
ارتش آلمان تمام نیروهای نظامی خود را پس از یک دهه از 
والیت کندز خارج کرد. این حرکت گام مهمی در راستای 

خروج دیگر نیروهای ناتو از این کشور می باشد.
کندز،  والیت  به  آلمانی  نیروهای  اعزام  از  پس  دهه  یک 
اکتوبر( رسمًا  این کشور روز شنبه )27 میزان / 19  ارتش 
اعالم کرد. دگروال  این والیت  پایان ماموریت خود را در 
هایکو دیل، پس از رسیدن به مقر نیروهای آلمانی در شهر 
مزار شریف گفت: »ما با موفقیت عملیات خروج را تکمیل 

کردیم«.
خروج نیروهای نظامی آلمان از کندز توسط جنرال یورگ 
فولمر، فرمانده محلی آیساف در شمال افغانستان نیز تایید 
تا  سربازان  آنچه  به  می توانیم  همه  »ما  گفت:  فولمر  شد. 

آخرین لحظه موفقانه به دست آوردند، افتخار کنیم«.
ارتش آلمان روز ششم اکتوبر به طور رسمی قرارگاه نظامی 
خود در کندز را به نیروهای امنیتی افغانستان واگذار کرد. با 
این همه، عملیات لوژستکی مدتی به طول انجامید. نیروهای 
شریف  مزار  کمپ  به  شنبه  روز  بامداد  سرانجام  آلمانی 

رسیدند.
و  زرهی  نفربرهای  شمول  به  نظامی  تجهیزات  قطعه   119
441 سرباز، مسیر 300 کیلومتری کندز تا شهر مزارشریف 

را دو شب طی کردند.
اوایل  افغانستان  نیروهای  به  مراسم تسلیمدهی کمپ کندز 

خارجه  وزیر  وستروله،  گیدو  حضور  با  میالدی  روان  ماه 
و توماس دیمیزیر وزیر دفاع آلمان برگزار شد. وزیر دفاع 
آلمان در این مراسم گفت که کندز »نقطه عطفی نه تنها برای 

ارتش آلمان بلکه برای جامعه آلمان است«.
نام کندز با حمله هوایی سال 2009 که به کشته شدن بیش 
از 100 نفر انجامید، گره خورده است. حضور نظامی آلمان 
در کندز نخستین ماموریت جنگی این کشور پس از جنگ 

جهانی دوم بود.
  نقشحمایتیهنوزانتظارمیرود

با خروج از کندز، کمپ مزارشریف آخرین قرارگاه نظامی 
آلمانی ها در افغانستان شد. با این همه، عملیات در کندز با 
اعزام 300 سرباز در شرایط اضطراری، همچنان امکان پذیر 
است. این در حالی است که وضعیت امنیتی در این والیت 

در ماه های اخیر وخیم تر شده است.
اعزام  کندز  به   2003 اکتوبر   25 روز  آلمان  سربازان  اولین 
شدند. حضور نیروهای آلمانی در کندز و والیت همجوار 
آن، بغالن برای سربازان آلمانی خطرناک و نسبت به هرجای 

دیگر پر تلفات بوده است.

افغانستان  در  آلمانی  سرباز   3800 از  بیش  حال حاضر  در 
حضور دارند. در شرایط ویژه عملیاتی این شمار تا 5350 
نفر افزایش یافته بود. از این شمار، 1420 سرباز در والیت 

کندز مستقر بودند.
را  سرباز  بیشترین  آلمان  بریتانیا،  و  متحده  ایاالت  از  پس 
افغانستان«  امنیت  به  کمک  المللی  بین  »نیروی  اختیار  در 
)آیساف( قرار داد. قرار است تمام ماموریت های نظامی این 
نیروها تا پایان سال 2014 در افغانستان پایان یابد و راه برای 

ماموریت آموزشی و مشورتی در این کشور هموار گردد.
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سرمایه های هر دلی حرف هایی ست که برای نگفتن دارد.
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کمیسیون مستقل انتخابات:

فهرستنهاییسهشنبهاعالممیشود

را  خود  فعالیت  آلمان  سفارت  کرد  امیدواری  ابراز  افغانستان  دولت 
آغاز کند.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز یکشنبه در یک 
نشست خبری، بسته شدن سفارت آلمان در کابل را به علت تهدیدهای 
امنیتی نادرست دانست و افزود : امیدواریم سفارت آلمان در کابل به 

زودی فعالیت خود را آغاز کند.
وی همچنین از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری لویه جرگه 
مشورتی خبر داد و افزود: معاون ارشد امنیتی وزارت داخله در صدر 
کمیته امنیتی قرار گرفته است و تالش می کند امنیت لویه جرگه تامین 

شود.
صدیقی به دستاورد پولیس افغانستان در یک هفته اخیر نیز اشاره کرد 
و گفت: در این مدت چهل و دو عملیات پاکسازی اجرا شد و یکصد 

و سیزده تروریست طالب کشته و چهل نفر بازداشت شدند.

 20 تاکنون  می گوید  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
در  افغانستان  مختلف  والیات  و  کابل  از  را  شکایت 
مورد نامزدان انتخاباتی دریافت کرده و قرار است به 

تمام این شکایت ها رسیده گی شود. 
پس  می گوید  افغانستان  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
شهروندان  نامزدان،  ابتدایی  فهرست  رسمی  اعالم  از 
افغانستان 48 ساعت وقت دارند تا شکایت های خود 

را علیه نامزدان درج کنند.
این شکایت ها به صورت کتبی به شکل عریضه و یا 
با تکمیل فورم مخصوص کمیسیون شکایات انتخاباتی 
 25 تا  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  می شوند.  ارایه 
عقرب وقت دارد که به این شکایت ها رسیده گی کند.

مسووالن این کمیسیون می گویند شکایت هایی دریافت 
از  کاندیدا  نام  حذف  به  منجر  می تواند  که  اند  کرده 

لیست نهایی انتخابات شود.
انتخاباتی  نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات 
روز یکشنبه )28 میزان 1392( در یک کنفرانس خبری 
در کابل گفت: »از 20 شکایت ما تاکنون به 8 شکایت 
رسیده گی کرده ایم. بیشتر شکایات ارتباط می گرفت 
به ]پروسه[ ثبت نام کاندیداها؛ و کمیسیون فیصله های 

خود را نسبت به این شکایت ها صادر کرد«.
 12 به  رسیده گی  می گویند  کمیسیون  این  مسووالن 
شکایت دیگر به اعالم لیست نهایی نامزدان انتخابات 
دارد.  رابطه  والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست 
محسنی تاکید کرد که پروسه انتخابات باید مطابق به 
تقویم انتخاباتی که از پیش تعیین شده پیش برود. او 
گفت به محض اعالم فهرست نهایی کاندیدان، کار این 

کمیسیون در این مورد نیز آغاز خواهد شد.

سخنگوی این کمیسیون گفت شکایت هایی را دریافت 
کرده اند که می تواند منجر به حذف نامزدان از لیست 
که  هستند  مشخصی  افراد  و  »اشخاص  شود:  نهایی 
ممکن است این شکایت ها نسبت به سرنوشت آن ها، 
نسبت به حضورشان در انتخابات...      ادامهصفحه6
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تلیفون همراهم زنگ زد. پشت خط، مدیر مسوول 
می خواست  احوال پرسی  از  پس  که  بود  روزنامه 
است  قرار  موضوعی  چه  مورد  در  امروز  بداند 
بنویسم. من که از شِب قبل به موضوعی فکر کرده 
باز  به سرعت  را  بخواهم مشتم  آن که  بدون  بودم، 
به همین  او چیست.  نظر  بدانم که  کنم، خواستم 
دلیل پرسیدم در چه موردی خوب است بنویسم. 
گفت: در مورد... در مورد... و همین طور به دنبال 
این  گفت:  سرانجام  ماند.  سرگردان  موضوع 
مملکت پُر از موضوع است. گفتم شب از طریق 
انتخابات، فهرست  رسانه ها شنیـدم که کمیسیون 
بر  را روز شنبه  ریاست جمهوری  نامزدان  ابتدایی 
اساس تقویم انتخاباتی اعالم می کند، ولی احتمال 
دارد که اعالم فهرست ابتدایی در تاریخ مقرر انجام 
نشود. مدیر مسوول روزنامه پرسید که این موضوع 
چه قدر اهمیت دارد اگر آن ها بگویند که به دلیل 
مشکالت فنی، این کار در زمان معین انجام نشده 
است. پاسخ دادم که کمیسیون  انتخابات بر اساس 
تقویم انتخاباتی عمل می کند و هر تغییری در این 

تقویم می تواند پیامدهایی داشته باشد. 
به هر حال، آن روز آن نوشته را ننوشتم و به جای 
آن، به موضوع توافق نامة امنیتی پرداختم؛ زیرا مدیر 
آخرین  در  است  ممکن  که  می کرد  فکر  مسوول 
شود  مجبور  انتخابات  کمیسیون  روز،  ساعات 
فهرست ابتدایی را اعالم کند. ولی آن گونه که گمان 
می رفت، چنین نشـد و عماًل در نخستین مراحل 
برگزاری و مدیریت انتخابات، تخطی بزرگی انجام 

گرفت. 
عده یی  شاید  بزرگ؛  تخطی  می گویم  وقتی  حاال 
بگویند که چه فرق می کند، بگذار کمیسیون کارش 
را به درستی اجرا کند و بررسی های الزم را در مورد 
صالحیت نامزدها انجام دهد. اما به نظر من، مشکل 
از همین جا آغاز می شود؛ زیرا وقتی بحث  دقیقاً 
بگذار بگذار و فرق نمی کند شد، آن گاه مشخص 
نیست که کمیسیون برگزاری انتخابات در مراحل 
حساس چه خواهد کرد؛ زمانی که انتخابات برگزار 

شود و یا موقع اعالم نتایج اولیه و یا نهایی! 
در این خصوص، دو مسأله قابل تأمل است.

