
یک روزنامه آلمانی از تعطیلی سفارت این کشور در 
کابل به دلیل هشدارها و تهدیدات امنیتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلمان سفارت خود در 
را کابل به دلیل تهدیدات امنیتی، مسدود کرد.

به نوشته روزنامه آلمانی ولت، اخیراً اداره اطالعات و 
امنیت آلمان )BND( درخصوص یک تهدید امنیتی 
وزارت  به  کابل،  در  طالبان  نیروهای  توسط  جدی 

خارجه این کشور هشدار داده بود.
با این حال، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه 
آلمان با تأیید بسته شدن سفارت این کشور در کابل، 
بر  مبنی  آلمان  مطلب منتشر شده در روزنامه »ولت« 
تهدید امنیتی علیه این نمایندگی دیپلماتیک را رد کرده 

است.
آلمان پس از امریکا و انگلیس با حدود ٤٤٠٠ سرباز 
مستقر در افغانستان، بیشترین نظامی را در چارچوب 
شمال  در  آنان  بیشتر  که  دارد  کشور  این  در  ناتو 

افغانستان به ویژه والیت بلخ حضور دارند.
آلمانی در رویدادهای  در ١٢ سال گذشته ٥٣ سرباز 

مختلف به ویژه در کابل کشته شده اند.
در  آنان  اصلی  پایگاه  که  آلمانی  نیروهای  است  قرار 
شهر مزارشریف قرار دارد، مطابق با برنامه زمان بندی 
تا زمستان ١٣٩٣ )پایان سال ٢٠١٤( به  شده آیساف 

صورت تدریجی افغانستان را ترک کنند.
در  دارد  احتمال  که  کرده اند  اعالم  آلمانی  مقامات 
نیروهای  از  بخشی  کابل،  دولت  با  توافق  صورت 
آلمانی همچنان پس از سال ٢٠١٤ در افغانستان باقی 

بمانند.
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فكر نو، بسيار ظريف و حساس است؛ با يك ريشخند كوچك مي ميرد 
و كنايه يي كوچك آن را به سختي مجروح مي كنــد.

کارالیل

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
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طالبان در روز عید قربان 
قرآن را قربانی کردند

این  نیروهای  خروج  روند  آغاز  از  ایتالیا  دفاع  وزیر 
از  کمتر  تنها  که  گفت  و  داد  خبر  افغانستان  از  کشور 
١8٠٠ نیروی ایتالیایی سال آتی میالدی در این کشور 

می مانند.
دفاع  وزیر  مائورو،  ماریو  آسیا،  گزارش خبرگزاری  به 
نیروهای  گفت:  کشور  این  پارلمانی  کمیتۀ  به  ایتالیا 
سال  آخر  ماه  سه  در  تن   ٢٩٠٠ میانگین  از  ایتالیایی 
٢٠١٣ میالدی به ١8٠٠ تن در پایان سال ٢٠١٤ میالدی 
کاهش می یابند. ...                         ادامه صفحه 6

رییس جمهور کرزی به دعوت مقامات تاجیک، هفتۀ جاری به 
دوشنبه سفر خواهد کرد.

امور  مطبوعاتی وزارت  دفتر  توسط  منتشر شده  بیانیه  اساس  بر 
خارجه تاجیکستان، حامد کرزی رییس جمهور افغانستان دوشنبه 

هفته جاری به تاجیکستان سفر می کند.
بازدید رسمی کرزی از تاجیکستان به دعوت مقامات تاجیک و به 
منظور مذاکره در مورد مسایل و همکاری های دوجانبه در سطح 

عالی انجام خواهد شد.
با  کرزی  مذاکرات  از  پس  و  بازدید  این  برنامه  چارچوب  در 
در  تاجیکستان  و  افغانستان  جمهوری  رؤسای  رحمان،  امامعلی 

کاخ ملت چند موافقتنامه دوجانبه را نیز امضا خواهند کرد.
بیانیه  این  در  تاجیکستان  خارجه  امور  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
زمینه  در  کشور  دو  جمهوری  رؤسای  که،  است  کرده  تصریح 
مسایل دوجانبه، تأمین امنیت منطقه یی، توسعه...   ادامه صفحه 6

عالمان دینی حمله بر نمازگزاران و مقامات حکومتی 
مغایر  را  آن  و  کرده  محکوم  به شدت  را  مساجد  در 
در  طالبان  می دانند.  اسالم  دین  اصول  و  ارزش ها 
انفجاری  مواد  کارگزاری  با  قربان  عید  نخست  روز 
والیت  والی  جمال  ارسال  کریم  قرآن  نسخه های  در 
لوگر را حین سخنرانی در مسجد جامع اسعد آباد به 
شهادت رساندند. در این حادثه ١٥ غیر نظامی نیز زخم 

برداشتند.
چنین  انجام  با  طالبان  که  می گویند  دینی  عالمان 
بدنام  را  اسالم  دین  و  اسالمی  کشورهای  حمالتی، 

کرده و باعث »ذلیل شدن« مسلمانان می  شوند.
آنان می  گویند که مال امامان مساجد باید چهرۀ واقعی 
طالبان را برای مردم بشناسانند و وظیفه و مسوولیت شان 

را در برابر مردم و دین انجام دهند.

علمای  شورای  سوی  از  جمال  ارسال  جان  بر  حمله 
ارشد  مقامات  اوقاف،  و  حج  وزارت  افغانستان، 

حکومتی و مردم به شدت محکوم شد.  
مولوی حبیب اهلل حسام آگاه مسایل دینی با بیان این که 
مسجد از شعایر الهی در زمین است؛ عمل انتحار در 
مساجد و جاسازی مواد انفجاری در میان نسخه های 
قرآن را تقبیح کرده می گوید: این یک عمل ضد اسالمی 
است و دشمنان اسالم می خواهند با انجام آن از آدرس 
را  اسالمی  و کشورهای  مسلمانان  طالبان،  سیاه  گروه 

بدنام و ذلیل سازند.
مساجد  مالامامان  از  مولوی حبیب اهلل حسام همچنان 
موضع گیری  اخیر،  حملۀ  به  پیوند  در  تا  می خواهد 
باشند و یک مقاومت دینی و  شفاف و روشن داشته 
علمی را راه اندازی کرده و چهرۀ واقعی گروه طالبان را 

برای مردم معرفی کنند.
تمامی  برای  خانه یی  »مسجد  میگوید:  دینی  عالم  این 
تعارف،  تجمع،  مرکز  است؛ مساجد  بنده گان خداوند 

تعاون و همبستگی تمام مؤمنان است.«
او افزود که مسجد دانشگاه، مدرسه و... ادامه صفحه 6

آغاز روند خروج نیروهای 
ایتالیایی از افغانستان

کرزی دوشنبه به
 »دوشنبه« می رود

سفارت آلمان در کابل بسته شد!
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انتخابات افغانستان بدون شک وارد مراحل 
است.  شده  خود  ساز  سرنوشت  و  حساس 
بسیاری ها چشم به این انتخابات دوخته اند 
و از منظرهای متفاوتی به آن نگاه می کنند. 
مردم افغانستان با توجه به ناکامی های دولت 
برگزاری  از  پس  دارند  انتظار  کرزی  آقای 
انتخابات شاهد شکل گیری حکومتی باشند 
که بتواند مدیریت سیاسی کشور را به گونه 
مطالبات  برابر  در  در  و  دهد  انجام  مطلوب 

شان بی پاسخ نباشد. 
فقر،  بیکاری،  فساد،  با  بتواند  که  دولتی 
و  مبارزه  طبقاتی  و  اجتماعی  تبعیض های 
تمام  که  فراگیر  دولتی  کند.  مهار  را  ها  آن 
و  حضور  آن  آیینه  در  کشور  شهروندان 
مشارکت خود را ببینند. اما یک نکته را از یاد 
نباید برد که پیش از آغاز ثبت نام نامزدهای 
احتمالی انتخابات کشور، اتفاق ها و حوادثی 
به وقوع پیوست که بدون شک در به وجود 

آمدن فضای فعلی نقش عمده بازی کرد. 
افزایش نا به هنگام فهرست نامزدان احتمالی 
نبود  مساله یی  ریاست جمهوری  انتخابات 
برای  افراد  برخی  خواست  دلیل  به  تنها  که 
این  باشد.  شده  انجام  انتخابات  در  شرکت 
نامزدان  نام  ثبت  نودم  دقیقه  در  که  موضوع 
وارد صحنه شدند سوال های  زیادی  شمار 
آگاهان  از  برخی  است.  آورده  وجود  به  را 
به  جمهوری  رییس  شخص  که  اند  معتقد 
دلیل ناتوانی در به وجود آوردن تیم قوی در 
باره  به یک  که  انتخابات تالش کرد  صحنه 
تعداد زیادی را وارد کارزار انتخابات کند که 
نامزدان  متکثر  بتواند در جو مزدحم و  بعدا 
به نتایجی که خود به آن ها باور دارد و یا 
در پی به دست آوردن آن هاست، برسد. این 
موضوع نگرانی هایی را از همین حاال رقم 
زده و بسیاری از شهروندان کشور نسبت به 
برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه در کشور 
دیگر  جانب  از  رسند.  نمی  نظر  به  مطمین 
حضور و دخالت برخی از چهره های دیگر 

نباید  انتخاباتی  گفتگوهای  روند  در  نیز  را 
از یاد برد که به گونه های در پی مهندسی 
انتخابات به نفع خود و یا تیمی بودند که از 
آن حمایت می کردند. از میان این چهره ها 
امریکا  پیشن  سفیر  زاد  خلیل  زلمی  به  باید 
یک  به  نزدیک  که  کرد  اشاره  افغانستان  در 
سال پیش در گرم کردن بازار انتخابات و به 
نحوی اخالل روند گفتگوهای بین االفغانی 
بر سر این مساله نقش کلیدی ایفا کرد. آقای 
خلیل زاد که اصال تبعه کشور امریکاست در 
دو انتخابات گذشته نیز سهم و نقش تعیین 
کننده داشته است. برخی آگاهان باور دارند 
که حتا حضور آقای خلیل زاد در انتخابات 
گذشته در افغانستان سبب واکنش جان کری 
زمان  آن  در  که  امریکا  فعلی  خارجه  وزیر 
آقای  شد.  نیز  بود،  کشور  این  سنای  عضو 
کری در آن زمان از آقای خلیل زاد با قاطعیت 
خواسته بود که افغانستان را ترک کند. اما در 
انتخابات آینده ریاست جمهوری آقای خلیل 
زاد تالش های گسترده تری انجام داد. او از 
یک سال پیش به عنوان کسی که در انتخابات 
سروصدا  شد  خواهد  وارد  نامزد  عنوان  به 
و  ها  گروه  حتا  و  انداخت  راه  به  را  هایی 
تشکل هایی را نیز به وجود آورد. آقای خلیل 
در  توانست  هنگفت  پول های  داشتن  با  زاد 
برخی شهرهای افغانستان و از جمله هرات 
و کابل راهپیمایی هایی را برگزار کند که در 
انتخابات سر می  آن شعار شرکت او را در 
دادند. این عده به گونه عجیب و غیر منتظره 
از آقای خلیل زاد تقاضا می کردند که حتما 
جمهوری  ریاست  آینده  انتخابات  در  باید 
شرکت ورزد. در این موضوع جای تردیدی 
نیست که شخص آقای خلیل زاد در عقب 
این شعارها و صحنه سازی ها خود را مخفی 
کرده بود و به گونه یی تالش داشت که به دو 

هدف اصلی خود دست پیدا کند. 
نخست در میان مردم این آوازه را به وجود 
آورد که او یکی از نامزدهای انتخابات آینده 

است و از این طریق واکنش مردم را در برابر 
این که در  ارزیابی قرار دهد. دوم  آن مورد 
مدنی  و  سیاسی  های  نهاد  و  احزاب  میان 
افغانستان نیز بر سر توافق کلی و جامع برای 
تشکیل تیم های منسجم و کارای انتخاباتی 
تفرقه و چند دسته گی به وجود آورد. اگر 
فراموش نکرده باشیم آقای خلیل زاد طرحی 
انسجام  بتواند به جای  را دنبال می کرد که 
بخشیدن به انتخابات کشور در میان احزاب 
مطرح سیاسی که می توانستند از میان خود 
سازند،  وارد صحنه  را  مشخص  نامزد  چند 
چنین  تحقق  که  زند  دامن  را  اختالفاتی 
ناممکن  نزدیک  آینده  در  را حداقل  طرحی 
سازد. آقای خلیل زاد در این هدف و برنامه 
چند  و  آورد  دست  به  نیز  های  موفقیت 
دسته گی هایی که به دنبال اتحاد انتخاباتی 
پیامدهای  و  نتایج  از  عمال  آمد  وجود  به 
فعالیت های مخرب او در راستای برگزاری 
انتخابات سالم و شفاف در افغانستان بود. اما 
سوال این جاست که آقای خلیل زاد چرا و 
به چه دلیل تالش داشت که چنین فضایی را 
در افغانستان به وجود آورد؟ چرا او خود را 
به عنوان نامزد انتخابات افغانستان مطرح می 
کرد بدون آن که عمال تصمیمی برای رفتن 
سوال  این  باشد؟  داشته  انتخابات  سمت  به 
ها هنوز بی پاسخ اند چون آقای خلیل زاد 
نخواست که به هیچ یک از آن ها توضیحی 
ارایه کند. او در انتخابات ٢٠٠٩ میالدی نیز 
ایجاد کرد ولی در آن زمان  را  چنین جوی 
هم مشخص نشد که واقعا چه هدفی را دنبال 
می کند چون در دقیقه نودم تمام امکانات و 
ثمره تالش های چندین ماهه خود را در پای 

آقای کرزی قربانی کرد. 
شرکت آقای خلیل زاد در انتخابات افغانستان 
با توجه به قانون اساسی کشور که از شرکت 
شهروند غیر افغان جلوگیری می کند امری 
محال به نظر می رسد. آقای خلیل زاد هنوز 
وجود  سندی  هیچ  و  امریکاست  شهروند 
ندارد که نشان دهد او شهروندی آن کشور 
را ترک کرده و دوباره شهروندی افغانستان 
قانون  های  اصل  از  یکی  باشد.  پذیرفته  را 
انتخابات  در  نامزدی  برای  کشور  اساسی 
دوم  تابعیت  داشتن  عدم  جمهوری  ریاست 
با چنین اصلی در  پذیرفته شده است. حاال 
خلیل  آقای  چرا  افغانستان  اساسی  قانون 
او  برای  که  کرد  می  وادار  را  افرادی  زاد 
بر  را  شایعه  این  و  کنند  برگزار  گردهمایی 
سر زبان ها بیندازند که او یکی از نامزدهای 
انتخابات آینده خواهد بود؟ از جانب دیگر 
فراموش نکنیم که آقای خلیل زاد این همه 
فعالیت ها را از آدرس نماینده گی امریکا در 
افغانستان انجام می داد در حالی که مقام های 
نیز  حاال  و  داشتند  تاکید  همواره  امریکایی 
افغانستان  انتخابات  در  که  می ورزند  تاکید 

