  تا در  صورت گرفته 
رو از مشکالت و اشتباهاتی که در 
دور گذشته وجود داشت رفع شود.

انتخابات  مستقل  کمیسیون  معاون 
بررسی  روند  آغاز  از  همچنین 
و  جمهوری  ریاست  نامزدان  اسناد 
گفت  و  داد  خبر  والیتی  شوراهای 
که قرار است 27 میزان بررسی ها پایان یابد.

جمهوری  ریاست  نامزدان  نام  ثبت  روند  او 
و  خواند  آمیز  موفق  را  والیتی  شوراهای  و 
گفت که این پروسه بدون هیچ مشکل امنیتی 

خاتمه یافت.
در  نامزدی  برای  نفر   27 پروسه  این  در 

انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند.
همچنان  انتخابت  مستقل  کمیسیون  معاون 
دوم  مرحله  در  دهندگان  رای  نام  ثبت  روند 
را نیز موفق آمیز خوانده و گفت که تا کنون 
دهی  رای  کارت  نفر  میلیون  دو  به  نزدیک 

دریافت کرده اند.
چالش  بزرگترین  را  کشور  در  ها  ناامنی  او 
شفاف  انتخابات  و  کمیسیون  این  فراروی 

وعادالنه در کشور عنوان کرد.
به گفته آقای هوتکی، از ٣99 مرکزی که در 
مرحله دوم و به شکل سیار شروع به فعالیت 
کرده اند ٣9٣ مرکز آن فعالیت داشته و تنها 6 

مرکز به دلیل ناامنی بسته است.

حجاب  از  استفاده  ممنوعیت  ترکیه 
کرده  لغو  را  دولتی  اماکن  در  زنان 
حجاب  ممنوعیت  لغو  قانون  است. 
شده  منتشر  ترکیه  رسمی  روزنامه  در 
قانون  مطابق  حال،  همین  در  است. 
پلیس  و  ارتش  نیروهای  نیز،  جدید 
دادستان ها  و  قضات  همچنین  و 
از  داشت  نخواهند  اجازه  کماکان 
اقدام  این  کنند.  استفاده  حجاب 
نخست  اردوغان،  طیب  رجب  دولت 
ترکیه در چارچوب تالش های  وزیر 
کشور  در  اصالحات  انجام  برای  او 
برای  شرایط  کردن  مهیا  منظور  به 
گرفته  اروپا صورت  اتحادیه  به  ورود 
توسعه  و  عدالت  حاکم  حزب  است. 
را  حجاب  منع  لغو  پیش  مدت ها  از 
عبداهلل  همسران  بود.  داده  وعده 
طیب  رجب  و  رییس جمهوری  گل، 
دو  هر  ترکیه  نخست وزیر  اردوغان، 
اردوغان  آقای  محجبه هستند. حامیان 
جدید،  قانون  تصویب  با  گویند  می 
نودو  که  کشوری  به  مذهبی  آزادی 
مسلمان  آن  جمعیت  درصد  هشت 
کودتای  پی  در  می گردد.  باز  است، 
پوشیدن  ترکیه،  در  نزده هشتاد  نظامی 
دانشگاه های  و  مدارس  در  روسری 

ترکیه ممنوع شده بود.

کمیسیون انتخابات: 

به هیچ مرجعی اجازه مداخله در 
انتخابات داده نمی شود

عروسی گروهی به کمک مالی یک 
نهاد خیریه در بغالن



Year 5  y  NO 1158 y Saturday 12 October 2013

www.mandegardaily.com سایت:  وب 

k برگ آرایي: عبدالوهاب حنيفي

ویراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدیر خبر : اميری

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

گزارشگران: ناجيه نوري، عرفان مومند و 
محمد هارون مجيدی

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

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزیع: 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

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

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

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

روزنامة

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

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

بشر  حقوق  فیلم  المللی  بین  جشنواره  دومین  برنده گان 
در  فیلم  هشت  به  داوران  هیات  و  شد  اعالم  افغانستان، 

بخش های اصلی رقابت جشنواره جایزه دادند.
فیلم مستند »افغانستان کوچک« ساخته بصیر سیرت، فیلمساز 
اثر  جمهور«،  رییس  »آخرین  داستانی  کوتاه  فیلم  و  افغان، 
محمد جمیل ژاله، برندگان دومین جشنواره بین المللی فیلم 

حقوق بشر در بخش داخلی جشنواره اعالم شدند.
این دو فیلم در کنار 2٣ فیلم دیگر به نماینده گی از سینمای 

افغانستان در این جشنواره رقابت کردند.
کلیک فیلم های این جشنواره در سه بخش داخلی، خارجی 
و دانشجویی و در سه ژانر مستند، کوتاه و انیمیشن رقابت 

کردند. هیچ اثر انیمیشن در این جشنواره جایزه نبرد.
مهمان  چهارصد  به  نزدیک  با حضور  جشنواره  پایانی  روز 
و  تکنو  رقص  افغان،  نوازندگان  اجرای  داخلی،  و  خارجی 

اعطای جوایز پایان یافت.