 نخست این که کمیسیون انتخابات عماًل در ساخت 
و  نکرده  استفاده  از دقت الزم  کاری خود  برنامة 
طوری تقویم انتخاباتی را زمان بندی کرده که حجم 

مثاًل  است.  نشده  زمان سنجیده  با  متناسب  کارها 
کمیسیون انتخابات باید می سنجید که چه قدر زمان 
به کار است تا اسناد همة نامزدها را بررسی کند. 
تعطیلی  روزهای  باید  کمیسیون  حال،  همین  در 
در  می تواند  بدون شک  که  می گرفت  نظر  در  را 
روند کاری کمیسیون ایجاد اختالل کند. کمیسیون 
انتخابات گذشته تجربة الزم  از دو  اگر  انتخابات 
انجام  را  الزم  برآوردهای  باید  می کرد،  کسب  را 
می داد که نهادهای دیگر ظرف چه زمانی می توانند 

همکاری موثر با این کمیسیون داشته باشند. 
کمیسیون  مدیران  از سوی  این که  مثل  موارد  این 
دلیل  همین  به  و  نشده  گرفته  نظر  در  انتخابات 
نامزدهای  ابتدایی  فهرست  اعالم  در  که  دیدیم 
ریاست جمهوری، کمیسیون با موفقیت عمل نکرد. 
این موضوع می تواند سبب نگرانی های زیادی شود. 
چون مراحل بعدی انتخابات که در تقویم انتخاباتی 

ذکر شده، بسیار مهم و حساس اند و نمی شود که 
تأخیرهایی  چنین  دلیل  را  فنی  مشکالت  همواره 
ذکر کرد. همین حاال می توان این پرسش را مطرح 
به  ابتدایی،  فهرست  اعالم  عدم  واقعاً  آیا  که  کرد 

دلیل مشکالت فنی بوده است؟
تقویم  که  است  این  اهمیت  با  و  دوم  موضوع 
انتخاباتی یک اصل پذیرفته شده است و هیچ نهاد 
بیاییـد  کند.  تخطی  آن  از  ندارد  حق  شخصی  و 
نامزد  چند  اگر  که  دهیم  ادامه  این گونه  را  بحث 
احتمالی انتخابات، به کمیسیون مراجعه می کردند 
روز  در  نمی توانند  را  الزم  اسناد  که  می گفتند  و 
پایانی ثبت نام تهیه و در اختیار کمیسیون قرار دهند 

آن ها  به  روزی  کمیسیون چند  که  می خواستند  و 
انتخابات چنین می کرد  مهلت دهد، آیا کمیسیون 
و خالف تقویم انتخاباتی به آن ها مهلت می داد و 
چنین  اگر  و  می کرد؟  تمدید  را  نام  ثبت  زمان  یا 
شمار  به  انتخاباتی  تخطی  موضوع  این  می کرد، 

نمی رفت؟ 
انتخابات پارلمانی سال  خوب یادم هست که در 
جنجال  انتخاباتی(  )تقویم  مشکل  همین   ،2010
نامزدهای  از  یکی  زد.  رقم  کشور  در  را  کالنی 
بود  نتوانسته  مقرر  زمان  در  پارلمانی  انتخابات 
منظوری استعفای خود را به کمیسیون ارایه کند و 
گویا در این مورد چند روز تأخیر صورت گرفته 
را  نامزد  این  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  بود. 
با  این شخص  و  برگزار شد  انتخابات  که  زمانی 
بیشترین رای اعالم شد که عضویت پارلمان کشور 
تأخیر  همان  دلیل  به  آورد،  خواهد  دست  به  را 
نامزدهای  از فهرست  استعفا،  در گرفتن منظوری 
برنده حذف کرد. این موضوع در آن سال باعث 
آن  از  بعد  و  شد  کشور  در  زیادی  سروصداهای 
مشخص شد که چنین پرونده هایی یکی و دو تا 
هم نبوده اند. به دنبال همین مسایل بود که عده یی 
نسبت به نتایج انتخابات اعتراض کردند و دادگاه 
حقوقی رسیده گی به مسایل انتخاباتی تشکیل شد 
از آن خبر  باقی حرف و حدیث هایی که همه  و 

دارند. 
اما چرا در آن زمان به این نامزد انتخابات پارلمانی 
در  تأخیر  روز  و سه  نمی کند  فرق  که  نشد  گفته 
گرفتن منظوری استعفا، مشکلی در تقویم انتخاباتی 
به وجود نمی آورد؟ آن زمان کمیسیون های انتخاباتی 
انتخاباتی  تقویم  تغییر  مورد  در  را هم  دقیقه  یک 
برنمی تافتند، ولی حاال خودشان عماًل به نقض این 
تقویم می پردازندـ آن هم تقویمی که خودشان تهیه 
کرده اند و نامزدها و نهادهای مسوول موظف اند که 

مطابق به آن عمل کنند. 
که صورت  بهانه یی  هر  به  انتخاباتی  تقویم  تغییر 
کمیسیون  و  است  انتخاباتی  تخطی  باشد،  گرفته 
را  مورد  این  که  دارد  وظیفه  انتخاباتی  شکایات 
بررسی کند. وقتی کمیسیون های انتخاباتی دیگران 
را موظف به اجرای تقویم انتخاباتی می کنند، چرا 
این مسأله  از اجرای آن مستثنا می دانند؟  خود را 
انتخابات  کمیسیون  در  مدیریت  سوء  به  شاید 
مربوط شود و مدیران جدید نتوانند وظایف خود 
را به نحو احسن انجام دهند. اگر چنین باشد، باید 
سوءمدیریتی  چنین  اسف بار  نتایج  منتظر  حاال  از 

بود!
لحاظ  انتخاباتی  تقویم  وقتی  دیگر،  جانب  از 
نمی شود، گمانه زنی های زیادی را دامن می زند و 

از جمله این که شاید کمیسیون انتخابات می خواهد 
ابتدایی  فهرست  به  عبور  ویزای  عده یی  برای 
این شایعه بر سر  این سو  به  از مدت ها  را بگیرد. 
را  ریاست جمهوری شماری  ارگ  که  زبان هاست 
عمداً وارد بازی انتخابات کرده و شاید در اسناد 
قانونی این افراد مشکالتی وجود داشته باشد که 
کمیسیون می خواهد با تمدید وقت بررسی اسناد، 
این فرصت را به این عده بدهد که اسناد الزم را 

تهیه کنند. 
و  دارند  وجود  گمان ها  و  این شک  حال،  هر  به 
نخستین،  مراحل  در  حداقل  انتخابات  کمیسیون 

نباید دچار چنین اشتباه بزرگی می شد.  
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احمــد عمران

تخطیانتخاباتیازسوی
کمیسیونانتخابات

 

شنبه  روز  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  قبلی،  وعدۀ  قرار 
فهرست ابتدایی نامزدان را اعالم می کرد که چنین نشد. آن چه 
را که مقامات کمیسیون دلیِل این تعلل خوانده اند، وارسی اسناد 
نامزدان دوتابعیته بوده و اینک تا مدتی نامعلوم منتظر کامل شدن 

این بررسی باید بود.
این خبر، هرچند خبر ساده یی می نماید، اما حقیقتًا چنین نیست. 
احتماالً  و  نیست  مشکل  یگانه  نامزدان،  بودن  تابعیته  دو  زیرا 

دالیل دیگری نیز در پشت این قضیه نهفته است.
اما در نخست باید گفت که طبق قانون هیچ فردی که تابعیت 
متوجه  اول  ندارد. پرسش  را  نامزدی  باشد، حق  داشته  دوگانه 
مراجعه  نام  ثبت  برای  نامزدان  که  زمانی  که  است  کمیسیون 
اسناد یک تابعیته بودن شان را  آنان  از  این کمیسیون  کردند، چرا 
مطالبه نکرد؟ آیا مقررات این کمیسیون اجازه می دهد که اسناد 
نامزدان پس از این که ثبت نام می شوند، بررسی گردد؟ و اگر 