دخالت نخواهند داشت. 
از سوی دیگر این سوال نیز هنوز در اذهان 
امریکا  که چرا سفارت  دارد  عمومی وجود 
نسبت  بود  مسایل  این  ناظر  و  شاهد  که 
بی  با  و  نداد  نشان  واکنشی  هیچ  ها  آن  به 
بگذرد؟  ها  آن  کنار  از  که  خواست  تفاوتی 
ایجاد  در  مخرب  نقش  زاد  خلیل  آقای 
فضای انتخاباتی در کشور بازی کرده است 
که  داشت  وظیفه  حداقل  امریکا  سفارت  و 
به موقع و  او واکنش  فعالیت های  به  نسبت 

مناسب داشته باشد.
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احمدعمران

خلیل زاد رفت 
ولی توهماتش باقی ست

 

نزدیک  انتخاباتی  کمپاین های  زمان  روز  هر  گذشت  با   
می شود و شکی نیست که مردم هم به شدت در انتظار اند 
تا ببینند که نامزدان مورد نظر شان چه چیزی در چانته دارند 
و با کدام برنامه ها و حرکت ها می خواهند رای مردم را به 

خود جذب کنند.
این  دارد و  برنده  پیش رو یک  انتخابات  نیست که  شکی 
برنده هرکسی که باشد در دقایق نخست به امید مردم برای 
به  همین گونه  و  می شود  تبدیل  بحران  از  کشور  رهاندن 

زودی می تواند از چشم مردم بیفتد.
آن چه مردم از نامزدان انتظار دارند، داشتن برنامه است. اگر 
امروز سطح دانش سیاسی مردم آن گونه که باید باال نرفته 
نمی تواند  نامزدی  هیچ  که  اند  کرده  درک  اقل  حد  باشد، 
بدون داشن یک برنامۀ ملی و همه جانبه برای کشور، کاری 
برای مردم  انتخاباتی  نیز روند کمپاین های  ببرد و  از پیش 

دلگرم کننده و انگیزه دهنده نخواهد بود.
اگرچه تجربه نشان داده است که دو دور انتخابات پارلمانی 
وارد  نیز  برنامه  بدون  نامزدان  گذشته  ریاست جمهوری  و 
دروغ،  و  راست  وعده های  نان،  پول،  با  و  اند  شده  عمل 
مردم  از  سیاسی  خواستند  ژست های  و  رنگی  عکس های 

رای جمع کنند.
در دور گذشته نامزدی که برندۀ انتخابات ریاست جمهوری 
را  نداشت و همه تالش هایش  اعتقاد  برنامه  به  شد، اصال 
روی وعده های پول و کرسی به افراد با نفوذ متمرکز کرده 
بود. جدا از این که همه منابع و امکانات دولتی را در اختیار  

داشت.
عنوان  هیچ  به  رییس جمهوری  که  شد  سبب  وضع  این   
خودش را ملزم به ارایه خدمات بهتر به مردم نداند؛ زیرا 
و  پول  مدیون  باشد،  بوده  مردم  مدیون  این که  از  پیش  او 
به  خودش  برای  رإی  جمع آوری  برای  که  بود  امکاناتی 

مصرف رسیده بود.
این که  اما  می نماید؛  همین گونه  وضعیت  هم  حاال  اگرچه 
نامزدان پیش تاز و معروف بیایند و با ارایه برنامه های مهم 
و آجنداهای موثر مردم را با به دنبال خود بکشانند، به یک 

انتظار تبدیل شده است.
کارت های  که  می شود  دیده  انتخابات  دور  این  در  اگرچه 
قومیت به جای برنامه های خوب و بدیل همدیگر عرض 
اندام کرده اند؛ اما این بار مردم انتظار دارند که نامزدان با 

تجربه از گذشته جدی تر و با برنامه تر وارد میدان شوند.
البته این ناممکن است که هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
بتواند برنامه ملی و مدونی برای مردم ارایه کند؛ الی این که 
نامزدان به روگرفت برنامه های هم دیگر بپردازند و آن را به 

خورد مردم بدهند.
سان  به  وضعیت  رو،  پیش  انتخابات  در  که  است  واضح 
انتخابات گذشته نخواهد بود و مردم بدون شک از نامزدان 
میدانند  هم  نامزدان  و  دارند  بیشتری  انتظارات  نظر  مورد 
دور  مشابه  چالش های  کنار  در  جدیدتری  وضعیت  با  که 

گذشته، مواجه اند. 
از این رو بایست نامزدانی که دارای نگاه های مشترک اند، 
روی یک برنامه و آجندای ملی بسیج شوند. شکی نیست 
که داشتن چنین برنامه یی به هدف ایجاد یک تیم موثر در 
جریان بازی های انتخاباتی می تواند برنده شدن این تیم را 

نیز تاحدی تضمین کند. 
به باور ما تا زمانی  که نامزدان در محور یک برنامۀ ملی و 
پیش  از  کاری  نشوند،  میدان  وارد  جدید  روی کردهای  با 

نمی برند.
البته وقتی عبارتی را به نام »برنامه ملی« یا »آجندای ملی« 
به  را  قدرت  بیاییم  که  نیست  این  هدف  می بریم،  کار  به 
عبارت قوم و لسان بین هم تقسیم کنیم و یا مبارزه را بر 
تا  است  الزم  بلکه  بیاندازیم؛  راه  قومی  امتیازهای  اساس 
را  برنامه یی  کرده،  گذار  ساالری  شایسته  به  قوم گرایی  از 
و  بازی ها  قوم  شر  از  را  ما  بتواند  که  گیریم  دست  روی 

تیکه داری های قومی برای همیشه نجات بخشد. 
و  شعارها  از  که  بود  خواهد  موفق  نامزدی  بنابراین 
شکل دهی های قومی پرهیز کرده و دارای یک آجندای ملی 
با رویکردهای جدید که برایند عمل کرد گذشته است، برای 
دست یافتن به دولت وحدت ملی به عنوان نیاز افغانستان 

باشد.

مردم در انتظار برنامه های 
نامزدان
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طرفداران اخوان المسلمین به مناسبت صدمین روز برکناری محمد 
مرسی روز جمعه تظاهراتی برگزار کردند.

مردم مصر روز جمعه به دعوت ائتالف ملی حمایت از مشروعیت 
جریان  این  طرفدار  گروه های  و  اخوان المسلمین  جریان  شامل  که 
میادین  در  جمله  از  مصر  مختلف  مناطق  در  را  تظاهراتی  است، 

معروف در قاهره و الجیزۀ برگزار کردند.
فرا  با  همزمان  و  الحساب«  کشف  »جمعه  عنوان  با  تظاهرات  این 
رسیدن صدمین روز عزل محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر 

برگزار می شود.
فوق  تظاهرات  اخوان المسلمین،  جریان  در  آگاه  مقام  یک  گفته  به 
پیش از نماز عصر و از میدان رابعۀ العدویۀ آغاز شد و فرزندان چند 

تن از رهبران اخوان المسلمین نیز در آن شرکت کردند.
احمد صبری، یکی از سران جوان اخوان المسلمین در گفت وگو با 
روزنامه المصری الیوم تصریح کرد: تظاهرات فوق شامل تجمعات 
اعتصاب  قصد  ما  کنونی  شرایط  در  ولی  بود  خواهد  گسترده یی 
آتی است که در  ما در مراحل  اهداف  از  امر یکی  این  اما  نداریم، 
وقت مناسب و به دور از خشونت های امنیتی که باعث وخیم شدن 

شرایط کنونی در کشور شده آن را انجام خواهیم داد.

آیندۀ روشن صنعت نظامی 
روسیه با پوتین

و  نظامی  صنعت  که  حالی  در 
صادرات سالح روسیه در اواسط 
نابودی  پرتگاه  لبه  در   ٩٠ دهه 
با  و  اکنون  اما  بود،  گرفته  قرار 
تالش های والدیمیر پوتین، روسیه 
به عنوان دومین صادرکننده سالح 
این  در  را  روشن  آینده یی  جهان 
کرده  ترسیم  خود  برای  زمینه 

است.
نظامی  صنعت  افول  روزهای 
روسیه پس از دوران ورشکستگی 
رسیده  پایان  به  ظاهرا   ٩٠ دهه 
سالح  صادرات  که  زمانی  است. 
و  بود  کاهش  به  رو  روسیه 
و  سالح  از  کشور  این  صادرات 
تجهیزات نظامی به دو میلیارد دالر 
هم نمی رسید. اما اکنون روسیه با 

صادرات بیش از ١٥ میلیارد دالر به نزدیک به 6٥ 
کشور جهان، رتبه دوم در صادرات سالح در دنیا را 
به خود اختصاص داده و رو به آینده ای روشن در 

این زمینه حرکت می کند.
صنعت  در  چشمگیر  پیشرفت  این  روسیه  شاید 
والدیمیر  سیاست های  مدیون  باید  را  خود  دفاعی 
تمام  که  بداند  کشور  این  جمهوری  رئیس  پوتین، 
و  روسیه  نظامی  پیشرفت صنعت  بر  را  توان خود 

افزایش صادرات سالح گذاشت.
این  آمار وزارت دفاع روسیه صادرات سالح  بنابر 
دالر رسید که  میلیارد  به ١٥  کشور در سال ٢٠١٠ 
در مقایسه با سال ١٩٩٤ این رقم ١٠ برابر افزایش 

نشان می دهد.
این در حالی است که درخواست برای خرید سالح 
روسی نیز به طور چشمگیری افزایش یافته و تا سال 
٢٠١٢ وزارت دفاع روسیه بیش از ٤6 میلیارد دالر 
درخواست برای خرید سالح داشت که قراردادهایی 
برای تحویل این سالح ها به مشتریان امضا شده بود.
به 6٥ کشور جهان سالح صادر  اکنون  روسیه هم 
درصد   ٢٥ خرید  با  هند  بین  این  در  که  می کند 

مسکو  مشتری  مهمترین  روسیه،  صادرات  مجموع 
محسوب می شود.

در میان دیگر مشتریان سالح های روسی می توان به 
الجزایر اشاره کرد که رده دوم خریداران سالح های 
به ١٥  روسیه را به خود اختصاص داده و نزدیک 
کشور  این  به  روسیه  سالح  صادرات  از  درصد 

سرازیر می شود.
تجهیزات  صادرات  و  سالح  فروش  به  نگاهی  با 
نظامی روسیه در بازه زمانی میان سال های ١٩٩٢ تا 
٢٠٠٩ چین با ١٥ / ٢8 میلیارد دالر مهمترین خریدار 
سالح های روسی در این دوره زمانی بوده و هند، 
امارات  ویتنام،  مالزی،  ونزوئال،   ایران،  الجزایر، 
سالح های  مهم  خریداران  دیگر  ترتیب  به  یمن  و 

روسیه بودند.
روسیه همچنین تالش هایی را برای به دست گرفتن 
شرق  جنوب  و  جنوبی  امریکای  کشورهای  بازار 
آسیا آغاز کرده، مهمترین مشتریان مسکو در این دو 

منطقه ونزوئال و ویتنام هستند.
پیش بینی می شود در چهار سال آینده هند، ونزوئال 
از  سالح  واردات  سوم  تا  اول  رده های  ویتنام  و 

روسیه را به خود اختصاص دهند.
گذشته  دهه های  در  که  نیز  چین 
سالح های  خریدار  مهمترین 
می شود  بینی  پیش  بود  روسیه 
در چند سال آینده به رده چهارم 
سقوط  روسیه  از  سالح  واردات 

کند و جای آن را هند بگیرد.
مجموع   ٢٠١١ تا   ٢٠٠8 سال  در 
صادرات  از  روسیه  درآمدهای 
 /  8 به  نظامی  تجهیزات  و  سالح 
با  هند  که  رسید  دالر  میلیارد   ٢٩
خرید ٢ / 8 میلیارد دالر الجزایر با 
خرید 7 / ٤ میلیارد دالر و چین با 
خرید ٥ / ٣ میلیارد دالر بیشترین 
خریداری  مسکو  از  را  سالح ها 

کردند.
سوریه نیز یکی از خریداران مهم 
بینی  پیش  و  می شود  محسوب  روسیه  سالح های 
کننده  پنجمین وارد  به  آینده  می شود در چند سال 

سالح از روسیه تبدیل شود.
ترتیب  به  روسیه  نظامی  صادرات  مهمترین 
نیروی  به  مربوط  سالح های  نظامی،  هواپیماهای 
سطح،  به  سطح  موشک های  ویژه  به  دریایی 
و  زمینی  نیروی  در  شده  گرفته  کار  به  سالح های 
در پایان تجهیزات نظامی مرتبط با سامانه های دفاع 

هوایی است.
با وجود تالش هایی که والدیمیر پوتین برای ارتقاء 
این  اما  داد،  انجام  روسیه  نظامی  تولیدات  سطح 
در  سالح  نخست  صادرکننده  با  همچنان  کشور 
بازار  از  درصد   ٣٠ از  بیش  که  امریکا  یعنی  جهان 

صادرات سالح را قبضه کرده، فاصله دارد.
امریکا در سال ٢٠١٢ نزدیک به ٥ / ٢٥ میلیارد دالر 

سالح به ده ها کشور در سراسر جهان صادر کرد.
پیش بینی می شود در دور جدید حکومت پوتین بر 
روسیه، صنعت نظامی این کشور همچنان روند رو 
به رشد خود را ادامه دهد و فاصله اش را با رقیب 

دیرین خود کمتر کند.