در بخش دانشجویی جشنواره، فیلم کوتاه »سعادت به مازار 
می رود« کار مشترک ویس سنجر و خادم حسین بهنام مقام 
اول، فیلم کوتاه »ُخر و پُف« ساخته محمد عارف محبی مقام 

دوم و فیلم کوتاه »نامه ای از پسرم« مقام سوم را گرفتند.
همچنین فیلم  بلند داستانی »حتی اگر برای همه« از سینمای 
ارمنستان، فیلم کوتاه داستانی »نامزد« از کانادا و مستند »در 
این  بین المللی  بخش  جایزه  آمریکا،  از  هیلیوود«  آرزوی 

جشنواره را از آن خود کردند.
بهترین  به  نیز  فرعی  جایزه  پنج  جشنواره  این  حاشیه  در 
بازیگران مرد، بهترین بازیگران زن و بهترین بازیگر کودک 

داده شد.
مطرح  سینماگران  و  بشری  حقوق  فعاالن  عمدتا  داور  پنج 
افغان و خارجی عضویت هیات داوران جشنواره را داشتند.

برگان  جان  افغان،  شده  شناخته  فیلمساز  رحیمی  عتیق 
کاگردان سینما از بریتانیا، التیکا پدگانکار نویسنده و مترجم 
هندی، شوکت امین کارگردان سینما و فعال حقوق بشری از 
عراق و حسینا مرزبان، بازیگر افغان، داوران جشنواره بودند.

  جان برگان
جشنواره  داوری  برای  که  بریتانیایی  فیلمساز  برگان  جان 
از بریتانیا به کابل آمده است به بی بی سی گفت از تماشای 

فیلم های این جشنواره حیرت زده شده است.
او گفت که فیلم های نامزد در جشنواره بین المللی فیلم حقوق 
کار  که  بود  مختلف  قالب های  و  ژانرها  در  افغانستان،  بشر 

گزینش بهترین فیلم را برای هیات داوران مشکل ساخت.
با  هایی  فیلم  که  شدم  زده  هیجان  »من  افزود:  برگان  آقای 
چنین کیفیت باال را در این جشنواره...          ادامه صفحه ۶

در جشنوارة فلم حقوق بشر در کابل

افغانستان کوچک و آخرین رییس جمهور 
برنده شدند

عیـد قربان
از آماده گی های مردم تا تمهیدات مسووالن

          هارون مجیدی 

بسیاری از ُدکان داران، بازاریان و شهروندان شهر کابل 
می گویند، با این که چند روز محدود به فرا رسیدن عید 
عید  ویژة  خوراکِی  مواد  فروش  بازار  اما  مانده،  قربان 

کاماًل سرد و ساکت است.
آن ها باال رفتِن بی رویۀ نرخ ها و ضعف شدید اقتصادِی 
شمار زیادی از شهرونداِن پایتخت را دلیل کسادِی بازار 

خرید مواد خوراکِی ویژة عیـد می دانند.
آموزگار  کابل  شهر  لیسه های  از  یکی  در  که  عزت اهلل 
بلند  مواد  قیمت های  این که  کنار  در  می گوید:  است، 
حال  تا  نیز  دولت  مأمورین  از  شماری  معاش  رفته، 
پرداخت نشده است، از این رو آن ها توان خرید اجناس 

ویژة عیـد را ندارند.
عزت اهلل می افزاید: همه ساله با نزدیک شدن عید، قیمت 
اجناس و کاالها باال می رود و با این وضعیت نابه سامان، 
بسیاری از هموطناِن ما نمی توانند مواد مورد ضرورِت 

خود را تهیه کنند. 
نورآغا ـ جوانی که دو سال است نامزد شـده و برای 
تهیۀ عیدی به بازار لیسۀ مریم آمده ـ می گوید: ساالنه 
با نزدیک شدن هر دو عیـد، در بازارهای کابل قیامت 
به پا می شود و قیمت  تمام اجناس سر به فلک می کشد.