چنین است، پس چرا به موقع این فهرست اعالم نشد؟
از سوی دیگر، پرسش مشابهی متوجه نامزدان محترم دوتابعیته 
اصل  این  باید  خود  محترم  نامزدان  که  معنا  این  به  است.  نیز 
اسنادشان  نام،  ثبت  از  پیش  و  می گرفتند  نظر  در  را  حقوقی 
نامزد  یک  که  می کند  ایجاب  اخالق  حتا  می کردند.  تکمیل  را 
ارایة اسناد مطابق قانون مبادرت ورزد. وقتی یک  انتخابات به 
نامزد نمی تواند چنین امر اخالقی را در نظر بگیرد، پس چه گونه 

می تواند امور یک مملکت را تنظیم کند؟
از آن جایی که روشن است، نقص از قانون نیست. قانون قباًل 
همه چیز را پیش بینی کرده است و مطابق همین پیش بینی، قرار 
گذاشته که هر نامزد باید اسناد شرایط نامزدی را تکمیل کنند، 
می کنند.  نقض  را  قانون  آگاهانه  که  اند  قانون  مجریان  این  اما 
از  و  سرشناس  افراد  نامزدان،  این  از  زیادی  شمار  که  طوری 
کارگردانان قبلی همین حکومت بوده اند که اینک خود را نامزد 
انتخابات کرده اند. اکثراً همین افراد سرشناس اند که تابعیت های 
دوگانه دارند و برخی از آنان حتا زمانی که وزیر و وکیل بوده 
اند نیز تابعیت دوگانة شان را رفع اشکال نکرده بودند. این خود 
قانون شکنی دیگری بوده که به اصطالح رییس های جمهور آیندۀ 

ما مرتکب شده اند.
بود  کاماًل محدود  انتخابات  نام در  ثبت  از آن جایی که مدت 
دوتابعیته  نامزدان  این  اکثر  نیز سخت گیرانه؛  نامزدی  و شرایط 
سرگرم جمع کردن کارت های رای دهی، مبنی بر ارایه ضمانت 
نکردند.  توجهی  اصاًل  بودن شان  دوتابعیته  مسالة  به  و  شدند 
احتماالً این کار را به بعد موکول کردند که اینک ما نتیجة این 

کارشان را به چشم سر مشاهده می کنیم.
بی تردید که در انجام این کار حکومت نیز آنان را همراهی کرده 
است. زیرا اگر مصلحت و رابطه با حکومت نمی داشتند، به این 
ساده گی نمی توانستند از زیر بار یکی از شرایط اصلی نامزدی 

در انتخابات بگذرند.
شماری  ممکن  مثاًل  است.  مطرح  نیز  دیگری  مسایل  احتماالً 
را در  این که موقف خودشان  برای  تنها  تابعیته  نامزدان دو  از 
اجتماع محک زده باشند، شامل این پروسه شدند و اینک پس 
از بررسی اسناد، به صورت طبیعی از دور خارج می شوند. اما 
باز هم این سوال مطرح است که چرا باید با قانون شکنی، مجال 
محک زنی میزان توانایی اجتماعی و سیاسی افراد را در کشور 

مساعد ساخت؟
می تواند  ابتدایی  فهرست  اعالم  در  تعلل  این  صورت،  هر  در 
زیان های زیادی در کل پروسة انتخابات داشته باشد. از جمله 
این که، تعداد نامزدان کنونی تشهیر خواهند شد و این تشهیر، در 
کشوری که اعظم مردم آن بیسواد اند، چند نقص مشخص دارد.
یکی این که سردرگمی  بیشتری ایجاد خواهد کرد و اتباع این 
کشور به زودی نخواهند توانست از میان جماعت نامزدان، نامزد 

مورد نظرشان را انتخاب کنند.
را  نامزدان، غلط فهمی  بیشتری  این  تشهیر موجود  دوم، ممکن 
اعالم  پس  نامزدان  این  از  برخی  اگر  فرض  بر  آورد.  میان  به 
فهرست ابتدایی حذف هم شده باشند، به تجربه ثابت شده که 
شهرت شان در ذهن مردم باقی می ماند و حتا تا روز رای دهی 

این وضع ادامه می یابد.
سوم، به هر اندازه یی که در اعالم فهرست ابتدایی تعلل صورت 
کم  انتخاباتی  کارزار  زمان  طرف،  آن  از  اندازه  همان  به  گیرد، 
می شود که این به نوبة خود مشکالت دیگری را به بار می آورد.
بنابراین، باید تأکید کرد که آن چیزی که قانون در مورد اعالم 
باید  و  بود  کرده  پیش بینی  انتخابات  نامزدان  ابتدایی  فهرست 
مطابق آن رفتار می شد؛ مسالة ساده یی نیست و باید آن را جدی 
گرفت. حتا اکنون که از موعد مقرر آن گذشته است، باید سعی 

شود هرچه زودتر این فهرست اعالم گردد. 

چرافهرستنامزدان
ابتداییبهموقعاعالمنشد؟

تغییر تقویم انتخاباتی به هر بهانه یی که صورت گرفته باشد، تخطی انتخاباتی 
است و کمیسیون شکایات انتخاباتی وظیفه دارد که این مورد را بررسی کند. وقتی 
کمیسیون های انتخاباتی دیگران را موظف به اجرای تقویم انتخاباتی می کنند، 
چرا خود را از اجرای آن مستثنا می دانند؟ این مسأله شاید به سوء مدیریت در 
کمیسیون انتخابات مربوط شود و مدیران جدید نتوانند وظایف خود را به نحو 
احسن انجام دهند. اگر چنین باشد، باید از حاال منتظر نتایج اسف بار چنین 
سوءمدیریتی بود!
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میانمار  اپوزیسیون  رهبر 
امیدواری  ابراز  با 
کرسی  کسب  به  نسبت 
ی  ر ست جمهو یا ر
بدون  که  گفت  کشورش 
تغییرات در قانون اساسی، 
این  در   2015 انتخابات 
کشور دموکراتیک نخواهد 

بود.
رهبر  سوچی،  سان  آنگ    

رییس  باروسو،  مانوئل  با خوزه  دیدار  در  میانمار)برمه(  اپوزیسیون 
برمه  اساسی  قانون  اگر  که  کرد  تاکید  بروکسل  در  اروپا  کمیسیون 

اصالح نشود، انتخابات 2015 آزاد و منصفانه نخواهد بود. 
 2015 سراسری  انتخابات  در  بتواند  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
میانمار شرکت کند و به مقام ریاست جمهوری کشورش دست یابد.
برمه در سال 2015 انتخابات پارلمانی برگزار می کند و سپس رییس 
جمهوری انتخاب می شود و سوچی اعالم کرده است که کاندیدای 
زمان  در  که  برمه  اساسی حاضر  قانون  می شود.  ریاست جمهوری 
یا فرزندان  حکومت نظامی سابق تدوین شد، کسانی را که همسر 
شامل  قانون  این  که  می کند  منع  سمت  احراز  از  دارند،  خارجی 
نیز می شود. سوچی 15 سال در برمه تحت حصر خانگی  سوچی 

بود تا اینکه پس از انتخابات مناقشه ای 2010 آزاد شد.
به  سپس  و  کرده  دیدار  اروپایی  سران  با  هفته  این  در  سوچی 
به  موسوم  اروپا  اتحادیه  بشر  تا جایزه حقوق  می رود  لوکزامبورگ 

ساخاروف را که 23 سال پیش دریافت کرده بود، تحویل بگیرد.

تیراندازیمرزیمجددمیاننیروهایهندوپاکستان

تظاهراتدانشجویاناالزهردرمحکومیت»کودتای
نظامی«درمصر

منطقه  نزدیک  دیگر  بار  پاکستان  و  نیروهای مرزی هند 
مورد مناقشه کشمیر اقدام به تیراندازی متقابل و شلیک 

خمپاره در مناطق مختلف کردند.
در  آتش بس  نقض  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
روستاهای مرزی سامبا، کاتوآ و جامو صورت گرفت و 
طی آن گاردهای مرزی هند و پاکستان به سوی یکدیگر 

تیراندازی کردند.
نیروی امنیت مرزی هند اعالم کرد که سربازان پاکستانی 
بدون دلیل اقدام به شلیک خمپاره و تیراندازی به سوی 

آنها کردند.

امنیت مرزی هند در  نیروی  مقام ها اعالم کردند که دو 
این تیراندازی ها زخمی شدند.

برای  اقدام  که  مدعی شدند  هند  مرزی  امنیت  نیروهای 
اقدام  این  عامل  و  کرده  خنثی  سامبارا  روستای  به  نفوذ 

را کشتند.
مرزی  منطقه   25 در  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 

درگیری صورت گرفته است.
این در حالیست که دهلی نو و اسالم آباد یکدیگر را مقصر 

انجام این گونه حمالت علیه یکدیگر می دانند.

یکشنبه  روز  االزهر  دانشگاه  دانشجویان  از  تن  هزاران 
و  مصر  نظامی«  »کودتای  محکومیت  در  را  تظاهراتی 

حمایت از محمد مرسی برگزار کردند.
با  مخالفت  در  گذشته  روز  صبح  که  تظاهرات  این  در 
بار  شرکت کنندگان  شد،  برگزار  مصر  نظامی«  »کودتای 
دیگر حمایت خود را از اخوان المسلمین و محمد مرسی، 

رییس جمهور برکنار شده مصر اعالم کردند.
و  قدرت  به  مرسی  بازگشت  همچنین  تظاهرکنندگان 
قصاص عامالن کشتار تظاهرات میدان های »رابعة العدویة« 
و »النهضه«و نیز آزادی بازداشت شدگان را خواستار شدند.
درگیری های  کشته های  تصاویر  با حمل  شرکت کنندگان 
اخیر و نماد میدان رابعة العدویة، اقدام ارتش این کشور در 

برکناری مرسی از قدرت را محکوم کردند.