تظاهرات اخوانی ها در 
صدمین روز عزل مرسی

پایان رزمایش مشترک 
جاپان - امریکا

اعطای »شهروندی افتخاری« 
کانادا به مالله یوسف زی

مرکل در دیدار با عباس:
کمک های ما به فلسطین ادامه می یابد

عربستان سعودی عضویت غیردایم 
در شورای امنیت را نپذیرفت

نخست وزیر  مرکل،  انگال 
جمهوری فدرالی آلمان با محمود 
خودگردان  اداره  رییس  عباس، 
کرد.  دیدار  برلین  در  فلسطین 
داد  اطمینان  عباس  به  مرکل 
مناطق  به  آلمان  های  کمک  که 
نیز  فلسطینی در حکومت جدید 

مانند گذشته ادامه می یابد.
انگال مرکل روز جمعه )٢6 میزان/ 
کنفرانس  یک  در  اکتوبر(   ١8
عباس  محمود  با  مشترک  خبری 
گفت که در صورت تشکیل یک 
حکومت »ایتالفی بزرگ« در آلمان کمک های این کشور به مناطق فلسطینی ادامه می یابد.
»ایتالف بزرگ« به ایتالف احزاب متحد »سی دی یو/ سی اس یو« و حزب مخالف سوسیال 
برای  احزاب  این  میان  فعاًل گفتگوها  گفته می شود.  این کشور  پی دی(  )اس  دموکرات 

تشکیل یک حکومت ایتالفی جریان دارد.
نخست وزیر آلمان گفت: »ما همیشه از راه حل دو دولت طرفداری کرده ایم. ما همواره از 
اعطای کمک به مناطق فلسطینی، تقویت روند صلح و تقویت توسعه اقتصادی حمایت کرده 

ایم، و من مطمینم که سیاست خارجی خود را به همین شکل ادامه می دهیم«.
خود  از  اش  سازی  شهرک  سیاست  در  که  خواست  اسراییل  از  همچنان  مرکل  انگال 

خویشتنداری نشان دهد تا گفتگوهای صلح جاری خاور میانه را به خطر نیاندازد.
او گفت: »این که فلسطینی ها تالش های خود برای پیوستن به نهادهای بیشتر ملل متحد 
امتیاز واضح برای گفتگوهای صلح است، و به همین پیمانه ما  اند، یک  را متوقف کرده 

از اسراییل خواسته ایم که از گسترش مسکن سازی ]در مناطق اشغالی[ خودداری کند«.
تاکید نمود که  انگال مرکل در دفترش دیدار کرد،  با  برای یک ساعت  محمود عباس که 

جانب فلسطینی می خواهد گفتگوهای صلح را با جدیت به پیش ببرد.
عباس به خبرنگاران گفت: »ما باید این فرصت تاریخی را بپذیریم. ما از جانب اسراییلی می 

خواهیم که از این چانس استفاده کند«.
انگال مرکل و محمود عباس همچنان در مورد منازعه سوریه گفتگو کردند. مرکل گفت که 
کنفرانس صلح سوریه در ژنیو برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی میان همه جوانب درگیر 

باید به زودی ممکن برگزار گردد.

میان  مشترک  نظامی  مانور  اتمام  از  روز جمعه  جاپان  محلی  رسانه 
امریکا و جاپان در منطقه ای واقع در غرب این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، ٢٣٠ پرسنل نظامی از دو کشور این 
مانور نظامی مشترک ١١ روزه را روز گذشته به پایان رساندند. این 
رویداد به صورت رسمی به عنوان بخشی از اقدامات و فعالیت های 
در  امریکا  نظامی  پایگاه های  اثرات  کاهش  برای  جاپان  و  امریکا 

اوکیناوا و مردم این منطقه صورت گرفت.
در جریان این مانور مشترک دو هواپیمای ترابری اوسپری ٢٢ 887 
در جنوب  امریکا  فوتنمای  هوایی  پایگاهی  اسکادران  از  بخشی  که 
جاپان هستند، شرکت داشتند و برای اولین بار از آن ها در چنین مانور 

مشترکی استفاده شد.
در پی مانور منطقه شیگا، نیروهای دو طرف تمرین نجات در زمان 
غرب  در  شیکوکو  جزیره  در  کوچی  استان  در  نیز  را  بحران  وقوع 

جاپان قرار است طی روزهای آتی انجام دهند.
روزنامه نیپون هوسو کیوکای همچنین نوشت که برنامه آتی نیروهای 
دفاع شخصی جاپان و امریکا برای انجام مانور مقابله با بحران باعث 
خشم مردم درباره مساله امنیت مرتبط با هواپیماهای مورد استفاده در 

این مانور شده است.

که  کرده  اعالم  سعودی  عربستان 
امنیت  شورای  در  غیردائم  عضویت 

سازمان ملل متحد را نمی پذیرد.
این کشور گفته است به دلیل وجود 
شورای  در  دوگانه«  »استانداردهای 
بر عملکرد  باعث می شود  امنیت که 
در  صلح  برقراری  راه  در  شورا  این 
نمی تواند  باشد،  داشته  تاثیر  جهان 

عضویت در این نهاد را بپذیرد.
روز پنج شنبه اعالم شد که عربستان 

غیردائم  عضویت  به  نیجریه  و  شیلی  لیتوانی،  چاد،  کشورهای  همراه  به  سعودی 
شورای امنیت سازمان ملل درآمده است.

عربستان سعودی  پادشاهی  »کشور  است:  آمده  عربستان  وزارت خارجه  بیانیه  در 
شاهد شیوه، مکانیسم کاری و استانداردهای دوگانه یی در شورای امنیت است که 
قبال  در  را  هایش  مسئولیت  بتواند  نهاد  این  که  می شود  آن  از  مانع  این ها  تمامی 

برقراری صلح در جهان انجام دهد.«
در این بیانیه همچنین گفته شده که عربستان نمی تواند این کرسی را تا زمان ایجاد 

اصالحاتی در این نهاد بپذیرد.
در بیانیه عربستان سعودی به جزییات اصالحات مورد نظر این کشور نشده است.

عربستان سعودی پیشتر نسبت به شکست تالش های بین المللی در این شورا در 
مقابله با جنگ در سوریه هشدار داده بود.

کرسی های شورای امنیت سازمان ملل متحد از این جهت مهم هستند که کشورهای 
عضو آن در مسائل امنیتی و صلح در جهان قدرت تصمیم گیری خواهند داشت.

شورای امنیت سازمان ملل شامل ١٠ عضو غیردائم است که هر دو سال یک بار 
انتخاب می شوند.

این شورا همچنین پنج عضو دائم دارد که حق وتو دارند. اعضای دائم عبارتند از 
چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و ایاالت متحده امریکا.

سال  جنوری  اول  از  شدند،  برگزیده  پنجشنبه  روز  انتخابات  در  که  کشوری  پنج 
٢٠١٤ میالدی جایگزین کشورهای گواتماال، مراکش، پاکستان، توگو و جمهوری 

آذربایجان می شوند.

اليوم السابع             
دولت کانادا اعالم کرد، به دختر نوجوان پاکستانی که هدف طالبان 

قرار گرفته بود نشان شهروند افتخاری اعطا می کند.
بیانیه یی اعالم کرد:  به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت کانادا در 
نوجوان  دختر  یوسف زی،  مالله  که  رسیده  تشخیص  این  به  اوتاوا 
بهبود  و  تقویت  دنبال  به  زندگی اش  انداختن  خطر  به  با  پاکستانی 
مقابل  در  او  هست.  و  بوده  جوان  زنان  و  دختران  آموزش  شرایط 
شیطان ایستاد و هم اکنون با قاطعیت از جانب افرادی سخن می گوید 

که خاموش مانده اند.
آفریقای  آپارتاید  ماندال، رهبر ضد  نلسون  از  یوسف زی پس  مالله 
سومین  میانمار  دموکراسی خواه  رهبر  سوچی،  سان  آنگ  و  جنوبی 

کسی است که نشان شهروند افتخاری کانادا را دریافت می کند.
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بخش نخست

ایده چیست؟ چه گونه یک 
ایده طراحی کنیم؟

ایده ها را هرگونه جمع بندی و نتیجه گیری یا تعمیم، که بر پایۀ علم، آگاهی عمومی، 
مبانی فلسفی و پیش فرض های عرفی باشد، تعبیر می کنند. عالوه بر این، در تعاریف، 
ایده ها را به گونه یی دسته بندی و تعبیر می کنند که این ویژه گی ها را در بر داشته باشند: 

ـ خالق باشند. 
ـ نوآورانه باشند. 

ـ مبتنی بر حل مساله باشند. 
هم چنین در بررسی ادبیات ایده پردازی، با این درس ها نیز روبه رو می شویم: 

ـ ایده پردازی، پیوند دقیقی با تفکر انتقادی دارد. 
ـ ایده پردازی بر نوعی خالقیت و یا تفکر خالق مبتنی است. 

ـ ایده پردازی باید خواه ناخواه همراه با نوعی مهارت ها و توان مندی هایی باشد که از 
جملۀ آن ها توانایی و مهارت بارش مغزی است. 

برای آشنایی بیش تر با مبانی مفهومی و نظری ایده و نیز چه گونه گی طراحی یک ایده، 
خوب است که با تفکر انتقادی و تفکر خالق بیش تر آشنا شویم. 

  تفکر انتقادی: 
و  اتفاقات  از  دقیق  ارزیابی  و  سنجش  اساس  بر  که  می گوییم  انتقادی  تفکری  به 
مشاهدات، پیش رود و با در نظر گرفتن همۀ عوامل مربوط و شیوۀ درست منطقی، 
به نتایجی برسیم که قابل لمس هستند و ممکن است که افراد زیادی بتوانند به همان 

نتایج برسند. 
با  ارتباط  و  دالیل  تجربه،  مشاهده،  وسیلۀ  به  ما  اطالعات  انتقادی،  تفکر  اساس  بر 
دیگران به دست می آید. اطالعاتی را نیز که به دست آوردیم، بر اساس مالک های 
صحیح و درست و به دقت و هم چنین بر اساس سندهای معتبر، روشن و بدون هیچ 

ابهام، بی طرفانه و منصفانه ارزیابی و قضاوت می شود. 
  مراحل و اجزای تفکر انتقادی چیست؟ 

باید بتوانیم افکار و دیدگاه های مان را دسته بندی کنیم و آن ها را بر اساس موضوعات 
مختلف طبقه بندی کنیم. این یکی از اجزای مهم تفکر انتقادی است. 

برای ادعاهای مان، مثاًل برای این که درستی حدس و پاسخ خود را برای یک رویداد 
مشخص کنیم، باید دلیل داشته باشیم. 

باید بتوانیم کلمات و تعبیرهای خود را در مورد هر موضوع و رویداد درست انتخاب 
کنیم و برای آن دلیل روشنی داشته باشیم و همین طور بتوانیم آن ها را ارزیابی کنیم. 

دالیل خود را از طریق جمع آوری اطالعات به دست آورده باشیم. 
بتوانیم با استفاده از اطالعاتی که در دسترس داریم، حدس ها و تحلیل خود در مورد 
یک موضوع، مساله یا رویداد را ارزیابی کنیم و باالخره به جمع بندی و نتیجه گیری 

برسیم و قضاوتی به جا از موضع یا مساله و پدیده داشته باشیم. 
البته باید توجه کنیم که تفکر انتقادی، لزومًا باعث نمی شود که به حقیقت یا نتیجه گیری 
درست و صحیح دست پیدا کنیم. هیچ کس در هیچ کجا نمی تواند مجموعه یی کامل 
و  دارد  اطالعات وجود  از  کند. خیلی  مجموعه جمع آوری  در یک  را  اطالعات  از 
ممکن است کشف ناشده باقی مانده باشند. جهت گیری هر کسی می تواند مانعی برای 

جمع آوری و ارزیابی درست اطالعات شود. 
  تفکر انتقادی چه پرسش هایی را مطرح می کند؟ 

ـ چه هدفی را دنبال می کنیم؟ 
ـ آیا می خواهیم نتیجه گیری کنیم؟ 

ـ چرا فکر می کنیم که درست می گوییم یا حق با ماست؟ 
ـ منبع اطالعاتی ما چیست؟ 

ـ چه نوع اطالعات و فرضیه هایی باعث نتیجه گیری ما می شود؟ 
ـ اگر اشتباه کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ 

ـ آیا می توانیم دو منبع نام ببریم که با دالیل ما مخالف بوده و دلیل آن را نیز ذکر کنیم؟ 
ـ چه گونه به این نتیجه رسیدیم که چیزی را که می گوییم درست است و حقیقت 

دارد؟ 
ـ آیا برای آن چیزی که می گوییم، می توانیم دلیل دیگری نیز بیاوریم؟ 

          نسرین پورهمرنگ

اگر زمانی  آسمان  و آن چه  در آن  می گذشت،  
محور  و  بشر  زنده گی   بزرگ   معمای   به  
ریشۀ   و  تخیالت   محرک   و  رای زنی ها 
اسطوره زایی هایش  بود، امروز زمین  و آن چه  
در آن  می گذرد و گذشته  است،  یعنی  تجربۀ  
معمای   به   و  یافته   را  نقشی   چنین   مدرنیته  
حتا   دیگر  که   گشته   بدل   پیچیدۀی   و  بزرگ  

توافق  جمعی  بر سر ارایه و ارادۀ  
یک  معنای  مشترک  از آن  امری  
نوشتار  در  است.  شده   دشوار 
دیدگاه   از  مدرنیته   مفهوم   زیر 
برجستۀ   اندیشمند  هابرماس  
قرن  حاضر و جایگاه  و وضعیت  
شد.   خواهد  بررسی   آن   فعلی  
اگر زمان  حال  را از گذشتۀ  بسیار 
نزدیک  آن  که  در واقع  شناسایی  
و تعیین  هویت  حال  در گرِو آن  
است  جدا کنیم، حاصل  شکافی  
متناقض   دوگانۀ  بود  خواهد 
نتیجۀ   دیالکتیکی.  ماهیتی   با  و 
ذاتاً   و  متناقض   دوگانه گیِ   این  
وجودی   پدیداریِ   دیالکتیکی، 
و  پایدار  و  مقاوم   بود  خواهد 
مقاومت ،  در عین  حال  غیرقابل  
آن   حل   معماگونه.  و  پیچیده  
و  آورد  نخواهد  دوام   لحظه یی  
سر  دیگر  معمایی   بعد  لحظه یی  
بر خواهد آورد که  شاید جذاب،  

اما بی شک  دردسرآفرین  است.
مرجع   فاقد  موجودی   اگر     
باشد،  عینی   و  ثابت   مصداق   یا 
خودیابانۀ   کنش   در  را  آن   باید 
تاریخی  جست  وجو کرد؛ کنشی  
می کند  معنادار  را  »حال«  که  

تجدید  و  استمرار  به   را  آن   معنا  همین   و 
شد،  گفته   آن چه   می دهد.  سوق   شونده گی  
هابرماس   یورگن   نظریۀ   اساسی   زیرساخت  
»مدرنیته   بر  مبنی   آلمانی   بلندآوازۀ   فیلسوف  