این شهروند کابل افزود: اکنون در کنار مواد خوراکی 
مخصوص عید، قیمت  پوشاک نیز باال رفته است؛ مثاًل 
یک جوره پیراهن که پیش از این دوهزار افغانی قیمت 
افغانی شده  آن چهارهزار  قیمِت  عید  آمدن  با  داشت، 
و این مسأله جوانانی را که نامزد دارند، به شدت رنج 

می دهد.
ُدرمحمد دکان دار در مندوی کابل نیز می گوید: در دیگر 
سرور،  و  خوشی  روزهای  آمدن  با  جهان  کشورهای 
افغانستان  در  اما  می آید  پایین  خوراکی  مواد  قیمت 
چندبرابر  مواد  بهای  روزها  این  آمدن  با  برعکس، 

می شود.
ُدرمحمد می افزاید: نرخ میوة خشک در کل نسبت به 
پسته،  و  بادام  قیمت  تنها  و  یافته  افزایش  عید رمضان 

اندکی ارزان شده است.
به  خوراکه،  مواد  قیمت  افزایش  می گوید:  هم چنان  او 
بازرگانان مربوط می شود. آن ها برای ما به نرخ بلند به 
فروش می رسانند، ما نیز مجبوریم قیمت ها را باال ببریم.

از  ِشکوه  ضمن  کابل  شهر  دیگر  شهروند  یک  شکیبا 
مسووالن، از آن ها می خواهد که در رابطه با کنترل نرخ 
اجناس در بازارها، همکاری و دل سوزی به خرج دهند.
در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی بدین باور 
هستند که دو دلیل عمده وجود دارد که در آستانۀ آمدن 
نخست،  دلیل  می کند.  پیدا  افزایش  مواد  بهای  عید، 
هرگاه  که  معنی  این  به  است؛  تقاضا  و  عرضه  قانون 
تقاضا بیشتر شود، قیمت ها نیز باال می رود. دوم این که 
متأسفانه بازرگانان ما مانند سایر کشورهای اسالمی، از 
انگیزه های الزمِ ملی و اسالمی برخوردار نیستند؛ تا در 

چنین روزهایی تالش کنند که بهای مواد پایین بیاید.
  آماده گی مسووالن

مسووالن فرماندهی کابل می گویند که آن ها برای تأمین 
امنیت روزهای عید قربان، تدابیر ویژه و الزمِ امنیتی را 

گرفته اند.
است  گفته  کابل  پولیس  فرمانده  ظاهر  ظاهر  جنرال 
در  امنیت  تأمین  آمادة  قوا  تمام  با  کابل  فرماندهی 

روزهای عید می باشد.
در عین حال، جنرال ظاهر از بهبود امنیت در شهر کابل 
به مردم اطمینان داد و گفت که در یک ماه اخیر جرایم 

جنایی در این شهر کاهش یافته است. 
فرمانده پولیس کابل که هفتۀ گذشته در یک کنفرانس 
خبری در کابل صحبت می کرد، گفت: برنامۀ مشترک 
امنیت  ریاست  کابل،  امنیه  فرماندهی  سوی  از  امنیتی 
ملی، فرقۀ ١١١ و ارتش ملی به خاطر روزهای عید روی 

دست گرفته شده است.
مسووالن امنیتی هم چنان از دکان داران خواسته اند که از 
فروش پتاقی و مواد معترقه خودداری کنند، در غیر آن 

با متخلفین برخورد جدی صورت می گیرد.

برای  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری  جان 
امنیتی  موافقت نامه  مورد  در  »فوری«  گفت وگوهای 

بین افغانستان و امریکا شام دیروز وارد کابل شد.
اعالم  قبل  از  سفر  این  در  دارد  تصمیم  کری  آقای 
ناشده، با حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان در 
امنیتی  موافقت نامه  امضای  برای  مهلت  پایان  مورد 

میان کابل و واشنگتن صحبت کند.
در  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما  بارک  پیشتر 
گفت وگویی با حامد کرزی خواسته بود که سرنوشت 
اکتوبر مشخص  ماة  پایان  تا  این موافقت نامه  امضای 

شود.
حامد کرزی گفت که برای گفت وگو در مورد امضای 

با  فرا می خواند و  را  لویه جرگه  امنیتی  موافقت نامه 
مردم مشورت می کند.

اخیرا مقام های دولت افغانستان در شورای امنیت ملی 
گفته اند که گفت وگوها در مورد امضای موافقت نامه 

امنیتی با امریکا مراحل نهایی خود را طی می کند.
پیمان  از  بخشی  واقع  در  امنیتی،  موافقت نامه 
استراتژیک است که افغانستان و امریکا آن را در سال 
20١2 امضا کردند. در آن زمان دو طرف توافق کردند 
که جزئیات »بخش امنیتی« این پیمان، ظرف یک سال 

توسط وزرای خارجه دو کشور، آماده شود.
 20١٣ اکتوبر  ماه  پایان  در  شده  اعالم  زمانی  مدت 

تمام می شود.

جان کری ناگهانی وارد کابل شد
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