تظاهرکنندگان همچنین پالکارهایی را حمل می کردند که 
مخالف  »دانشجویان  چون  جمالتی  آن ها  از  برخی  روز 

کودتا هستند« نوشته شده بود.
دانشجویان معترض در ادامه مواضع رئیس دانشگاه االزهر 
و علی جمعه، مفتی سابق مصر را در خصوص حوادث 

اخیر مصر محکوم کردند.
به  دادن  پایان  منظور  به  مصر  ارتش  راستا،  همین  در 

تظاهرات مذکور شهرک نصر در القاهره را بست.
گاز  از  استفاده  با  تا  کردند  تالش  نیز  امنیتی  نیروهای 
اشک آور و گلوله تظاهرات دانشجویان االزهر را متفرق 
کنند که در پی آن تعدادی از دانشجویان دچار حالت های 

خفگی شدند.
تظاهرات  این  در  شرکت کنندگان  از  یکی  الصیاد،  احمد 
دانشگاه،  داخل  به  یورش  با  امنیتی  نیروهای  گفت: 
دانشجویان را متفرق کرده و برخی از افراد را در داخل 
دانشگاه دستگیر کردند. تلویزیون مصر نیز از درگیری میان 
حامی  دانشجویان  با  اخوان المسلمین  حامی  دانشجویان 

ارتش مصر در داخل محوطه دانشگاه خبر داد.

سوچی می خواهد 
رییس جمهور میانمار شود

دو سال از مرگ قذافی گذشت
لیبیا در آستانۀ جنگ 

داخلی است

رییس جمهور پاکستان:
حمالت هواپیماهاي بدون سرنشین 

مشکل رابطه ما با امریکاست

واشنگتن کمک  نظامی و اقتصادی خود 
به پاکستان را از سر می گیرد

رییس  حسین  ممنون 
روز  پاکستان  جمهور 
حمالت  یکشنبه 
بدون  هواپیماهای 
در  را  امریکا  سرنشین 
مناطق قبیله یی ناآرامی 
این کشور مشکلی در 
دو  دوجانبه  روابط 

کشور خواند.
گزارش خبرگزاری  به 
شین هوا از اسالم آباد، 

حسین در گفت وگو با خبرنگاران در کراچی گفت نواز شریف نخست 
وزیر پاکستان 23 اکتبر در دیدار با باراک اوباما رییس جمهور امریکا 

مسأله حمالت هواپیماهای بدون سرنشین را مطرح می کند.
حسین بعد از بازدید از موزه بنیانگذار پاکستان گفت:» بارها ثابت شده 
است حمالت هواپیماهای بدون سرنشین قطعًا یک مشکل هستند، نه 

راه حل .«
وی گفت پاکستان درباره این مسئله با مقامات امریکایی گفتگو کرده 
است و نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز یک بار دیگر درباره این 

مسئله در سفر به امریکا صحبت می کند.
از ظهر روز یکشنبه در چارچوب سفری سه  بعد  قرار است شریف 
روزه به واشنگتن سفر کند که این سفر اولین سفر نخست وزیری از 

پاکستان در پنج سال اخیر است.
حسین گفت ارتباط روابط بین امریکا و پاکستان در دستور کار شریف 

قرار دارد.
شریف همچنین گفت وی مسئله حمالت هواپیماهای بدون سرنشین 
پاکستان را  این حمالت حاکمیت  اوباما مطرح می کند چرا که  با  را 

نقض می کند.
هواپیماهای  عملیات  به  دادن  پایان  برای  پاکستان  درخواست  امریکا 
بدون سرنشین امریکا را که سازمان اطالعاتی امریکا )سیا( آن را کنترل 
می کند رد کرده است و این حمالت را ابزاری کارآمد برای هدف قرار 

دادن ستیزه جویان طالبان و القاعده می داند.
بن امرسون گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و 
مبارزه با تروریسم از امریکا خواست اطالعات را درباره عملیات تحت 
درباره  را  موضع خود  و  کند  بندی خارج  طبقه  از حالت  سیا  کنترل 

مشروعیت این حمالت شفاف کند.
گزارشی  در  بود  کرده  سفر  آباد  اسالم  به  تحقیق  برای  که  امرسون 
اعالم کرد وزارت امور خارجه پاکستان 330 مورد حمله با استفاده از 
هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق قبایلی این کشور از سال 2004 

انجام داده است.
بنا بر اعالم دولت پاکستان، بیش از 2200 نفر در این حمالت کشته 

شده اند که دست کم 400 نفر از آنها غیرنظامی هستند.

کشور لیبیا در حالی دومین 
را  قذافی  مرگ  سالگرد 
جشن می گیرد که در آستانه 
جنگ داخلی قرار گرفته و 
بنغازی  درگیری ها در شهر 
بیداری  آغاز  نقطه  که 
اسالمی است، موج می زند.

گاردین،  روزنامه  نوشته  به 
زد و خورد بین شبه نظامیان 
رسمی  نیروهای  و  افراطی 

لیبیا از جمعه شب آغاز شد و تا روز شنبه ادامه داشت.
چندی پیش نیز علی زیدان، نخست وزیر لیبیا در طرابلس، پایتخت 

این کشور دزدیده شد.
دارد،  اختیار  را در  لیبیا  نفت  بیشترین  برقه که  ناحیه  فدرالیست های 
پارلمان مستقل خود را در بنغازی راه اندازی می کنند. این اقدام ممکن 

است نشاندهنده تجزیه لیبیا است.
ماه هاست که شبه نظامیان رادیکال و نیروهای رسمی لیبیا در بنغازی 
با یکدیگر می جنگند. هفته گذشته گلوی دو سرباز که در یک پایگاه 
نظامی خواب بودند، بریده شد. اما کشته شدن احمد البرغثی، فرمانده 
برای  دلیلی  مسجد  از  خروج  حال  در  جمعه  روز  در  لیبیا  پولیس 
جونز،  دبورا  اینکه  از  پس  ساعاتی  است.  شده  گسترش خشونت ها 
با  آور« خواند، واحدهای مسلح  »اقدامی شرم  را  ترور  آمریکا  سفیر 
تفنگ و موشک  به خانه وسام بن حمید، یک فرمانده دائم شبه نظامیان 
در بنغازی حمله کردند. این درگیری ها تا شب ادامه یافت و واحدهای 
مسلح به سوی خانه یک فرمانده نظامی دیگر به نام احمد ابوختاله 
که آمریکا او را در مرگ کریس استیونز، سفیر سابق واشنگتن در لیبیا 
مقصر می داند حمله کردند، اما با پاسخ محکم شبه نظامیان رو به رو 

شده و ناکام ماندند.
بن حمید در یک بخش زنده تلویزیونی گفت که هیچ نقشی در ترور 
برغثی نداشته و متعهد شد که از کسانی که خانه اش را ویران کرده اند، 

انتقام بگیرد.
محمد، یک تاجر اهل بنغازی که از گفتن کامل نامش خودداری کرد 
گفت: همه جا درگیری است. من همسر و فرزندانم را به جای امنی 

منتقل کرده ام.
در حالیکه لیبیا در خشونت و رکود اقتصادی غرق شده است، شبه 

نظامیان این کشور بیشتر از همیشه در مرکز توجه قرار دارند.
را  نظامیان است  بزرگترین مقر شبه  انقالبی ها که  کنترل  اتاق  زیدان 
مسئول ربایش خود دانست و متعهد شد که پس از پایان هفته عید 
شبه  نیروهای  هرچند  کند.  اتخاذ  را  سختگیرانه ای  اقدامات  قربان، 
نظامی مستقر در پایتخت، طراحی ربایش زیدان را تکذیب کردند، اما 

از ترس حمله احتمالی، واحدهای خود را تقویت کرده اند.
این خشونت ها پس از آن در گرفت که کماندوهای ویژه آمریکا، انس 
اللیبیا، یک مظنون القاعده را از خانه اش در طرابلس دستگیر کردند. 
این اقدام موافقان و مخالفان زیدان را به دودسته تقسیم کرده است و 
به پیروزی  لیبیا در سال 2011،  با بمباران مواضع شورشیان  ناتو که 
مخالفان کمک کرد، خود را موظف به آموزش یک ارتش دولتی جدید 

در لیبیا می داند.
انگلیس نیز در آموزش و تمرین ارتش لیبیا به کمک ایتالیا و آمریکا 

خواهد آمد. این نیروها در پایگاهی در کمبریج شایر تمرین می کنند.