به  مثابۀ  پروژه یی  ناتمام« را تشکیل  می دهد.
کنش   از  سخن   هابرماس   که   هنگامی       
خودیابانه  به  میان  می آورد، آن  را به  قید مکان  
و موقعیت  تاریخی  و پروژه یی  که  کنش گران  
با آن ها سر و کار دارند، مقید می کند. در نتیجه  
طریق   از  مدرنیته   تثبیت   یعنی   نکته   این   در 
پیوند تاریخی  آن  با روشن گری، هابرماس  و 
مخالفان  پست  مدرنِ  وی  با یک دیگر اشتراک  
به   مدرنیته   از  می توان   بنابرین   دارند.  طریق  
میان   به   نام   روشن گری   ناتمام   پروژۀ   عنوان  
دستاویزی   روشن گری   ایدۀ   همین   اما  آورد. 
و  هابرماس   پست  مدرن   مخالفان   اختیار  در 
دیگر نزدیکان  فکری اش  هم چون  هورکهایمر، 
آدورنو، مارکوزه  و مک اینتایر قرار داده  است  
همان   در  آمدن   گرفتار  به   متهم   را  اینان   تا 
کشانیده اند.  نقد  به   را  آن   که   نمایند  چیزی  
و  هابرماس   پست مدرن،  مخالفان   نظر  از 
هم فکرانش، به  ایدۀ  روشن گری  هم چون  یک  
غایت   این   از  و  چسبیده اند  غایی«  »حقیقت  
که   ساخته اند  اسرارآمیزی   و  پیچیده   کالف  

خود نیز در آن  گرفتار آمده اند.
    در حالی  که  هابرماس  این  پیچیده گی  را به  
گردن  معیارهای  »عقالنیت  اقتصادی  و اداری« 
»عقالنیت   معیارهای   با  کامالً   که   می اندازد 
که   تفاهمی«  »کنش   حوزه های   و  تفاهمی« 
به   مربوط   وظایف   و  رسالت ها  ایفای   همان  
است.  متفاوت   فرهنگی ست،   سنت   انتقال  
از  نومحافظه کاران   که   معتقد است   هابرماس  
زیر توضیح  این  تفاوت  و دوگانه گی  زیرکانه  
شانه  خالی  می کنند و ریشۀ  نارضایتی ها را به  
گردن  مدرنیتۀ  فرهنگی  می اندازند. هابرماس  
آن   ارتباط   بر  مدرن،  و  نو  واژۀ   تعریف   در 

می ورزد  تأکید  باستانی   گذشتۀ   و  گذشته   با 
و آگاهی  حاصل  از به  سر بردن  در دوره یی  
نو و مدرن  را آگاهی، به  وجود الگویی  کهن  
به  کارگیری   از آن  و  لزوم  گذر  در گذشته  و 
با  مدرن   »اصطالح   می داند:  جدید  الگویی  
ً  بیان گر آگاهی   مفاهیم  و معانی  متفاوت، کرارا
از عصر یا دوره یی  است  که  خود را به  گذشتۀ  
باستانی  مرتبط  می سازد تا از این  طریق  خود 
را حاصل  گذار از کهنه  به  نو قلمداد کند... به  

دورانی   در  دقیقاً   مدرن   اصطالح   دیگر،  بیان  
که   یافت   مجدد  ظهور  و  ظهور  اروپا  در 
از  جدید  عصری   به   نسبت   آگاهی   آن   طی  
طریق  احیای  رابطه  با باستانیان  شکل  گرفت. 
یا  بودن   باستانی   که   زمانی   هر  آن   بر  عالوه  
که   الگویی  محسوب  می شد  کهنه گی   قدمت  
احیا  تقلید  الگوهای   انواع   به  مدد  می بایست  
و بازسازی  می شد.« هابرماس  یکی  از مظاهر 
فرانسه   روشن گری   عصر  در  را  آگاهی   این  
نشان  می کند که  با نگاه  به  گذشته  و با اعتقاد 
آثار  طلسم   دانش،  نامحدود  پیشرفت   به  

کالسیک  دنیای  باستان  که  روح  سایر اعصار 
را در چنبرۀ  خود گرفتار ساخته  بود، شکسته  
نوزدهم   قرن   رمانتیک   روح   هابرماس   شد. 
آرمانی  شده   وسطای   قرون   دل   از  برآمده   را 
می داند که  آگاهی  مدرنیته  را شدت  بخشید و 
آن  را به  صورت  یک  آگاهی  رادیکال  درآورد. 
با این  حال،  او این  تقابل  ـ بین  سنت  و حال  
راـ  یک  تقابل  انتزاعی  می داند. از این  زمان  به  
بعد است  ـ اواسط  قرن  نوزدهم  ـ که  »نویی« 
غلبه  می کند و خود در اثر تازه گی  و بداعت  
سبک  بعدی  منسوخ  خواهد شد. به  عقیدۀ  او،  
کالسیک  تاریخی  مرجعیت  خود را از دست  
داده  است، اما هر اثر مدرن  اگر در زمان  خود 
به  گونه یی  معتبر و اصیل  مدرن  شمرده  شود، 

مقام  مرجعیت  جای  خواهد گرفت   خود در 
و می تواند اقتدار یک  مرجع  کالسیک  را در 
نتیحه  می توان   کند. در  آینده گان  کسب   قبال  

سخن  از مدرنیتۀ  کالسیک  به  میان  آورد.
مدرنیتۀ   شاخصه های   از  سپس   هابرماس      
زیباشناختی  سخن  به  میان  می آورد و »آگاهی  
شاخصه ها  این   از  یکی   را  زمان«  از  متحول  
ذکر می کند. برای  مثال  به  جنبش  سورریالیسم  
به   سورریالیسم   می کند.  اشاره   داداییسم   و 
عنوان  جنبشی  که  به  عناصر و 
غریب،  و  عجیب   موضوعات  
خیالی،  توهمی،  نامأنوس، 
عشق   غیرعقالنی   و  ناسازگار 
 - برتون   گفتۀ   به   و  می ورزد 
در   - جنبش   این   سردمدار 
شرایط   ساختن   »برطرف   پی  
رویا  تناقض آمیز  اوضاع   و 
تبدیل   و  پیشین   واقعیت   و 
یا  مطلق   واقعیتی   به   آن ها 
ابرواقعیت«  و  برین   واقعیتی  
که   جنبشی   داداییسم   و  است  
بیهوده،  غیرمنطقی،  عناصر  بر 
می کند  تأکید  پوچ   و  بی ربط  
و  شانس   اهمیت   دربارۀ   و 
هنری   آثار  خلق   در  تصادف  
در  و  می شود  دچار  اغراق   به  
عمومی   قواعد  گذاشتن   زیرپا 
می گیرد.  پیش   در  افراط   راه  
قلمروهای   به   که   جریانی  
ناشناخته  حمله  می برد و خود 
را در معرض  خطرات  ناگهانی  
و پیش  بینی  نشده  قرار می دهد 
فتح   به   نابود کند و  تا خرد و 
نایل   نشده   اشغال   آینده یی  
همه   این   هابرماس   اما  آید. 
نکته   این   به   تا  می گوید  را 
معنای   به   واقع   در  تالش   این  همه   که   برسد 
آن   استعالی   و  حال   از  تمجید  و  ستایش  
ناپایدار، گمراه کننده،  امور  برای   اگر  است  و 
از پویایی   نیز برای  نفس  ستایس   زودگذر و 
ارزش   این   قایلیم،   اعتبار  و  ارزش   تحرک   و 
و اعتبار ریشه  در اشتیاقی  برای  دست  یافتن  
به  حال  نیالوده، سالم، معصوم  و پایدار دارد. 
شاخصه های   بیشتر  توصیف   در  هابرماس  
نوعی   از  مدرنیته ، سخن   زیباشناختی   آگاهی  
بازی  دیالکتیکی  بین  رازداری  و رسوایی  علنی  
رسوایی   و  سنت   رازداری   می آورد.  میان   به  

رسوایی  این   می آورد.  به  بار  مدرنیته   که  
حاصل  شورش  علیه  هنجارها و کارکردهای  
عادی  ساز سنت  است  و جالب  آن که  مدرنیته  
هتک   مبتذل   و  سوء  نتایج   از  همواره   خود 
عین   در  می گریزد.  می کند  که   حرمت هایی  
حال،  فیلسوف  این  ویژه گی  را نیز برای  هنر 
کار  اگر گریزی  در  برمی شمارد که   آوانگارد 
است،  گریز از هنجارگرایی  کاذب  در تاریخ  
شیوه یی   به   گذشته   از  استفاده   وگرنه   است  
و  است   آوانگارد  هنر  توجه   مورد  متفاوت  
اثری   بدون   و  خنثا   تاریخ   از  دوری گزینی  
است  که  در موزه های  تاریخی گری  محبوس  

مانده  است.

هابرماس  روح  رمانتیك  قرن  نوزدهم  را برآمده  از دل  قرون  وسطای  
آرمانی  شده  می داند که  آگاهی  مدرنیته  را شدت  بخشید و آن  را به  
صورت  یك  آگاهی  رادیكال  درآورد. با این  حال،  او این  تقابل  ـ بین  
سنت  و حال  را ـ یك  تقابل  انتزاعی  می داند. از این  زمان  به  بعد 
است  ـ اواسط  قرن  نوزدهم  ـ که  »نویی« غلبه  می کند و خود در اثر 
تازه گی  و بداعت  سبك  بعدی  منسوخ  خواهد شد

مدرنیته؛ پروژه یی ناتمام
)بررسی  مفهوم  مدرنیته  از دیدگاه  هابرماس(

بخش نخست



خواجه بشیر احمد انصاری
بخش نخست

 
حزب  به  »نیم نگاهی  عنوان  زیر  مقاله یی  پیش  چندی 
یا سه  به نشر رسید. هنوز دو و  این جانب  از  تحریر« 
سنبلۀ  برج   ٢6 و   ٢٥ شماره های  در  آن  نشر  از  روز 
آدرس  از  افرادی  که  بود  نگذشته  »ماندگار«  روزنامۀ 
حزب تحریر، واکنشی بسیار شدید نشان داده و بنده 
را تا سرحد کفر و همدستی با استعمار، متهم ساختند. 
را زیر  اعالمیه یی  نکرد و  بسنده  این  به  حزب تحریر 
برابر  در  استعمار  با  همراه  مشهور  »نویسندۀ  عنوان 
از من خواست  به نشر سپرد و در آن  حزب تحریر« 
که به خاطر نقدی که بر حزب تحریر نگاشته ام، از ملت 
افغانستان پوزش طلبیده و یا منتظر جزای اخروی باشم. 
تو گویی ملت افغانستان و مالک روز جزا هر دو دست 
به فرمان هموطنی چند نشسته اند که خود نمی دانند به 
»حقیقت  عنوان  زیر  نیز  مقاله یی  سپس  می روند.  کجا 
حزب التحریر و نیم نگاه انصاری« از سوی فردی مربوط 
به آن حزب در روزنامۀ ماندگار به نشر رسید. روزنامۀ 
بحث  این  دروازۀ  می خواست  دالیلی  به  نظر  ماندگار 
تماس  یک  ضمن  سطور  این  نویسندۀ  ولی  ببندد؛  را 
تلیفونی از مدیر مسوول فرهیختۀ آن رسانه خواست تا 
مقالۀ دوستان تحریری را نیز به نشر رسانند؛ چنان که از 
هموطنانی که خود را منسوب به حزب تحریر می دانند، 
مقاله های  پاسخ  در  را  مقاله  این  که  خواهشمندم 
گوناگونی که در نشرات و وب سایت های شان در این 
رابطه به نشر رسانیده اند، چاپ و نشر نمایندـ گرچه 
می دانم سیاست تبلیغاتی حزب تحریر به مانند احزاب 
نظریات  نشر  به  اقدام  جهان،  فاشیستی  و  کمونیستی 

مخالف را به عنوان خودکشی تلقی می کنــد.
یادآور  خود  فیس بوک  صفحۀ  در  که  همان طوری 
شده ام، من به نماینده گی از هیچ جناح و حزب سیاسی 
من  شخصی  نظر  می نویسم،  آن چه  و  نمی زنم  حرف 
خود  رسمی  منشورات  به  استناد  و  نقل  به  که  است 
را  آن  عکِس  کس  هر  و  شده  نگاشته  تحریر،  حزب 
ثابت سازد، آن سخن را بر سر چشم خواهم گذاشت. 
برای دوستان حزب تحریر بهتر است که به جای تکفیر، 
دشنام، تحریف و تهمت بر منتقدان شان، بر سر محتوای 
پاسخ شان توجه نمایند و به گفتۀ سعدی: دالیل قوی 
باید و معنوی / نه رگ های گردن به حجت قوی. نقد 
آن گروه  با  اعالن دشمنی  هیچ صورت  به  یک گروه 
نیست؛ ولی چه چاره داریم که افراد منسوب به حزب 
تحریر عادت کرده اند که هنگام درگیری با منتقدان شان، 
همۀ خطوط قرمز اخالق را در نخستین واکنش عبور 
نمایند و پروای آن را هم نداشته باشند. تو گویی هدف 

نزد ایشان وسیله را توجیه می کند. 
هنگامی که تبصره های آغشته با دشنام، اهانت، تکفیر 
و اتهام منسوبان حزب تحریر را در انترنت می خواندم، 
با خود  این که  نخست  نمود:  ذهنم خطور  به  دو چیز 
گفتم اگر این دوستان نتوانند امروز سخن آرام فردی 
را تحمل نمایند که سال ها در خدمت دین بوده است، 
فردا که »خالفت«شان را تأسیس کنند، با دیگر مخالفان 
فکری و عقیدتی شان چه گونه برخورد خواهند کرد. اما 
مسالۀ دیگری که به یادم آمد، سخنان بنیان گذار حزب 
اخالقی  ارزش های  دادن  جلوه  کم اهمیت  در  تحریر 
آن  از  و  نوشته  خویش  رساله های  در  که  آن جا  بود، 
»ملت ها  می فرماید:  »التکتل الحزبی«  رسالۀ  در  جمله 
و  افکار  و  عقاید  بنیاد  بر  بلکه  نه،  اخالق  مبنای  بر 
نظام هایی که پیاده می نمایند استوار اند«. من نمی گویم 
که مرحوم نبهانی هیچ ارزشی به اخالق قایل نیست؛ 
اخالقی  ارزش های  کم رنگ  اهمیت  می گویم  آن چه 
باور  برنامۀ حزب و سلوک اعضای آن است. اگر  در 
ندارید، به رفتار و عمل کرد همین دوستان نگاه کنید، 
پاسخ تان را خود دریافت خواهید نمود. بوش می گفت 
یا با ما باشید یا با دشمنان ما، راه دیگری وجود ندارد. 
دوستان تحریری نیز نقد گروه شان را به معنی دشمنی 

تعبیر می کنند. 
آری! این حزب برای کسب مصونیت فکری، هرگونه 
انتقاد از فکر، برنامه، شیوه، اولویت ها و فتواهای حزب 
تحریر را دشمنی با خدا و رسول او و خصومت با امت 
اسالمی خوانده و سعی می ورزد تا طرف مقابل را به 
و  قدیم  »خوارج  هجرت«،  و  »تکفیر  گروه های  شیوۀ 
جدید« و یا سلفی های افراطی خاموش سازد؛ کاری که 
هم زماِن آن گذشته است و هم ایشان فاقد مشروعیت 

دینی، علمی و حقوقِی هم چو امری می باشند.

و  دین  رابطة  شناخت  بر  است  مقدم  سواد    
سیاست:

ارایۀ پاسخ به آن چه در مقالۀ نویسندۀ حزب تحریر آمده 

است، نیازمند نوشتن کتاب قطوری می باشد؛ ولی چه 
کنیم که مسوولیت ها بیشتر از وقتی ست که در اختیار 
داریم و از همین لحاظ ناچاریم به نقد جملۀ نخسِت 
آن مقاله پرداخته و سپس به سراغ نکات مهمی رویم 
که در آن مطرح گردیده است. خوانندۀ گرامی می تواند 
بقیۀ مقالۀ مذکور را بر جملۀ نخستین آن قیاس نماید. 

مقالۀ حزب تحریر با این جمله آغاز می گردد: »دولت 
بزرگوار  پیامبر  توسط  که  )خالفت(  مسلمانان  مادر 

حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم و کتلۀ فکری ـ 
در  اجمعین(  علیهم  اهلل  رضوان  )اصحاب  سیاسی اش 
تأسیس  مکی  دوران  سیاسی  و  فکری  مبارزۀ  جریان 
شده، تمام اتباع خود به خصوص امت اسالم را بیشتر 
از ١٣ قرن در آغوش عزت، رفاه، آسایش، سعادت و 
بالنده گی خود حفظ نموده بود، چهارمین دورۀ آن که 
در جهان به نام های »امپراتوری عثمانی« و »دولت علیۀ 
عثمانیه« شناخته می شد، بعد از رنسانس و انقالب های 
امت  تقلید تخدیری  اثر  در  اروپا  در  ـ صنعتی  فکری 
خود  انحطاط  اوج  به  غربی  بیگانۀ  افکار  از  اسالمی 
رسید و باالخره در سال ١٩٢٤ میالدی توسط نهادینه 
و  تصوف  وطن پرستی،  نشنلیزم،  مفکوره های،  شدن 
بریتانیای وقت  با دسیسۀ مشترک  امت،  میان  غیره در 
و امریکا، توسط تروریست افراطی و سیکولر مصطفی 
سرنگون  استعمار  به گوش  حلقه  مزدور  اتاترک  کمال 

گردید.«
حال توجه خواننده گان گرامی را به مالحظات ذیل در 

این جمله جلب می نمایم:
١. در این جمله نویسنده مدعی است که دولت خالفت 
پیامبر اسالم تأسیس گردیده؛ در حالی که اگر  توسط 
در جست وجوی بنیان گذاری برای خالفت باشیم، باید 

بنیان گذار  را  مسلمانان  نخستین  خلیفۀ  صدیق  ابوبکر 
اشتقاق  واژۀ »خلف«  از  اصل  در  دانست. خالفت  آن 
از  پس  که  می گردد  اطالق  کسی  به  خلیفه  و  یافته 
بزرگ  پیامبر  به دوش گیرد. دولت  را  کسی مسوولیتی 
معیاری  هیچ  مبنای  بر  خواندن  »خالفت«  را  اسالم 
نبوی«  »دولت  از  دانشمندان  برخی  نمی باشد.  درست 
همین  دانشمندان  بسیاری  باور  به  ولی  زده اند  حرف 
را  آن  می شود  و  دارد  سیاسی  بار  خود  »مدینه«  لفظ 

»دولت شهر پیامبر« نامید و هدف از تغییر نام »یثرب« 
به »المدینۀ« هم می تواند همین منظور باشد. آن چه در 
این جا مهم است این که در تاریخ ١٤٠٠ اسالم تا لحظۀ 
نگارش مقالۀ حزب تحریر، هیچ فردی ادعا نکرده که 

دولت پیامبر، خالفت بوده است.
٢. اطالق »کتلۀ فکری ـ سیاسی« بر یاران پیامبر، تنزل 
آن ها  تا سطح فکر و سیاست است.  بزرگان  آن  دادن 
یا فکری می بودند،  از آن که یک گروه سیاسی و  قبل 
و  اخالق  و  عقیده  و  ایمان  مدرسۀ  تربیت یافته گان 
عبادت و اندیشه و تربیت و عمل بودند. خالصه نمودن 
کار پیامبر و یاران او تنها در امر سیاست، سخن درستی 
شخصیت شان  و  زنده گی  نیرومند  شواهد  که  نیست 
سیاست  که  است  درست  این  است.  من  مؤید سخن 
اول و آخر دوستان تحریری است و آن هم  سرگرمی 
سیاستی بر مبنای حرف و ادعا؛ ولی ایشان نباید همان 
رنگی را در منشور زیبای شخصیت یاران پیامبر ببینند 

که خود تنها بدان عالقه دارند.
باید  تحریر  محترم حزب  نویسندۀ  معلومات  برای   .٣
گفت که دولت پیامبر اسالم در »جریان مبارزۀ فکری 
بلکه در مدینه  تأسیس نشده؛  و سیاسی دوران مکی« 

تأسیس شده است.

قرن   ١٣ این  در  خالفت  دولت  می گویند  این که   .٤
بالنده گی خود را حفظ نموده است، سخن درست و 
که  همان طوری  خالفت  دولت های  نمی باشد.  دقیقی 
مواجه  کشنده یی  انقطاعات  با  می دهد،  تاریخ شهادت 
هجوم  انقطاعات،  این  نمونه های  از  یکی  شده اند. 
چنگیز خان و خانوادۀ او می باشد که تمدن اسالمی را 
از آسیای میانه تا بغداد کوفت و سوخت و روفت و 

این وضع مدتی طوالنی ادامه یافت.
٥. نویسندۀ حزب تحریر تعبیر »اوج انحطاط« را به کار 
انحطاط«  »حضیض  آن  درست تر  تعبیر  که  است  برده 
از  انحطاط  آن.  اوج  نه  می باشد،  انحطاط«  »قعر  یا  و 
نظر لغوی، به معنی پستی آمده است و وصف پستی 
با واژۀ اوج هم نوایی ندارد. اوج در ادبیات فارسی بار 
داد.  نسبت  انحطاط  به  را  آن  نمی شود  که  دارد  مثبت 
چاه.  قلۀ  بگوییم  که  می ماند  آن  به مانند  انحطاط  اوج 
برای نمونه، بیدل شعر معروفی دارد که این طور آغاز 
می گردد: »به اوج کبریا کز پهلوی عجز است راه آن جا 
/ سر مویی گر این جا خم کنی بشکن کاله آن جا«. در 
این جا دیده می شود که آن شاعر بزرگ اوج را به کبریا 

نسبت داده است.
در  عثمانی  خالفت  که  می نویسد  محترم  نویسندۀ   .6
بر  اما  است.  شده  داده  سقوط  میالدی   ١٩٢٤ سال 
خلیفه،  از  تحریر  حزب  حقوقی  تعریف های  مبنای 
میالدی   ١٩٢٣ اکتوبر   ٢٩ در  باید  را  خالفت  سقوط 
می دانست؛ روزی که جمهوریت ترکیه اعالن گردید. 
به  دانستن  ١٩٢٤میالدی  سال  در  را  خالفت  سقوط 
معنی پذیرفتن سال اول جمهوریت اتاتورک به عنوان 
خالفت است؛ امری که حد اقل با افکار حزب تحریر 
هر  تحریر،  حزب  اندیشۀ  مبنای  بر  ندارد.  هم خوانی 
خلیفه یی که نتواند مسوولیت خویش را به هر علتی که 
بوده باشد به عنوان خلیفه انجام دهد، یا مغلوب قرار 
سلطه  وی  بر  درباریان  از  گروهی  و  فردی  یا  گرفته، 
قرار گرفته و  نیرومندی  یا زیر سیطرۀ دشمن  یافته و 
نتواند وظیفۀ خویش را به آزادی انجام دهد؛ نمی توان 
او را خلیفه گفت. کسانی که سال ١٩٢٤ میالدی را سال 
معطوف  توجه شان  می دانند،  عثمانی  دولت  فروریزی 
به اخراج آخرین سلطان نمایشی دودمان آل عثمان از 
قباًل خانه نشین  به سویس می باشد؛ سلطانی که  ترکیه 
شده بود و در سطح یک پیر طریقت زنده گی می نمود 
حتا  که  نداشت، طوری  از خود  اختیاری  هیچ گونه  و 

معاش او از سوی اتاتورک پرداخته می شد.
7. باز هم اختصار عوامل سقوط این دولت و یا تنها 
و  وطن پرستی  و  نشنلیزم  مفکورۀ  بر  نهادن  انگشت 
آن سقوط، چیزی جز  اساسی  میان عوامل  از  تصوف 
عوامل  نیست.  تاریخ  و  خواننده  عقل  به  بی احترامی 
سقوط این دولت بسیار زیاد است، ولی حزب تحریر 
به جای توجه به عوامل درونی انحطاط تمدن اسالمی، 
همواره در صدد انداختن گناه به دوش دیگران است. 
نقش غرب را در زمینۀ سقوط این دولت هیچ انسان 
همیشه  چرا  ما  ولی  نماید؛  انکار  نمی تواند  باانصافی 
تنها دیگران را مالمت  کنیم و به عوامل اصلی که در 
درون خود ما است، نپردازیم. آدم زمانی که از بهشت 
»پروردگارا!  گفت:  کریم  قرآن  روایت  به  شد،  رانده 
گناه  ابلیس  اما  نمودیم«  ستم  خویش  خویشتن  به  ما 
افگنده گفت: »بما أغویتنی«  خودش را به دوش خدا 
یعنی به علت این که تو مرا گمراه ساختی، من مرتکب 
می تواند  را  سقوط خالفت  اساسی  عوامل  شدم.  گناه 
به  توجه  عدم  فکری،  و  علمی  عقب مانده گی  در 
انکشاری  لجام گسیختۀ  ارتش  وجود  دینی،  اجتهاد 
»جان نثاران«، غرور دولت مردان، غنودن خلفا در بستر 
عیش و عشرت، سپردن مسوولیتها به افراد بی کفایت، 
سلطنتی  خانوادۀ  پاشیدن  هم  از  بیگانه گان،  با  ازدواج 
که  دخترانی  با  خصوصًا  و  زیاد  ازدواج های  اثر  در 
داشتند،  عثمانی ها  با  تاریخی  خصومت  ملت های شان 
تاج پوشی  روز  در  گاهی  که  خلیفه  برادران  اعدام 
قفص  در  ولیعهد  نمودن  تربیت  می گرفت،  صورت 
حرمسرا با زنان، کنیزان و غالمان، اسراف در مصارف 
اروپاییان  سودی  قرضه های  بار  زیر  سلطنتی،  کاخ 
قلمرو خالفت  در  قبیله یی  تعصبات  زدن  دامن  رفتن، 
و باالخره عدم توجه به اصالح نظام مدیریتی کهنه که 
بود  مانده  عاجز  گسترده  جغرافیای  آن  ادارۀ  عهدۀ  از 
از عوامل اصلی  بیمار« شناخته می شد؛  »مرد  نام  به  و 
سقوط این امپراتوری بود. فاشیزم ترکی گروه اتاتورک 
و قبیله گرایی خان های عرب و نقش لورانس انگلیسی، 
قرار  اگر  اما  بود.  بلندآوازه  سقوط  این  دیگر  عوامل 
باشد که به آخرین میخ بر تابوت دولت عثمانی اشاره 
کنیم، چیزی جز قبیله گرایی خان های عرب نیست که 
جاسوسی انگلیسی به نام »الرنس عرب« آن ها را بسیج 

نمود و بر سر دولت عثمانی کوبید.
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گفت وگویی
با حزب تحـریر
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مال امامان چهرۀ واقعی طالبان...
برای همۀ مسلمانان است و همچنان  امان  و  امن  مرکز   
مساجد مرکز دعوت الهی نیز می باشد که این موضوعات 

بارها در احادیث متعدد و آیات قرآن ذکر شده است.
و  مجلس  عضو  حنفی  احمد  نذیر  قاضی  حال،  این  در 
آگاه امور دینی می گوید، عمل انتحاری براساس نصوص 
صریح دینی یک عمل حرام است و انجام آن در مساجد 
گناه بیشتر دارد؛ مانند این که گناه کردن در همۀ روزها و 
ماه ها دارای کیفر سخت است، اما در ماهِ مبارک رمضان، 

بیشتر از روزهای دیگر است.
امور دینی همچنان می افزاید، گروه طالبان دردِ  آگاه  این 
دین ندارند و از هر راه ممکن تالش می ورزند تا به قدرت 
برسند و انجام انتحار در مساجد گواهِ همین گفته است که 

این گروه می خواهد تنها به قدرت برسد.
این آگاه دینی از علما و مال امامان مساجد می خواهد که 
در خطابه ها و سخنرانی های خود جنایات گروه طالبان را 

برای مردم واضح ساخته و آن را نکوهش کنند.

  مقامات نماز نخوانند
مساجد  در  نیز  این  از  پیش  انتحاری یی که  حمالت  در 
و  غیرنظامیان  از  زیادی  شمارِ  بود،  گرفته  صورت 
نمازگزاران نیز به شهادت رسیده و یا هم زخم برداشته اند.