تا  گرفته  تصمیم  امریکا 
پرداخت کمک 1.6میلیارد 
پاکستان  به  خود  دالری 
شدن  کشته  از  بعد  که  را 
رهبر  الدن  بن  اسامه 
القاعده و تیرگی روابط 2 
کشور متوقف شده بود بار 

دیگر از سرگیرد.
سفر  با  همزمان  خبر  این 
به  پاکستان  وزیر  نخست 
امریکا که قرار است امروز 

انجام شود منتشر شد.
رسانه های پاکستانی به نقل از مقامات و اعضای کنگره امریکا در این باره نوشتند: 
از آنجا که روابط واشنگتن- اسالم آباد بهبود یافته است لذا بودجه یی برای کمک به 
پاکستان در نظر گرفته شده و رقم آن تصویب شده است که این کمک ها از سال آینده 

میالدی به این کشور پرداخت خواهد شد.
البته اعضای سفارت پاکستان در امریکا تاکنون در این باره اظهارنظری نکرده اند.

 )USAID( »در چند ماه گذشته، وزارت خارجه و »آژانس توسعه بین المللی امریکا
به کنگره این کشور اعالم کردند که خواهان ارسال دوباره کمک های خود به پاکستان 

با هدف کمک به این کشور برای مبارزه با تروریسم هستند.
این اقدام در حالی انجام می شود که قرار است نیروهای نظامی امریکا تا پایان سال 
پاکستان  نیازمند کمک و همراهی  کار  این  برای  افغانستان خارج شوند و  از   2014

هستند.
طبق اعالم وزارت خارجه امریکا، اگرچه واشنگتن در دو سال گذشته تقریبًا کمک 
قابل توجهی به پاکستان نکرده است اما حاال زمان آن است که توانایی های ضد ترور 

این کشور تقویت شود.
گزارشات حاکی از آن است که امریکا درصدد است تا توانایی مقابله با ترور پاکستان 
را از طریق تجهیز قوای نظامی این کشور، دادن تجهیزات دید در شب، تأمین امنیت 

دریایی و واگذاری جنگنده های اف- 16 به این کشور افزایش دهد.
جداگانه  تروریسم  با  مبارزه  به  مربوط  رقم  امریکا،  کنگره  اعضای  از  یکی  گفته  به 
خروج  از  بعد  پاکستان  در  ثبات  کننده  تضمین  کمک ها  این  زیرا  می شود  محاسبه 

نیروهای امریکایی از افغانستان است که بسیار الزم و ضروری به نظر می رسد.
وی افزود: حل بحران کمبود انرژی و سرمایه گذاری در بخش سد سازی و آموزش و 

پرورش نیز از دیگر برنامه های کمکی امریکا به پاکستان می باشد.
دارند  قصد  که  کرده اند  اعالم  به تازه گی  پاکستان  و  امریکا  که  است  حالی  در  این 

مذاکرات استراتژیک خود را پس از یک وقفه طوالنی بار دیگر از سر گیرند.
به  پاکستان  »نواز شریف« نخست وزیر  این، روز گذشته و در آستانه سفر  بر  عالوه 
امریکا، واشنگتن مبلغ 320 میلیون دالر از محل »صندوق حمایت از نیروهای ائتالفی« 

به پاکستان پرداخت کرد.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که کمک های امریکا به پاکستان مقطعی بوده 
و تا زمان خروج نیروهای این کشور از افغانستان ادامه دارد بنابراین اسالم آباد تالش 

می کند تا ظرف این مدت کوتاه تا حد ممکن از این کمک ها استفاده کند.
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چه طور بهترین برنامۀ 
تجارت را طراحی کنیم؟

همه جا شنیده ایم که بهترین کارها و بیزنس ها با یک ایدۀ عالی شروع می شوند. این تا 
حدی درست است. نیمی از موفقیِت بیشتر بیزنس ها، ایدۀ عالِی اولیه است و نیم دیگر 

آن، داشتن یک برنامة مناسب است.
شاید تا امروز ده ها مقاله و مطلب در مورد موفقیِت کاری خوانده  باشید که تا حدی 
در پیشبرد اهداف شغلی، کمک تان کرده باشند. این مقاله نیز قصد دارد که به پنج نکتة 

اساسی برای طرح ریزِی یک برنامة موفق اشاره کند.
1. چرا به برنامه  نیاز دارید

یک برنامة بیزنس، سند بازاریابی است که داستان شرکِت شما را عنوان می کند: هدف 
به دست  به شما کمک می کند سرمایه  بیزنس  برنامة  اهداف. یک  آن، دستاوردها و 
برحسب  و  بوده  صفحه   15-25 باید  شما  بیزنس  برنامة  ایده آل،  حالت  در  آورید. 
پیچیده گی بیزنس مورد نظر و هدف برنامه، یک خالصة اجرایی 4-2 صفحه یی داشته 

باشد که به دو پرسِش مهم که هر سرمایه گذار باتجربه یی می پرسد، پاسخ دهد:
ـ گزاره های ارزش بیزنس شما به بازار مورد نظر چیست؟

ـ یک سرمایه گذار چه طور برگشت سرمایة خود را دریافت می کند؟
برنامة بیزنس شما باید شامل یک برنامة اجرایی نیز باشد. برنامة اجرایی عالوه بر سایر 
مولفه ها، حاوی مراحلی است ـ لیستی از اهداف بیزنس که قرار است شرکِت شما سر 

یک تاریِخ مقرر به آن دست یابد.
2. تحقیق، تحقیق، تحقیق

کارآفرینان عزیز، تکلیف تان را انجام دهید. سرمایه گذارانی که برنامة بیزنس شما را 
فکر  آن ها می دهید، خوب  به  که  قول هایی  که درمورد  ببینند  می خوانند، می خواهند 
این سواالتی که سرمایه گذران  بتواند  باید  و تالش کرده اید. پشتکار و کوشِش شما 

احتمالی از خود و از شما می پرسند را پاسخ گو باشد:
ـ رقبای شما چه کسانی هستند؟

ـ مشتریان شما چه کسانی هستند؟
ـ چه شرکت هایی در زمینة کاری شما، موفق بوده یا شکست خورده اند؟
ـ چرا باید االن و نه یک سال آینده، در شرکت شما سرمایه گذاری کنند؟

نکته این جاست: اگر برنامة بیزنس شما، اطالعات کافی برای معرفی بیزنس تان به طور 
باید دیگران به شما  واضح به سرمایه گذاران احتمالی را در خود نداشته باشد، چرا 

اعتماد کرده و پول شان را دراختیارتان بگذارند؟
3. بینش سرمایه گذار: تجربه بر علیه سرعت

گذشته را به خاطر دارید که تصور می رفت هر که برای اولین بار کاری را آغاز کند، در 
آن موفق خواهد بود. اما این روزها ثابت شده است که اولین نفر بودن برای شروع 

کاری، به معنی بهترین بودن در آن نیست.
سرمایه گذاران بسیاری این روزها دوست دارند سابقه یی از شما ببینند ـ مثاًل تاریخچة 
مشتریان و سود شرکت را. آیا مدت زیادی است که شرکت را برپا کرده اید یا این که 
شرکت تان هنوز فقط ایده یی عالی است که به دنبال سرمایه گذار می گردد؟ این تغییر 
در استراتژی سرمایه گذاران چرخة دریافت بودجه را طوالنی تر خواهد کرد: دورۀ بین 
ارایة برنامة بیزنس تان به سرمایه گذاران احتمالی و دریافت پول و سرمایه. طوالنی تر 
بودن چرخة دریافت بودجه برای آن دسته از کارآفرینانی که دوست دارند زودتر به 

پول برسند، طاقت فرسا خواهد بود. 
4. به دنبال کمک متخصصین باشید.

آیا شرکت تان در  دالر در سال است؟  باالی صدهزار  آیا درآمد ساالنة شرکت شما 
مراحل ابتدایی است یا هنوز به مرحلة سوددهی نرسیده است؟ سرمایه گذاران بسیاری 
به دنبال شرکتی مثل شرکت شما هستند. نکتة مهم، کمک گرفتن از متخصصین برای 
طرح ریزی برنامة بیزنس تان است. یا از کارگاه های برنامه ریزی کاری استفاده کنید و 
یا متخصصی را استخدام کنید که در طرح برنامة بیزنس کمک تان کند تا مطمین شوید 
تعیین بودجه و امور مالی به درستی صورت گرفته و هیچ شکاف و اشتباهی در آن 

وجود ندارد.
5. مشاوران عالی داشته باشید و به حرف شان گوش دهید.

برنامة بیزنس شما باید تحت نظارِت یک بورد مشاوره طرح ریزی شود. بورد مشاوره، 
گروهی از متخصصین هستند که در فعالیت ها و عمل کردهای روزانة شرکت، نقشی 
ندارند. یک بورد مشاورۀ خوب، تغییرات و فرصت های ایجاد شده در بازار مورد نظر 
را به شما گوش زد می کند و نیز به شما کمک می کند تا تیم کاری خود را دایمًا در 

جهت رسیدن به اهداف ذکرشده در برنامة بیزنِس خود نگه دارید.