شماری از شهروندانی که منازِل شان در نزدیک خانه های 
مقامات قرار دارد و در یک مسجد نماز می خوانند، از آن ها 
خواسته اند تا نماز خود را در مسجد ادا نکنند، زیرا امکان 

آن می رود تا حملۀ انتحاری صورت بگیرد. 
سلیمان یکی از این شهروندان می گوید، در مسجدی که 
ما نماز می خوانیم یکی از مقامات بلند رتبۀ حکومتی نیز 
روزهای جمعه برای ادای نماز می آمد و شماری از کسانی 
که در این مسجد می آمدند از ترس این که مبادا حمله یی 

صورت بگیرد، از آمدن به مسجد خودداری می کردند.
از گذشت چند  باشندۀ کابل همچنان می افزاید، بعد  این 
دولتی  مقام  این  از  مسجد  امام  مال  و  موسفیدان  هفته 
خواستند تا دیگر به مسجد نیاید و نماز را در منزلش ادا 
کند، تا اهالی آن منطقه به گونۀ عادی برای ادای نماز به 

مسجد بروند.
در حملۀ انتحاری لوگر نیز شماری زیادی از نمازگزاران 
به  موسوم  گروهی  را  آن  مسوولیت  که  برداشتند  زخم 
»محاذ فدایی تحریک اسالمی افغانستان« که شاخۀ از گروه 
قاری  نام  به  فردی  است.  گرفته  عهده  به  است،  طالبان 
حمزه با ارسال پیامی از جانب این گروه، مسوولیت این 

گروه در این رویداد را اعالم کرده است.
هارون مجیدی
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طالبان در روز عید قربان 
قرآن را قربانی کردند

آغاز روند خروج نیروهای...
کاهش  راستای  در  ایتالیایی  نیروهای  کاهش  افزود:  وی 
دیگر نیروهای عضو ناتو و ماموریت ایساف در افغانستان 
دارد  تمایل  از سال ٢٠١٤ میالدی، دولت روم  است. پس 
تا به تعهدات خود در قبال افغانستان و حمایت و آموزش 

نیروهای افغان ادامه دهد.
حدود ١٣٠ هزار نیروی نظامی تحت رهبری ناتو قرار است 

در دسمبر ٢٠١٤ میالدی از افغانستان خارج شوند.
ائتالف ناتو اعالم کرده که به همکاری بلند مدت استراتژیک 
خود با افغانستان پس از زمان تعیین شده خروج نیروهای 
افغان  نیروهای  آموزش  به  و  دهد  ادامه  از کشور  خارجی 

بپردازد.

          منوچهر

روز اول عید قربان والی لوگر در یک حملۀ ناگهانی 
کشته شد. طالبان او را هنگام ادای نماز عید و در زمان 
می نمایاند  اولیه  اطالعات  رساندند.  شهادت  به  خطبه 
اسالمی  تحریک  فدایی  محاذ  به  موسوم  گروهی  که 
است،  طالبان  گروه  شاخه های  از  یکی  که  افغانستان 
این گروه بمب را در  اند.  این حمله دست داشته  در 
آقای  پای  زیر  را  آن  بعداً  و  کرده  جابه جا  قرآن کریم 

ارسال جمال قرار داده اند.
این نخستین رویکرد نامحترمانه و توهین آمیز طالبان به 
مقدسات مردم افغانستان و تمام مسلمانان نیست. این 
گروه در گذشته بارها مساجد را به هدف یا بهانه از 
بین بردن فردی یا افرادی مورد حمله قرار داده و بارها 
به  را  روحانیون  و  مالامامان  اند،  سوزانده  را  مساجد 
شهادت رسانده اند، خانه های مردم را آتش زده اند که 
در آن دها جلد قرآن کریم سوزانده شده است و... اما 
این بار از یک جهت این عمل طالبان غریب و جدید 
می نماید که به بدترین و نامحترمانه شیوه از قرآن کریم 

استفادۀ ابزاری کردند.
از آغاز نیز روشن بود که طالبان، مسلمانان خوب نیستند 
و بیشتر از اسالم استفادۀ سیاسی می کنند بنابراین نباید 
از آنان توقع حرمت به مقدسات مسلمانان را داشت که 
ثابت گشت که چنین نظری درست بوده  نیز  بار  این 

است.
کاری که طالبان با قرآن کریم به هدف کشتن والی لوگر 
می تواند  که  بود  ناشایست  کاری  چندان  دادند،  انجام 
توجه ما را به چند نکته جلب کند و یا در واقع تذکراتی 

را در پیوند باعث گردد.
نخست این که حرکت طالبان کاماًل آشکارا در تضاد 

با آموزه های اسالمی و بشری است. این گروه به هیچ 
احترام  کنند  می  ادعا  خود  که  چه  آن  به  حتا  چیزی 
نمی کنند و باور ندارند. بنابراین، باید و به هر صورت 
ممکن حساب این گروه را از اسالم و قرآن جدا کرد. 
آن گونه که در این اواخر برخی از علما و روحانیون و 
نیز کشورها علیه این گروه جنایت کار جبهه گرفته اند 
و اعمال آنان را خالف اوامر اسالم می خوانند، باید بر 

آن تاکید گردد و ادامه پیدا کند.
 البته که این مخالفت تنها در داخل کشور کافی نیست 
ادامه  نیز  باید به صورت جهانی و منطقه یی آن  بل که 

یابد.
است.  حکومت  سیاست های  تغییر  دیگر  موضوع 
دیربازی  از  حکومت  جریان اند،  در  همه  که  آن گونه 
دنبال مصالحه با همین گروه جنایت کار است که این 
خود به نحوی جنایت های طالبان را تایید می کند که 
های  مخالفت  ایجاد  و  مبارزه  نوع  هر  جلو  سرانجام، 
کتله یی علیه آنان را گرفته است. حکومت از یک سو 
حمالت طالبان را محکوم می کند و از سوی دیگر در 
صدد رهایی زندانیانی است که در حین انجام حمالت 
انتحاری گرفتار شده اند. از یک سو، پولیس و ارتش 
با این گروه ها می جنگند و تلف می شوند و از سوی 
برای  امتیازدهی  باعث  حکومت  های  سیاست  دیگر، 
آنان می گردد که این خود کاری بس پوچ و بیهوده و 

در عین حال خودکشی است.
مورد دیگری که می توان به آن در این جا اشاره کرد، 
موضع مردم و جامعۀ مدنی و نهادهای دینی و مذهبی 
است که اکثراً با سکوت از کنار جنایت های طالبان می 
تری جونز  به  امریکایی موسوم  باری کشیش  گذرند. 
قصد سوزاندن قرآن کریم را کرده بود که مردم برخی از 
والیات افغانستان در اعتراض به چنین عملی به جاده 

ها ریختند و حتا جان ده-ها نفر گرفته شد و نیز اماکن 
نهاد مذهبی  به آتش کشیده شد. ده ها  و امالک مردم 
کشیش  آن  عمل  به  نسبت  را  شان  اعتراض  دینی  و 
یا غیر  آگاهانه و  بار دیگر در یک عمل  بیان داشتند. 
به  بگرام  در  قرآن کریم  نسخه های  از  شماری  آگاهانه 
آتش کشیده شد که مردم و همان نهادها بار دیگر دست 
به رفتارهای خشونت آمیز زدند. پرسش این جاست که 
که قربانی کردن قرآن کریم در روز عید قربان به هدف 
به شهادت رساندن والی لوگر انجام دادند چه تفاوتی 
با کار آن کشیش امریکایی و یا سربازان آن کشور در 
این  تقبیح  در  هیچ حرکتی  کنون  تا  دارد؟ چرا  بگرام 
عمل طالبان سامان نیافته است. وقتی طالبان می آیند و 
مواد انفجاری را در قرآن کریم جابه جا می کنند و قرآنرا 

از بین میبرند چه تفاوتی با کار آن کشیش کافر دارد.
یا  و  مردم  نخواسته  خدای  که  نیست  این  پیشنهاد 
نهادهای مدنی و مذهبی برای تقبیح این رفتار طالبان، 
دست به اعمال خشونت آمیز بزنند و به جان و مال مردم 

خساره برسانند بل-که پرسش از سکوت آن هاست.
این سکوت گاهی آدمی را به مردد می سازد که نکند 
همان گروه ها و نهادهایی که دیروز در برابر بی حرمتی 
امریکایی-ها دست به اعتراض زدند و امروز خاموش 
اند نیز به اشارۀ طالبان و استخبارات کشورها کار کرده 
باشند. زیرا اگر اسالمیت و انسانیت مد نظر آنان بوده 
پس کاری را که طالبان در لوگر انجام دادند نیز باید مد 
نظر آنان باشد. میان کار تری جونز و سربازان امریکایی 
در بگرام با کاری که طالبان در روز مقدس عیدقربان 
ایمانی  این وظیفۀ  و  ندارد  تفاوتی وجود  دادند  انجام 
و وجدانی هر مسلمان و انسان است که در برابر این 
حرکت جنایت کارانه و نامحترمانۀ طالبان موضع بگیرد 

و اعتراض کند.
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کرزی دوشنبه به...
تجارت،  اقتصادی،  بخش  در  کشور  دو  همکاری های   
روابط  تقویت  همچنین  خدمات  ارایه  و  کاال  ترانزیت 

نهادهای انتظامی گفت وگو خواهند کرد.
از زمان زمامداری کرزی، این ششمین سفر او به تاجیکستان 

است.
کارشناسان معتقدند: با توجه به مرز مشترک دو کشور که به 
حدود ١٤٠٠ کیلومترمی رسد، مسائل امنیت مرزی و تقویت 
محورهای  از  می تواند  مرزها،  امتداد  در  حفاظتی  تدابیر 

مذاکرات رؤسای جمهور دو کشور باشد.
به گفته این کارشناسان، اجرای طرح های مشترک در زمینه 
احداث یک شبکه   از جمله  ارتباطات،  و  اقتصادی  توسعه 
همین  از  و  افغانستان  به  تاجیکستان  از  برق  انتقال  قوی 
طریق به پاکستان و همچنین بررسی و تدوین تدابیر مربوط 
افغانستان-  »ترکمنستان-  آهن  راه  اجرای طرح ساخت  به 
تاجیکستان« نیز از دیگر مسائل مورد بحث در دیدار رؤسای 

جمهور افغانستان و تاجیکستان در دوشنبه خواهد بود.

موافقتنامۀ امنیتی باید...
 امضای موافقتنامه امنیتی روی دو مساله اساسی است، 
افغانستان و مصونیت  منافع ملی  نظر گرفتن  یکی در 
در  تجاوز  واژه  تعریف  دیگری  و  افغان ها  خانه های 
قرار  از سال ٢٠١٤  پس  که  ماموریت سربازانی  زمان 

است در افغانستان حضور داشته باشند.
رییس جمهوری در سخنرانی رادیویی خود گفت که 
مداخله  واژه  از  امریکا  برداشت  که  شود  روشن  باید 
انها  آیا  چیست؟  افغانستان  در  خارجی  کشورهای 
تجاوز  هم  را  افغانستان  تخریب  و  انتحار  تروریسم، 

می داند؟
هیات های ویژه دو کشور از یک سال پیش در مورد 

جزئیات این موافقتنامه در حال گفت وگو هستند و این 
صحبت ها همچنان ادامه دارد.

حضور  موافقتنامه،  این  امضای  دارد  انتظار  امریکا 
افغانستان در سال  را در  امریکایی  از سربازان  بخشی 
آینده میالدی پس از این که نیروهای ناتو افغانستان را 

ترک می کنند، قانونمند کند.
با  مبارزه  افغانستان  پایدار در  از حضور  امریکا  هدف 

تروریسم عنوان شده است.
یک هفته پیش جان کری وزیر امور خارجه امریکا به 
کابل سفر کرد و ظرف ٢٤ ساعت گفت وگوها بین دو 

کشور را در سه مرحله انجام داد.
روی  کری  جان  و  کرزی  حامد  گفت وگوها  این  در 
نکات کلیدی موافقتنامه توافق کردند اما عدم رضایت 

سربازان  قضایی  مصونیت  مورد  در  افغانستان  دولت 
خارجی در این کشور مساله ای بود که دو طرف هنوز 

در مورد آن به توافق نرسیده اند.
با مصونیت قضایی  افغانستان می خواهد که  از  امریکا 
سربازانش موافقت کند و اجازه بدهد سربازان امریکایی 

در صورت ارتکاب جرم در امریکا محاکمه شوند.
به  پیش  ماه  سه  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما  بارک 
حامد کرزی گفته بود که سرنوشت گفت وگوها روی 

امضای موافقتنامه امنیتی را تا پایان اکتبر روشن کند.
افغانستان گفته که کارهایی که  حاال رییس جمهوری 
مربوط به دولت بود انجام شده و حاال مردم افغانستان 
با تدویر لویه جرگه نظر خود را در مورد امضای این 

موافقتنامه ابراز خواهند کرد.

دل های ما برای...
 منوط به مذاکره و نیز اجماع همه طرف ها و سهامداران 

درباره صلح است.
با  طالبان  مذاکره  از  حزبش  که  کرد  تأکید  همچنین  وی 
امریکا حمایت می کند زیرا مذاکره تنها راه حل مشکالت 

افغانستان است.
فضل الرحمن با تأکید بر اینکه موضوعات مربوط به امنیت 
داخلی و خارجی منطقه از جمله محورهای مذاکرات وی 
دیپلماسی  دستگاه  آنچه  شد:  مدعی  است،  بوده  کرزی  با 
پاکستان در 8 سال گذشته نتوانست به دست آورد من در 

سفر ٣ روزه کابل به دست آوردم!
توافق  به  برای  اوضاع  که  کردم  کاری  من  داد:  ادامه  وی 
دید  باید  مساعد شود، حال  افغانستان  و  پاکستان  رسیدن 

دولت می خواهد از این فرصت استفاده کند یا خیر؟
افغانستان  جمهور  رییس  کرد:  بیان  فضل الرحمن  موالنا 
کند  آزاد  را  پاکستانی  زندانیان  تمام  است  شده  متعهد 

بنابراین دولت پاکستان باید این موضوع را پیگیری کند.
رهبر مذهبی پاکستان گفت: طالبان از سفر وی به افغانستان 
ناراضی نیستند زیرا دل های ما برای طالبان می تپد؛ عالوه 
بر آن، ما نیز خواهان عدم مداخله بیگانگان در امور منطقه 

هستیم.
موالنا فضل الرحمن درباره دیدار با مال عمر رهبر طالبان نیز 
گفت که آخرین دیدار وی با مال عمر در والیت قندهار و 
در زمان اوج قدرت طالبان در افغانستان و حمایت آنان از 
پاکستان صورت گرفته است و وی بعد از آن هیچ دیداری 

با رهبر طالبان نداشته است. 

وی همچنین درباره همزمانی سفرش با سفر وزیر خارجه 
کری  جان  با  مالقاتی  هیچ  که  گفت  افغانستان  به  امریکا 
به  امریکا  خارجه  وزیر  با  وی  سفر  همزمانی  و  نداشته 

افغانستان تنها یک اتفاق بوده است.
توافق  هیچ  به  امریکا  و  افغانستان  فضل الرحمن،  گفته  به 
و  نرسیده اند  واشنگتن  کابل-  امنیتی  پیمان  درباره  قطعی 

امضای پیمان استراتژیک به لویه جرگه سپرده شده است.
وی با اشاره به اینکه حزبش در گذشته نیز برای شرکت در 
این شورا به افغانستان دعوت شده اما این دعوت را نپذیرفته 
است، افزود: حزب جمعیت علمای اسالم پاکستان معتقد 
است که هر نوع مذاکره بدون حضور طالبان موفقیت آمیز 
هر  به  دستیابی  برای  افغانستان  دولت  و  امریکا  و  نیست 

نتیجه ای نیازمند موافقت طالبان هستند.