          نسرین پورهمرنگ

اما در عنوان  این  نوشتار به  نقل  از هابرماس  از 
مدرنیته  به  عنوان  پروژه؛ پروژه یی  ناتمام  نام  
برده  شده  است، اینک  توضیحی  بیشتر دربارۀ  
برای   هجدهم   قرن   روشن گران   اطالق.  این  
از جهان بینی های   ناشی   معضالت   از  رهایی  
و  اخالقی   علمی،  شناخت   حوزۀ   سه   کهن  
کردند  جدا  یک دیگر  از  را  زیبایی شناختی  
آن ها،  از  یک   هر  کردنِ   تخصصی   با  تا 
نموده   آزاد  را  آن ها  شناختی   توان مندی های  
نظارت   افزایش   و  پیشرفت   جهت   در  و 
نیروهای  طبیعی افزایش  درک  جهان  و درک  

به   اخالقی،  پیشرفت   خود، 
سعادت   حتا  و  نهادها  عدالت  
انسان ها به  کار گیرند. اما ورود 
با  بود  هم زمان   بیستم   قرن   به  
رنگ  باختن  امید دست یابی  به  
این  اهداف. اگر چه  حوزه های  
سه  گانة  فرهنگ  یعنی  عقالنیت  
عقالنیت   ابزاری،  شناختی، 
عقالنیت   و  عملی   ـ  اخالقی  
تخصص   بیانی   ـ  زیباشناختی  
تا کارشناسان  هر حوزه   شدند 
اما  بپردازند،  آن ها  در  تأمل   به  
به   که   نبود  چیزی   کار  حاصل  
سرعت  در حوزۀ  عمل  پدیدار 
هدف مند  عمل   در  و  شود 
عادت   صورت   به   روزمره  
فاصله   افزایش   نتیجة   درآید. 
با  نخبه گان  و کارشناسان   میان  
جهان   اینک   که   بود  توده هایی  
زیستی شان  جوهرۀ  سنتی  خود 
و  بود  داده   دست   از  نیز  را 
بی حاصل  ایام  سپری  می کردند. 

از  رهایی   برای   که   است   معتقد  هابرماس  
از اختیار و  باید مدرنیته  را  چنین  وضعیتی،  
احاطه یی  که  هنر بر آن  دارد، خالصی  دهیم  
و به  آن  به  عنوان  یک  پروژه  توجه  کنیم. در 
این  صورت  ناگزیر نخواهیم  بود که  اهداف  
و نیات  ضعیِف  روشن گری  را ادامه  دهیم  یا 
گم شده   هدفی   عنوان   به   را  مدرنیته   این که  
اعالم  کنیم، بلکه  باید مدرنیتة  زیباشناختی  و 
هنر را تنها به  عنوان  بخشی  از یک  عام  به  نام  

مدرنیتة  فرهنگی  به  حساب  آوریم. 
وقوع  جنگ  اول  جهانی،  پدیداری  فاشیسم، 
کمونیسم   جهانی،  دوم   جنگ   نازیسم، 
گسترش   به   رو  سیطرۀ   و  استالینیسم   و 
پوزیتیویسم ، موجی  رو به  گسترش  از منتقدان  
دیالکتیک   آورد.  پدید  ابزاری   عقالنیت  
روشن گری  اثر هورکهایمر و آدورنو یکی  از 
مهم ترین  آثار عرضه  شده  در این  باره  است. 
دهنده گان   ادامه   از  اگر چه  خود  ماس   هابر 
فرانکفورت   مکتب   ـ  بازسازی  گر  البته   ـ 
است،  اما بدبینی  و تردید مطلق  نظریه پردازان  
و رهبران  نسل  اول  این  مکتب  را نسبت  به  
دیالکتیک  روشن گری  ندارد. او مزایای  بالقوۀ  
جای   به   و  دارد  قبول   را  تکنولوژی   و  علم  
انکار عقل  و کاربردهای  آن  و نفی  مدرنیته ، 
و  می گوید  سخن   مدرنیته   ناتمام   پروژۀ   از 
سخن   انتقادی ،  نظریة   بازسازی   راستای   در 
به   می آورد.  میان   به   ارتباطی   موقعیت   از 
ارتباطی  خود فراهم  کنندۀ   او، موقعیت   نظر 
خواهد  اصیل   بحث   یک   برای   الزم   شرایط  
ناگزیری   ارتباطی،   موقعیت   در  که   چرا  بود 
وجود  هنجارها  و  قواعد  برخی   پذیرش ِ  از 
خواهد داشت. البته  ایراد لیوتار که  می گوید 
بخواهند  بشر  افراد  که   دارد  حقیقت   آیا 
یک دیگر را درک  کنند و اجماع  آرا خود را 
قابل   نکته یی  است   بدانند،  از هر چیز  باالتر 
تمیز  ایدۀ   هابرماس   خود  که   ویژه   به   تأمل، 
میان  نظریة  سیاسی  هنجاری  و علوم  سیاسی  

پیوند  به   و  داده   قرار  انتقاد  مورد  را  تجربی  
علوم  اجتماعی  با نقد اجتماعی  معتقد است. 
هابرماس  در دفاع  خود از مدرنیته  به  عنوان  
پست  مدرنیته   برابر  در  ناتمام   پروژه یی  
عصر  از  پس   مدرن   هنر  عقب نشینی   به  
و  غیرمحسوس   عرصه یی   به   روشن گری  
اشاره  می کند  استقالل  کامل   قابل  لمس   غیر 
بی ثمر  تالش های   و  پدیداری   موجب   که  
و  هنر  ساختن   هم تراز  برای   سورریالیست  
واقعیت  و  و  تخیل  و عمل، مجاز  زنده گی، 
شد.  آن   بر  مترتب   فایدۀ   و  هنری   محصول  
وعده های   حاصل   بی ثمر  تالش های   این  
به   دست یابی   برای   مدرن   هنر  بی سرانجام  

برای   را  راه   که   بود  و خوش بختی   سعادت  
برای   تالش   به   تا  کرد  باز  سورریالیست ها 
حذف  هر گونه  معیار و برابر گرفتن  حکم  یا 
داوری  زیبایی شناختی  با بیان  تجربیات  ذهنی  
می تواند  هر چیز  که   کنند  اعالم   و  بپردازند 
هنر باشد و هر کس  می تواند هنرمند باشد. 
هدف   سورریالیسم   بنیان گذار  برتون   آندره  
نضهت  را برطرف  ساختن  شرایط  و اوضاع  
تبدیل   و  پیشین   واقعیت   و  رویا  تناقض آمیز 
و  برین   واقعیتی   یا  مطلق   واقعیتی   به   آن ها 
ابر واقعیت  می دانست. اما به  نظر نمی آید که  
رویکرد  یک   از  بیشتر  چیزی   سورریالیسم  

بدیل  برای  فرمالیسم  و صورت گرایی  غالب  
باشد.  انتزاعی   هنرهای   سایر  و  کوبیسم   بر 
سورریالیستی   شورش   و  قیام   نیز  هابرماس  
انتزاع  می داند. وی   را صرفاً  جای گزین  یک  
دگماتسیم  و خشونت  حاصل  از تالش هایی  
که  در حوزۀ  معرفت  نظری  و اخالق  نظری  
صورت  گرفت  تا همانند برنامة  سورریالیستی  
نفی  هنر، به  نفی  فلسفه  بپردازد را موازی  و در 
یک  راستا می داند. چارۀ  کار در بازگذاشتن  
نیست.  چارچوب   اسیر  فرهنگی   حوزه های  
هابرماس  تلقی  ریشه  داشتن  خرد ارعاب آمیز 
)عقل  تروریستی( در سنت  روشن گری  را رد 

از کوته نظری  کسانی   این  را کمتر  می کند و 
نمی داند که  معتقدند رعب  و وحشت  مداوم  و 
عظیمِ  بوروکراتیک  که  در سلول های  تاریک  و 
نمور و دخمه های  زیرزمینی  ارتش  و پولیس  
مخفی  و در اردوگاه ها و بازداشتگاه ها اعمال  
می شد، علت  وجودی  دولت  مدرن  می باشد، 
از  رعب آوری،  سیستم های   چنین   که   چرا 
مدرن   بوروکراسی   نظام های   قهرآمیز  ابزار 

استفاده  می کنند.
   هابرماس  از تخصصی  شدن ِ تولید هنری  
به  عنوان  تضمیمی  برای  تداومِ  آن  یاد می کند، 
سوی   از  هنر  پذیرش   که   است   معتقد  اما 
افراد  از سوی   یا  اشخاص  عادی  و معمولی  
خبره  و کارشناس  یا متخصصان  
کامالً   جهتی   و  مسیر  روزآمد، 
متفاوت  با پذیرش  هنر از سوی  
او  اما  دارد.  حرفه یی   منتقدان  
را  غیرمتخصصانه   نگاه   همین  
تازه یی   تبیین   و  تغییر  موجد 
که   می داند  انسان   نیازهای   از 
می تواند به  درک  و دریافت های  
در  حتا   و  شود  منجر  جدیدی  
انسان ها  هنجاریِ   انتظارات  
تغییر  موجب   و  کرده   رسوخ  

نحوۀ  ارتباط شان  شود.
پذیرش   از  قسم   این   هابرماس  
هنر را برای  تکمیل  پروژۀ  ناتمام  
مدرنیته  الزم  می داند، اگرچه  فقط  
یک  وجه  از سه  وجه  الزم  برای  
تکمیل   برای   باشد.  کار  انجام  
اجتماعی   نوسازی   باید  پروژه ، 
که   نهادهایی   بگیرد؛  صورت  
نظام   جازم های   برابر  در  بتوانند 
ایجاد  محدودیت هایی   اقتصادی  
شانس   دیگر  اگرچه   کنند. 
که   چرا  نمی بینند،  کار  این   برای   چندانی  
شکست های   رندی   با  نو  محافظه کاران  
نفع   به   را  هنر  و  فلسفه   نفی   طرف داران  
مواضع  خود تعبیر می کنند. فیلسوف  در ادامه  
و  پیر  جوان،  دستة   سه   به   را  محافظه کاران  
نو تقسیم  می کند. بر  اساس  کار محافظه کاران  
جوان  که  بر مدرنیتة  زیباشناسی  قرار دارد و 
در عین  حال  به  توجیه  نوعی  ضد مدرنیسم  
محافظه کاران   به   می پردازند.  آشتی ناپذیر 
فرهنگی   مدرنیسم   به   شدن   آلوده   از  که   پیر 
به   را در عقب نشینی   پرهیز می کنند و چاره  
موضعی  پیش  از مدرنیته  اعالم  می کنند و از 

محافظه کاران  نو که  از علم  مدرن  برای  تثبیت  
رشد  و  خود  عقالنی   مدیریت   تحکیم   و 

سرمایه داری  استفاده  می کنند.
که   ـ  را  گروه   سه   این   هدف   هابرماس      
محدود و مقید ساختنِ  قهری  و قطعی  علم، 
جدا  مستقلِ   حوزه های   به   هنر  و  اخالقیات  
و  نظارت   تحت   و  جهان   زیست   از  شده  
ـ   است  متخصصان   و  کارشناسان   مدیریتِ  
رها  صورت   در  که   می داند  نتیجه یی   موجد 
و  دربست   به طور  مدرنیته ،  پروژۀ   کل   کردن  
حاصل   آن   از  کامل   چشم  پوشی   و  یک جا 

می شد.

هابرماس  از تخصصی  شدن ِ تولید هنری  به  عنوان  تضمیمی  
برای  تداومِ  آن  یاد می کند، اما معتقد است  که  پذیرش  هنر از سوی  
اشخاص  عادی  و معمولی  یا از سوی  افراد خبره  و کارشناس  یا 
متخصصان  روزآمد، مسیر و جهتی  کامالً  متفاوت  با پذیرش  هنر از 
سوی  منتقدان  حرفه یی  دارد. اما او همین  نگاه  غیرمتخصصانه  را 
موجد تغییر و تبیین  تازه یی  از نیازهای  انسان  می داند که  می تواند 
به  درك  و دریافت های  جدیدی  منجر شود و حتا  در انتظارات  
هنجاریِ  انسان ها رسوخ  کرده  و موجب  تغییر نحوۀ  ارتباط شان  
شود

مدرنیته؛پروژهییناتمام
)بررسیمفهوممدرنیتهازدیدگاههابرماس(

بخش سوم و پایانی



خواجه بشیر احمد انصاری
بخش سوم

 
که  زمانی  نبهانی  تقی الدین  که  است  این  جالب 
شرط قریشی بودن خلیفه را برخالف جمهور فقها 
ساقط می سازد، استدالل می نماید که بر آن حدیث 
بخاری که می گوید »ان هذا االمر فی قریش« یعنی: 
»خالفت از آن قریش است« امری مترتب نمی گردد 
چون به صیغة اِخبار آمده نه به صیغة امر، و صیغة 
امری  نمودن  بر طلب  با آن که گاهی داللت  اِخبار 
می نماید، بیانگر حکمی جازم نمی باشد. پرسش من 
این است که عبارت »ثم تکون خالفة علی منهاج 
روی  نبوت  شیوۀ  بر  خالفتی  »سپس  یعنی  النبوۀ« 
است،  آمده  اِخبار  صیغة  به  هم  آمد«  خواهد  کار 
پس شما چرا یک بار اِخبار را بیان گر حکمی جازم 
بر آن مترتب  بار دیگر هیچ حکمی را  می دانید و 
نمی دانید؟ شما چرا برخوردی دوگانه با احادیث و 
قواعد اصولی دارید و از هر راهی تالش می کنید 
تا برداشت خودتان را بر متن دینی تحمیل نمایید؟ 
ما  مشکل  آن که  به جای  اجتهادی  و  فقهی  انارشی 
را حل کند، گره اندر گره می افزاید. آری! دوستی 
می گفت که چرا حزب تحریر دست دادن پسران و 
اسالمی  مذاهب  تمامی  رأی  بر خالف  را  دختران 
جایز می داند )مراجعه کنید به صفحات 108-107 
تألیف شیخ  االسالمیه،  الشخصیه  کتاب  جزو سوم 
نبهانی( و عذاب قبر را که تمامی مسلمانان به آن 
و  ندانسته  اسالمی  اعتقادات  جزو  بوده اند،  معتقد 
در این زمینه مجموعه بزرگ احادیثی را که به حد 
تواتر رسیده اند و قرآن هم به آن اشاره داشته است 
احادیث دیگری ولو  بر سر  نادیده می گیرند، ولی 
که داللت آن واضح هم نباشد پافشاری می نماید. 
به آن دوست گفتم: طالب هر چیز ای یار رشید / 

جز همان چیزی که می جوید ندید.
برای تطبیق امری که در سنت آمده است، ما باید 
احوال و اوضاع و شرایط و اولویت ها را نیز در نظر 
بگیریم. می گویند روزی شیخ محمد غزالی که در 
القری« تدریس می نمود،  »ام  آن وقت در دانشگاه 
دانشجویان در  از  وارد صنف شد و دید که یکی 
چوکی نشسته و به جای آن که به درس گوش فرا 
دهد، مصروف مسواک زدن دندان هایش می باشد. 
محمد غزالی به سویش آمد و از او پرسید: »ایییه 
است  کاری  چه  این  »فرزندم!  یعنی  ابنی؟«  یا  دا 
سنت  من  می گوید  پاسخ  در  شاگرد  می کنی؟«  که 
پیامبر را تطبیق می کنم و تو چرا به سنت او توهین 
پاسخش  در  غزالی  محمد  مصری  متفکر  می کنی. 
می گوید: »فرزندم! استنجاء کردن هم سنت است، 
آیا می خواهی در داخل صنف استنجاء کنی؟« من 
شناسم  می  را  تحریری  جوانان  این  از  شماری 
تأسیس  از  و  داشته  علنی  فعالیت  امریکا  در  که 
خالفت در این سرزمین و آن هم در همین شرایط 
قبل  سال  چند  آن ها  تن  دو  یکی  می زنند.  حرف 
که در کالیفرنیا بودم، جریده یی نشر می نمودند که 
»خالیفرنیا« نام داشت، به این معنی که آن ها حتا نام 

ایالت کالیفرنیا را با خالفت پیوند داده بودند. 
برنامه های  از  یکی  »فاکس نیوز«  در  قبل  چندی 
مربوط به حادثة سپتمبر را می دیدم. در آن جا دو مرد 
امریکایی که یکی یهودی بود و دیگرش مسیحی، 
این  که  می گفتند  و  می زدند  مسلمانان حرف  علیه 
گروه آمده اند تا در این جا دولت اسالمی بسازند. در 
همین اثنا گردانندۀ برنامه با یکی از تحریری مشربان 
با صوت و  را  او  و  تماس گرفت  لندن  در  ساکن 
نظر  چه  شما  که  پرسید  و  نموده  حاضر  صورت 
دارید: او در حالی که سخت احساساتی شده بود، 
فراز  بر  را  اسالم  پرچم  می خواهیم  ما  آری  گفت 
اسالمی  دولت  و  درآورده  اهتزاز  به  سفید  کاخ 
تشکیل دهیم. مسلمان دیگری هم که جزو برنامه 
بود، به خندیدن آغاز کرد. نطاق پرسید که شما چرا 
می خندید، او گفت با وجود تفاوت زیادی که شما 
در میان این سه تن می بینید، من برعکس شما آن ها 
را خیلی شبیه و همکار می یابم و پیشنهاد می کنم 
که پس از این مناظره بروند و در یک رستورانت 

یک جا قهوه نوش جان کنند. 
تحریر  حزب  که  کشنده یی  اشتباهات  از  یکی 
برگردد،  آن  از  نیست  حاضر  و  شده  مرتکب 
است.  اسالم  جهان  تمامی  خواندن  »دارالکفر« 
بن  »حاشیه  و  الصنائع«  »بدائع  معتبر  کتاب های 

»البجیرمی«  و  »االنصاف«  و  »دسوقی«  و  عابدین« 
آن  در  اسالم  احکام  که  را  زمینی  هر  دیگران  و 
تنها  را دار اسالم گویند. شریعت  باشد، آن  غالب 
ده آیت محدود نیست، بلکه بیشتر از 6200 آیت 
دیگر و ده ها هزار حدیث و اثر و اصل دینی دیگر 
هم شریعت است. شافعی ها معتقد اند که داراسالم 
به هیچ صورتی به دار کفر تبدیل نمی شود ولو که 
غیر مسلمانان بر آن سیطرۀ کامل داشته باشند. امام 
محمد ابوزهره به نقل از ابوحنیفه و دیگران معتقد 