پر موالنا فضل الرحمن...
 هند به په افغانستان کې نور هم نفوذ پراخ کړي له 

ولسمرش رسه رشیکه کړه. 
په  چې  ویيل،  دا  ډاګه  په  الرحمن  فضل  موالنا 
افغانستان کې د پاکستان اوسنۍ ونډه د منلو نه ده 
او باید د هند په پرتله د پاکستان د نفوذ ساحه پراخه 

او ونډه یې زیاته يش.
له  سفر  دې  د  چې  وکړه  هڅه  موالنا  خوا  بلې  له 
ګټې  پاکستان  د  او  شخيص  خپلې  هم  الرې 

خوندي کړي او هم طالبان له ځانه خوښ کړي.
الحق  سمیع  موالنا  ډول  ځانګړي  په  او  پاکستان 
په  په تېرو څو کلونو کې  الرحمن  او موالنا فضل 
رښتیني  رسه  پروسې  له  سولې  د  کې  افغانستان 
په  کې  افغانستان  په  یې  تل  او  کړې  ده  نه  مرسته 
جګړه زور راوړی دی. مګر له بده مرغه چې افغان 
دیني  دې  له  پاکستان  د  او  پاکستان  له  حکومت 
عاملانو نه درست شناخت پیدا نه کړ او تل یې په 

ژمنو تېروتل.
په  اندېښنه دا ده چې حکومت د موالنا  اوس هم 

باور  په خربو  ده  د  نه وځي؛ ځکه  تېر  تشو خربو 
پاکستان  وي.  مانا  په  تړلو  بند  د  شګو  د  ځانته  به 
اوس له دې له کاره لوېدلې مهرې نه په ګټنې رسه 
غواړي، چې افغان حکومت اغفال او وخت ضایع 
د ده دا څرګندونې رښتیا وي، چې  کړي. خو که 
وايي، د پاکستان دیپلوماتیکې دستګاه په اتو کالو 
ما چې  لکه  درلودې،  نه  راوړنې  دومره السته  کې 
کابل ته په خپل درې ورځني سفر کې درلودې. نو 
افغان حکومت بیا تېروتی او په کار ده چې په خپلو 

دې ژمنو له رسه غور وکړي.



اجندای  طرح  مشورتی  نشست  دومین  یادداشت: 
ملی، اخیراً با حضور نخبه گان سیاسی، فرهنگیان، 
استادان دانشگاه  و دانشجویان حوزۀ جنوب غرب 

در والیت هرات برگزار شد.
و  پیشنهادها   اشتراک کننده گان  نشست،  این  در 
دیدگاه های شان را در خصوص طرح اجندای ملی 
ارایه کردند و همچنان حمایت شان را از این طرح 

ابراز داشتند.
طرح اجندای ملی از سوی احمد ولی مسعود رییس 

عمومی بنیاد شهید مسعود ارایه شده است. 
بن بست  از  خروج  طرِح  ارایۀ  ضمن  طرح  این  در 
در  پایدار  صلح  تأمین  خصوص  در  کنونی، 

افغانستان نیز راه کارهایی ارایه شده است.
طرح اجندای، با استقبال نهادهای خارجی از جمله 
سازمان  ملل متحد و نهادهای داخلی کشور رو برو 

شده است.
پس از این، گفت  وگوهای دومین نشست مشورتی 
طرح اجندای ملی را که در والیت هرات برگزار شده 

بود، به ترتیب در روزنامه به نشر می سپاریم.

آغاز برنامه
آقای رحمتی) آغاز گر نشست(: 

با سالم و درود خدمِت همۀ فرهیخته گان حاضر در دومین 
هرات  هنر  و  علم  شهر  در  ملی  اجندای  مشورتی  نشست 
از  بعد  ملی  اجندای  طرح  اساس گزاران  کاروان  باستان، 
نخستین نشست مشورتی خود در کابل این بار افتخار دارد 
تا در این نشست میزبان تجربه ها و نظریات نخبه گان حوزۀ 

جنوب غرب کشور مان افغانستان است.
بدون شک دیر زمانی ست که مردان پُر نفس و شخصیت های 
و  مدیریت  با  افغانستان  مردم  نخبه گان  و  اندیشه  صاحب 
در  مسعود  ولی  احمد  جناب  ملی مان  چهرۀ  سالم  رهبری 
برنامۀ ملی و فراگیر و فرا قومی تحت عنوان  راستای یک 
راه  تنها  و  می ورزند  شبانه روزی  تالش های  ملی«  »اجندای 
اقتصادی،  سیاسی،  بحران  رفع  و  افغانستان  مردم  نجات 
ملی  اجندای  برنامۀ  در  را  نظامی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
دولت مردان  تمام  تفاهم  و  هم گرایی  خاطر  به  ما  می دانند. 
در  را  طوالنی  راهی  ملی،  وحدت  یک حکومت  آوردن  و 
و  دلسوز  شخصیت های  خیِر،  دانشمندان  پس  داریم.  پیش 
تمام  با  را  پیچ  و  خم  پُر  راه  آن  تا  بیاییم  عزیز  هموطنان 

مشکالتش مردانه گذر کنیم.
تعقل  اندیشه،  فکر،  پیوستۀ  هم  به  کاروان  جهت  همین  به 
و نخبه گان مردم افغانستان با فریادهای برنامۀ اجندای ملی 
را روی دست  ملی  برنامه های  بهتر،  و  فردای روشن  برای 

گرفته اند که اگر خداوند بزرگ بخواهد تا بتوانند در شرایط 
نقش  انتخابات،  از  پس  و هم  انتخابات  در عرصۀ  حساس 

اساسی خود را در آوردن دولت وحدت ملی ایفا نمایند.
اجندای  مشورتی  کنفرانس  دومین  که  زیباست  چه  امروز 
این  والیتی،  نظر  از  می شود.  برگزار  هرات  در والیت  ملی 
اولین کنفرانس مشورتی والیتی در سطح کشور است؛ امروز 
هرات  خیِرین  دلسوزان،  نخبه گان،  شخصیت ها،  سراغ  به 
و  نخبه گان  متنفذین،  بزرگان  با  و  آمده ایم  باستان  و  بزرگ 
شایسته گان والیت هرات برنامۀ اجندای ملی را با یک صدا 

به خوانش می گیریم.
دارم  تمنا  رفیق شهیر  آقای محمد  از  برنامه،  این بخش  در 
تشریف آوری احمد ولی مسعود و همکاران شان را از کابل 

به هرات خوش آمدید بگویند.
محمد رفیق شهیر:

به نماینده گی از مردم هرات 
ولی  احمد  تشریف آوری 
مسعود و همکاران شان را از 
کابل و تشریف آوری علمای 
کرام، مجاهدین، دانشمندان، 
خواهران  همۀ  و  جوانان 
برنامۀ  این  در  را  برادران  و 
مقدم  خیر  اهمیت  با  بسیار 
عرض می کنم. امیدوار هستم روزهایی را که مهمانان مان در 

هرات گذشتانده اند، برای شان خوش گذشته باشد.
یکی از معضالت عمده و اساسی در کشور ما که به ساده گی 
نمی توان از آن گذشت، نبود یک اجندای ملی و یک برنامۀ 
ملی برای کشور است که خوشبختانه در این عرصه سالیان 
متمادی یی ست که دوست عزیزمان آقای احمد ولی مسعود 

تالش کرده تا راه کاری را ارایه بدارد که در این رابطه یک 
آن(  بارۀ  )در  که  شده  دایر  کابل  در  هم  مشورتی  نشست 

توضیحات داده شد.
این  و  است  هرات  در  طرح  این  والیتی  سفر  اولین  امروز 
بسیار حساسی  مرحلۀ  در  هم  است؛ حاال  اهمیت  با  بسیار 
از تاریخ خود قرار داریم که مسألۀ انتخابات است و تعداد 
اند. همۀ مسایل در محور  معرفی شده  کاندیدان  از  زیادی 
شخصیت ها و افراد می چرخد و این به هیچ وجه برای آیندۀ 

افغانستان مقبول و خوش آیند نیست.
ما به یک دورۀ ثبات نسبی رسیده ایم و باید تالش کنیم که 
این ثبات نسبی با طرح برنامه های متکی به خود به یک ثبات 
دایمی تبدیل شود. ایجاد یک تفکر ملی و ایجاد یک برنامۀ 
ملی از ضروت های بسیار اساسی هر چند زمان گیر است؛ اما 
بدون آن ما نمی توانیم به یک ثبات واقعی و دایمی برسیم. 

امیدوار هستم مشوره هایی را که امروز در شهر هرات صورت 
می گیرد و تعدادی از شخصیت های بزرگواری که از هرات 
این جا حضور پیدا کرده اند، با شریک کردن دیدگاه های خود 
متیقن  من  البته  بپردازند.  ملی  اجندای  طرح  غنی شدن  در 
صورت  مشوره  باید  و  نیست  تکمیل  طرح  این  که  هستم 
بگیرد و این که امروز به والیت هرات به عنوان دومین و 
بزرگترین والیت در سطح افغانستان، تشریف آورده اند این 
است که از اندیشه ها و تجارب شما استفادۀ بهینه شود تا این 

آجندا قوت بیشتر بگیرد.
می خواهم  یافته گان  تحصیالت  و  مجاهدین  همه  از 
سازند  شریک  طرح  این  به  رابطه  در  را  خود  دیدگاه های 
و زمانی که این طرح عملی می شود ما دیگر با مشکلی بر 
یک  به  افغانستان  مکمل  برنامۀ  یک  تطبیق  با  تا  و  نخوریم 
ثبات دایمی برسد که در آن فکری از جنگ وجود نخواهد 

داشت و همۀ مان در محور تفکر ملی زمینۀ خدمت گذاری 
برای مردم و سرزمین مان را خواهیم یافت و با این اجندای 
آرزو  و  برد  آیندۀ روشن  به یک  را  افغانستان  ملی می شود 

دارم این کنفرانس با دست آورد باشد.
رحمتی:

با سپاس از آقای شهیر و حال مدیریت جلسه را رسمًا به 
سعید حقیقی یکی از فرهنگیان و فرهیخته گان هرات باستان 

می سپارم.
سعید حقیقی:

سالم به همه و باسپاس از مهمانان عزیز!
به  که  زمانی 
ی  ن ها ا بحر
جهان  کشورهای 
هیچ  می کنیم؛  نگاه 
نشده  ختم  بحرانی 
مگر این که در عقب 
وجود  تفکری  خود 
به  ما  است.  داشته 
که  کشوری  عنوان 

در سی سال گذشته در بحران زنده گی کردیم نیاز به چنین 
باشد و  افغانستان  آیندۀ  راه  نقشۀ  داریم که حداقل  تفکری 

اینکه چگونه می توان از این بحران سرافراز بیرون شد.
که  کشورهایی  و  بیندیشند  نمیتوانند  کشورهایی که 
دیگری  بحران  دچار  بحران  یک  از  بیندیشند،  نمی خواهند 
می شوند؛ دوازده سال گذشته تجربۀ خوبی برای افغانستان 
بود که ما در مدیریت بحران و تولید اندیشه چقدر با مشکل 

روبرو هستیم.
حداقل در این سال ها گام های آغازین برای حل اساسی ترین 
باید برداشته می شد، امروز آنچه را که ما  مشکالت جامعه 
در جامعه تجربه می کنیم، چیزی نیست که توقع ما و افراد 

جامعه باشد.
اجندای ملی با همین تفکر آغاز کرد، یعنی از حدود هشت 
سال پیش که جناب احمد ولی مسعود بحث اجندای ملی را 
عنوان کرد که هنوز یک بحث بسیار ابتدایی بود، اما امروز 
درد  آن  دغدغۀ  است.  شده  مبدل  ملی  کالن  بحث  یک  به 
ما چه گونه می توانیم  که  بوده  افغانستان  مردم  مشترک همه 
بیایم و  تفکر ملی گرد  میز، یک محور و یک  به دور یک 
اساسی ترین مشکالت خود را در کنار هم با یک هم گرایی 

ملی مطرح سازیم و برای آن ها راه حل جستجو کنیم. 
جناب  که  همان گونه  نیست  یافته  پایان  طرِح  ملی  اجندای 
تکمیل  به  نیاز  برنامه هم واره  این  اشاره کردند.  آقای شهیر 
شدن و اکمال دارد. سیر اکمالی اجندای ملی در چنین محافل 
و مجالسی شکل می گیرد. هیچ طرحی نمی تواند طرح کامل 
باشد و هیچ تیوری  نمی تواند تیوری کامل باشد و هیچ بحثی 
نمی تواند در حوزۀ انسانی بحث پایان یافته و تکمیلی عنوان 
شود. چنانی که بسیاری از متفکرین بحث بینامتنی را مطرح 
بیندیشیم  ما  دیگران  اندیشۀ  بدون  می شود.  آیا  که  می کنند 
تداوم اندیشۀ ما وابسته به اندیشۀ دیگران است. این جا است 
که اجندای ملی به عنوان یک بحث بینا متنی مطرح است این 
طرح وام دار اندیشۀ دیگران است و این که خودش به عنوان 

اندیشۀ مستقل عنوان می شود.
از  بسازم،  طوالنی  بسیار  را  بحث  این  این که  از  پیش  من 
جناب احمد ولی مسعود می خواهم که اساسات این طرح و 
بحث دولت وحدت ملی را که از سوی ایشان به عنوان یک 
راه حل مطرح شده است، در این رابطه صحبت داشته باشند 
و ما هم این بحث را ادامه خواهیم داد و نظریات دوستان را 

شریک خواهیم کرد.                    ادامه دارد
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      در سلسلة گفت و گوهای اجندای ملی                                                                          بخش نخست
در دومین نشست مشورتی اجندای ملی، در هرات:

رفیق شهیر: اجندای ملی، افغانستان را به یک آیندۀ روشن می برد
سعید حقیقی: اجندای ملی یک طرِح پایان یافته نیست

ایکر کاسیاس می گوید اگر اوضاع او تا ٣ ماه دیگر 
در رئال مادرید تغییرنکند از این تیم خواهد رفت.

رئال مادرید  در  گذشته  فصل  از  کاسیاس  ایکر 
نیمکت نشین بوده است. حتی آمدن کارلو آنچلوتی 
را  او  نتوانسته وضعیت  نیز  مورینیو  ژوزه  به جای 

تغییر دهد.
کاسیاس در گفتگو با تلویزیون اسپانیا درباره شرایط 
بازی  که  دارند  دوست  بازیکنان  همه  گفت:  خود 

کنند. من نیز ممکن است به زودی تصمیم بگیرم.
دروازه بان رئال مادرید در ادامه گفت: من از بچگی 
تیم  این  در  که  دارم  دوست  البته  و  بودم  رئال  در 
اما  کنم  پیدا  دست  زیادی  قهرمانیهای  به  و  بمانم 
دوست دارم که بازی کنم. اگر فرصت بازی به من 
این اوضاع تا ٣  نرسد نمی توانم در رئال بمانم اگر 
ماه دیگر تغییر نکند آن وقت تصمیم جدید می گیرم 

و رئال مادرید را ترک خواهم کرد.
کاسیاس در پایان گفت: دوست دارم هم در اسپانیا 
و هم در رئال مادرید بازی کنم اما الزمه بازی در 

تیم ملی، بازی در باشگاه خودتان است.
دروازه بان ملی پوش اسپانیا که ٥ بار عنوان بهترین 
فصل  وی  دارد.  کارنامه  در  را  جهان  دروازه بان 

مساله  همین  و  شد  مصدوم  آربلوا  توسط  گذشته 
بهانه شد تا مورینیو که روابط خوبی با او نداشت 
دیگو لوپس را به خدمت بگیرد. دروازه بان جدید 
مادریدی ها هم عملکرد خوبی از خود نشان داد تا 
کاسیاس جایگاه ثابتی روی نیمکت به دست آورد! 
مورینیو آشکارا و پنهان از کاسیاس به دلیل خوش 
و بش و رابطه صمیمانه با بازیکنان بارسلونا انتقاد 
کرده بود. پس از خروج مورینیو از رئال مادرید که 
امید را  این  بود، کاسیاس  با حواشی زیادی همراه 
داشت تا باحضور آنچلوتی به ترکیب رئال بازگردد، 
لیگ  در  تنها  کرده  اعالم  نیز  ایتالیایی  مربی  اما 

قهرمانان از او استفاده می کند.

را  مسی  لیونل  آرژانتین  فوتبال  اسطوره 
جهان  فوتبال  حاضر  حال  بازیکن  بهترین 
می داند. او معتقد است که اگر مسی آماده 
 ٢٠١٤ جهانی  جام  قهرمان  آرژانتین  باشد 

برزیل خواهد شد.
با  ایتالیا  ناپولی  باشگاه  نام  شک  بدون 
دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین گره 
برای  ایتالیایی  باشگاه  این  است.  خورده 
قدردانی از ستاره خود از او دعوت به عمل 

آورد.
مارادونا در گفتگویی که با روزنامه پرتیراژ 
کوریره دلو اسپورت ایتالیا داشت از آروزی 

ناپولی  هدایت  گرفتن  برعهده  برای  خود 
سخن گفت« دوست دارم بعد از رافا بنیتس 
هدایت ناپولی را بر عهده گیرم. مربیگری 
به  امیدوارم که  ناپولی را دوست دارم.  در 
یابم.االن در هیچ  این خواسته خود دست 
از سران  نمی کنم چرا که  مربیگری  تیمی 

باشگاه ها و عدم موفقیت می ترسم.
مارادونا با بازیهای درخشان خود توانست 
ناپولی را در سالهای ١٩87 و ١٩٩٠ قهرمان 

رقابت های سری A کند.
سخنان  ادامه  در  آرژانتین  فوتبال  اسطوره 
با  رونالدو  مقایسه  تکراری  بحث  به  خود 
که  باورم  براین  گفت:  و  پرداخت  مسی 
فوتبال  حاضر  حال  بازیکن  بهترین  مسی 
جهان است.بعد از او رونالدو بهترین است. 
به  او  بهترین است چرا که  می گویم مسی 
راحتی می توانند پنج بازیکن را از پیش رو 
ندارد.  توانایی را  اما رونالدو چنین  بردارد 
او هر چند ضربات بسیار خوبی می زند و 
در گلزنی موفق است اما تکنیک الزم برای 
پشت سرگذاشتن چند بازیکن را ندارد این 

را  توانایی  چنین  مسی  که  است  حالی  در 
دارد.

آفریقا   ٢٠١٠ جهانی  جام  در  مارادونا 
جنوبی هدایت تیم ملی فوتبال آرژانتین را 
برعهده داشت اما تیمش با شکست تحقیر 
آمیز برابر آلمان از دور رقابت ها کنار رفت. 
رقابت ها  این  در  مسی  عملکرد  درباره  او 
گفت: هر چند در جام جهانی موفق نبودیم 
اما از عملکرد مسی راضی هستم.اگر مسی 
بتواند از فرصت های به دست آمده در جام 
آرژانتین  کند  استفاده  برزیل  جهانی ٢٠١٤ 

قهرمان خواهد شد.
که  نظرسنجی  در   ٢٠٠٠ سال  در  ال دیگو 
انجام شد با اختالف زیاد نسبت به پله به 
او گفت:  انتخاب شد.  قرن  بازیکن  عنوان 
کسی  نه  و  مردم  لطف  به   ٢٠٠٠ سال  در 
انتخاب شدم.  بازیکن قرن  به عنوان  دیگر 
دادن جایزه افتخاری فیفا به پله بی ارزش 
پله  بهترین شدم. جایزه  است چرا که من 
برزیل هم  در  او حتی  ندارد.  ارزشی  هیچ 

اول نیست چه برسد به جهان.

مارادونا از مسی، رونالدو و پله می گویدکاسیاس باالخره خسته شد!

ورزشــــــ
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د پاکستان د جمعیت علامی اسالم مرش موالنا فضل الرحمن 

وايي، د طالبانو له ګډون پرته د سولې هر ډول خربې بې پایلې 

دي او په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو د رسېدو لپاره یې 

زړونه تپيېږي.

هغه چې په اسالم اباد کې یې یوې خربي غونډې ته، کابل ته 

د خپل دري ورځني سفر السته راوړنې بیانولې وویل، رسه له 

ډېرې  مبارزه کې  په  پر وړاندې  ترهګرۍ  د  پاکستان  دې چې 

فداکارۍ ورکړي؛ خو ال یې هم په دې هېواد کې خپل ځایګی 

نه دی پیدا کړی.

نوموړي ویيل، تر ۲۰۰۱ کاله پورې چې طالبان په افغانستان 

کې واکمن ول، افغانستان د پاکستان مالتړی هېواد و خو له 

هغې وروسته د پاکستان ځای هند ونیوه.

موالنا فضل الرحمن ویيل، چې د افغانستان ستونزه یوازې او 

او د ټولو اړخونو تر منځ د اجامع له الرې  یوازې د مذاکرو 

د  رسه  طالبانو  له  ګوند  یې  امله  همدې  له  او  يش  حلېدای 

امریکا د خربو اترو مالتړ کوي.

ده ویيل، کابل ته یې په سفر طالبان ځکه ناراضه نه دي چې 

د دوی زړونه طالبانو ته تپېږي او هم نه غواړي چې بهرنیان د 

سیمې په چارو کې السوهنه وکړي.

نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستي ځل یې 

کله له طالب مرش مالعمر رسه کتيل وویل، چې د طالبانو د 

وررسه  وروسته  هغې  له  او  کتيل  کندهار  په  پرمهال  واکمنۍ 

هېڅ اړیکې نه لري.

د  طالبانو  د  کابل  پر  مهال  داسې  په  الرحمن  فضل  موالنا 

واکمنۍ لپاره خوبونه ویني چې تازه له کابله ستون شوی دی. 

له دې وړاندې موالنا سمیع الحق هم ویيل ول، چې یوازې د 

طالبانو بېرته واک ته رسول ستونزې حلولی يش.

خو پوښتنه دا را پیدا کېږي، چې ایا رښتیا هم موالنا کابل ته 

یوازې د سولې د خربو اترو لپاره تللی و؟ او که د سولې خربې 

یې غوښتې نو دې ډول څرګندونو ته اړتیا وه څه وه؟

د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې باید وویل يش، چې ښاغلی 

فضل الرحمن کابل ته د سولې لپاره نه و راغلی بلکې د هغې 

اجنډا موخې يې تعقیبولې چې له ځانه رسه یې راوړې وه. په 

دې اجنډا کې د ټاکنو، د امنیتي تړون او ځینې نورې مسالې 

شامل وې.

د  نه  نوموړي  له  کرزي  ولسمرش  وار  وار  په  وړاندې  دې  له 

ورته  وه خو هغه  مرستې غوښتنه کړې  د  برخه کې  په  سولې 

لبیک نه و ویيل. اوس په داسې نازک وخت کې چې له یوې 

خوا کابل د سولې پروسه له لومړیتوبه غورځولې او ځای یې 

ټاکنو نیولی او له بلې خوا له امریکا رسه پر امنیتي تړون خربې 

نهایي کېدونکي دي، کابل ته د موالنا سفر د یولړ اندېښنو او 

شخيص منافعو د پاللو پایله ده. هغه له ولسمرش کرزي رسه د 

امنیتي تړون په اړه د پاکستان اندېښنې له ولسمرش رسه رشیکې 

کړې، دغه ډول یې په راتلونکیو ټاکنو له ولسمرش کرزي رسه 

خربې وکړې او خپله دا اندېښنه چې ګویا...          پاتې ۶ مخ

پر موالنا فضل الرحمن باور به لویه 
تېروتنه وي

موالنا فضل الرحمن:

دل های ما برای 
طالبان می تپد!

امریکا برای خروج از 
افغانستان از پایگاه هوایی 

رومانی استفاده می کند
اسالم  علمای  جمعیت  حزب  رهبر 
پاکستان پس از بازگشت از سفر سه روزه 
سفر  این  دستاوردهای  تشریح  به  کابل، 

پرداخت.
حزب  رهبر  فضل الرحمن  موالنا 
)شاخه  پاکستان  اسالم  علمای  جمعیت 
حامد  با  دیدار  برای  که  فضل الرحمن( 
نمایندگان  نیز  و  جمهور  رییس   کرزی 
شورای عالی صلح افغانستان در سفری ٣ 
روزه عازم کابل شده بود، پس از بازگشت 
سفر  دستاوردهای  تشریح  به  کشور  از 

خود پرداخت.
در  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  وی 
اسالم آباد گفت: با اینکه پاکستان فداکاری 
در  جهاد  اهداف  پیشبرد  برای  زیادی 
جایگاه  نتوانست  اما  داد  انجام  افغانستان 

خود را در این کشور حفظ کند.
که  زمانی  تا   ٢٠٠١ سال  از  افزود:  وی 
این  داشتند  قدرت  افغانستان  در  طالبان 
آن  از  بعد  اما  بود،  پاکستان  کشور حامی 
البی هند توانست همه چیز را به نفع خود 

تغییر دهد.
فضل الرحمن تصریح کرد: بعد از مالقات 
با کرزی به این نتیجه رسیدم که پاکستان 
نقش محوری در مذاکرات صلح افغانستان 

ایفا خواهد کرد.
اینکه  به  اشاره  با  پاکستانی  رهبر  این 
مالحظات خود را درباره دولت افغانستان 
دارد، با این حال، خاطرنشان کرد که حل 
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استفاده  برای  قراردادی  امضای  آستانۀ  در  واشنگتن  و  بخارست 
امریکا از پایگاهی هوایی در سواحل دریای سیاه برای تسهیل امر 

خروج نظامیان امریکایی از افغانستان هستند. 
از  یکی  قرارداد  این  امضای  با  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  امریکایی  نظامیان  خروج  امر  در  که  را  لجستیکی  مشکالت 
افغانستان وجود داشت، 

از بین می رود.
پایگاهی که امریکا قصد 
دارد  را  آن  از  استفاده 
بوده  رومانی  شرق  در 
کوگالنیسانو«  »میهایل  و 
های  ماه  در   . دارد  نام 
مذاکرات  گذشته 
فراوانی میان نماینده گان 
امضا  داد  قرار  این  اگر  انجام شده است.  آن  دو طرف در مورد 
شود، این پایگاه به عنوان محل اصلی انتقال نظامیان امریکایی به 

خارج از افغانستان و سپس به امریکا مطرح خواهد بود. 
بر اساس برنامه از پیش اعالم شده، خروج نظامیان امریکایی از 

افغانستان از سال آتی میالدی آغاز می شود.  
بر اساس این قرارداد، نظامیان امریکایی به جای پایگاه ماناس در 
قرقیزستان به رومانی منتقل می شوند. قرارداد اجاره پایگاه ماناس 
در سال آتی به پایان می رسد و امریکا و قرقیزستان مشکالتی را 

برای عقد دوباره قرار داد در این رابطه دارند. 
در همین رابطه قرار است کورنلیو دوبریتویو وزیر دفاع رومانی 
در امریکا با چاک هیگل وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتگو کند. 
امریکا(  دفاع  )وزارت  پنتاگون  مقامات  از  یکی  رابطه  همین  در 
امریکا  روابط  افزایش  سبب  قرارداد  این  امضای  که  کرد  اعالم 
به  پیشتر رومانی  که  این در حالی است  با رومانی خواهد شد. 
عنوان یکی از محل های نصب سپر موشکی مشترک ناتو معرفی 

شده بود.

رییس جمهور کرزی در تازه ترین سخنرانی خود 
تاکید کرده که امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل 
و واشنگتن باید صلح و امنیت را در کشور تامین 

کند.
آوردن  به  منتج  موافقتنامه  این  اگر  که  گفته  او 
به درد  امنیت در کشور نشود،  برقراری  صلح و 

افغانستان نمی خورد.
یک  افغانستان  جمهوری  رییس  سخنرانی  این 
فوری«   « و  گفت وگوهای حساس  از  پس  هفته 
افغانستان و امریکا روی امضای موافقتنامه امنیتی 

بین دو کشور صورت می گیرد.
در این سخنرانی پنج دقیقه یی که از طریق رادیوی 
دولتی افغانستان پخش شد آقای کرزی چند بار 
موافقتنامه  امضای  برای  افغانستان  دولت  شرایط 

امنیتی با امریکا را تکرار کرد.

و  صلح  تامین  تنها  و  »تنها  گفت:  کرزی  حامد 
امنیتی  موافقتنامه  می تواند  افغانستان  در  امنیت 
مردم  که  صورتی  در  کند،  تضمین  را  امریکا  با 
و  صلح  کشور  این  در  و  نباشند  امن  افغانستان 
امنیت برقرار نباشد، موافقتنامه امنیتی هیچ به درد 

ما نمی خورد.«
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کرزی:
موافقتنامۀ امنیتی باید صلح را تأمین کند
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