است که هر سرزمینی که مسلمانان در آن احساس 
امنیت نموده و بتوانند عبادات خویش را برپا دارند، 
چون  معاصر  دانشمندان  گویند.  اسالم  دار  را  آن 
گروه  و  مولوی  فیصل  بیه،  بن  عبداهلل  قرضاوی، 
دیگری از فقها معتقد اند هر سرزمینی که مسلمان ها 
دار  می توان  را  آن سرزمین  باشند،  اکثریت  آن  در 
اسالم نامید. خالصة سخن، برداشتی را که حزب 
تحریر و مؤسس آن از دار اسالم دارد تا هنوز هیچ 
از  گذشته  است.  نداشته  معتبری  دانشمند  و  فقیه 
را  کسانی  همه  تحریر  حزب  سیاسی  فعاالن  این، 
که  دموکراسی را به عنوان نظام سیاسی پذیرفته اند، 
کافر می دانند و بدین وسیله صدها میلیون انسان را 
که در اندونیزیا، مالیزیا، هند، بنگالدیش، پاکستان، 
تونس،  مصر،  فلسطین،  عراق،  افغانستان،  ترکیه، 
سودان، عراق، مراکش و جوامع دیگری را از دایرۀ 
از  مسلمان  دولتی  این که  می افگنند.  بیرون  اسالم 
معنی  به  این  ماند،  می  عاجز  احکام  برخی  تطبیق 
اگر  نیست، همان طوری که  آن دولت  کافر شدن 
بازهم  بودن شروط حج  فراهم  با وجود  مسلمانی 
نتواند در زنده گی حج نماید و یا فریضة دیگری را 
عملی نتواند، کافر گفته نمی شود. در پیوند به رابطة 

نگاشته خواهد  مقالة مفصلی  دموکراسی،  اسالم و 
شد، چون بحث امروزی ما حوصلة آن را ندارد.

ما منکر خالفت نیستیم، ولی این خالفت با رأی و 
ارادۀ مردم می آید نه از راه پنج تن. ما منکر خالفت 
نیستیم، ولی خالفت را اصلی از اصول دین ندانسته 
و به کسی اجازه نمی دهیم که با عنوان نمودن داعیة 
هیچ  تا  زند  قفل  مردم  پای  و  دست  بر  خالفت 
کاری انجام ندهند و منتظر خلیفة موعود بنشینند. 
ما زمام داری نمی خواهیم که صالحیت هایی بیشتر 

کف  در  قذافی  و  استالین  و  موسولینی  و  هتلر  از 
داشته و تا آخرین رمق حیات بر سرنوشت ملیون ها 
ما  بزرگ،  رویاهای  تحقق  برای  کند.  بازی  انسان 
مبارزۀ عملی در عرصه های اخالق،  به کار و  نیاز 
علم، اجتماع، فرهنگ و سیاست داریم، نه نشر چند 
میان  در  بدبینی  و  دشمنی  تخم  پاشیدن  و  دشنام 

مسلمانان.

  پیشینةحزبتحریردرزادگاهش»فلسطین«:
و  شد  نطفه گذاری  فلسطین  در  تحریر  حزب 
فلسطین را می توان مادر قضایای جهان معاصر به 
جهانی چپ،  جنبش  نظر  از  فلسطین  آورد.  شمار 
می آید.  حساب  به  امپریالیزم  علیه  مبارزه  سنگر 
پایگاه  و  نخستین  قبلة  و  قضیه  مسلمانان،  نظر  از 
قضیه یی  عرب ها  نظر  از  می باشد.  پیامبر  معراج 
مرکزی است. و از دید ملت ها و جنبش های آزادۀ 
زورگویی،  علیه  نبرد  عرصه های  گرم ترین  دنیا، 
نژادپرستی  و  استعمار  سرمایه داری،  افزون طلبی، 
فلسطین؛  به  که  دیدی  هر  از  می رود.  شمار  به 
پرتنش  سرحد  و  غرب  و  شرق  خونین  مرز  این 
مهم  را خیلی  آن  کنیم،  نگاه  دنیا  قاره های سه گانة 

خواهیم یافت. حزب تحریر در فلسطین زاده شد 
فلسطین  در سرزمین  که  کسانی  فقهی  لحاظ  از  و 
آن  برابر  در  بیشتری  مسوولیت  می کنند،  زیست 
عمر  از  که  سالی  شصت  این  در  دارند.  قلمرو 
عنوان  به  فلسطین  ملت  می گذرد،  تحریر  حزب 
از  مرکبی  معجون  با  جهان  ملت های  مظلوم ترین 
ظلم و بی عدالتی دست و پنجه نرم کرده است. در 
این مدت، حنان عشراوی مسیحی و عرفات قوم گرا 
و  اسالم گرا و جورج حبش چپی  یاسین  احمد  و 
نورمان فنکلستین یهودی و حتا کودکان معصوم آن 
سرزمین، با سنگ و فالخن و خون و عرق و کار 
و تالش از آن ملت دفاع نمودند؛ ولی خنجری از 
جنس فوالد هم نتوانست رگی را در تن قهرمانان 
تا  آورد  به جنبش  تحریر  مجادلة حزب  و  مناقشه 
که  اسراییلی  بلدوزر  رخ  به  سنگی  تنها  نه  روزی 
بیفگنند،  می کند  ویران  را  مردم  خانه های  روز  هر 
حد اقل دست به نوع دیگر مبارزه که توان آن را 
دارند بزنند. در این شصت سال آن ها منتظر خلیفه 
نشسته اند به خاطر آن که رهبرشان وعده داده بود که 
خواهد  برپا  سال  سیزده  در  او  نظر  مورد  خالفت 
شد، چون پیامبر اسالم در مدت سیزده سال دولت 
خود را ساخته است. تقی الدین نبهانی در صفحات 
می نویسد:  خویش  »التفکیر«  رسالة   104 و   103
»برای تحقق هر اندیشه و عملی انسان ها حد اقل 
ده  ظرف  در  امت ها  زیرا  دارند،  نیاز  دهه  یک  به 
سال متحول می شوند. اگر ملتی زیر سلطة دشمن 
باشد، در آن صورت به بیشتر از یک دهه نیاز است. 
طول  دهه  سه  از  بیشتر  نمی تواند  مدت  این  ولی 
را  گروهی  تحریر  که حزب  مدتی  این  در  کشد«. 
منتظر خلیفه نگه داشته، اسراییل هر روز بخشی از 
سرزمین فلسطین را قیچی نموده و بر حجم خاک 
خود افزوده تا آن که حدود 80% خاک فلسطین به 

اسراییل تعلق گرفته است. 
در این مدتی که حزب تحریر منتظر خلیفه نشسته، 
تنها کاری که کرده است فتواهای تکفیر و تخوین 
بوده که چپ و راست و با کمال سخاوت در حق 
اسراییل  زندان های  که  است  نموده  صادر  کسانی 
همة  کرده اند.  پُر  را  ضفه  و  غزه  قبرستان های  و 
ملت  برای  کاری  فلسطین  در  سیاسی  جناح های 
خویش انجام داده اند و طبیعی است که در جریان 
فعالیت سیاسی اشتباهاتی هم رخ دهد، ولی در این 
میان گروهی که در برج بلند عاجی نشسته و همة 
فعاالن میدان مبارزه و جهاد را مالمت می کند، گروه 
مبارزات  در  نقشی  هیچ  که  گروهی  است؛  تحریر 
همة  که  عصری  در  است.  نداشته  فلسطین  ملت 
مرزها بسته اند و همه در خفا و علن دشمن آن ملت 
اند و همة غربی ها با تمامی قوت در کنار اسراییل 
ایستاده اند، یگانه کاری که دوستان تحریری انجام 
می دهند، مالمت نمودن مقاومت گران است. بیشتر 
هزاران  اسراییل،  زندان های  در  اسیر  ده هزار  از 
در  این ها  ولی  یتیم؛  و  بیوه  و  مجروح  و  شهید 
اند.  عقاب  پرچم  منتظر  و  نشسته اند  برج سالمتی 
را  ملت  آن  قهرمانان  و  صادق  مبارزان  گروه  این 
را  فلسطین  ملت  و  نموده  مزدور خطاب  و  خاین 
ساحة  در  که  اصیلی  جریان های  تمامی  مورد  در 
عمل امتحان داده اند، مشکوک ساخته و می گویند 
گیرد.  عقاب صورت  پرچم  زیر  در  باید  که جهاد 
حزب تحریر اگر نمی توانست در سنگرهای مقامت 
بنشیند، در عین زمانی  انسانی  نظامی و  سیاسی و 
یتیمی  اشک  اقل  حد  می زد  از خالفت حرف  که 
و  مکتبی  می ساخت،  داراالیتامی  می کرد،  پاک  را 
را  گرسنه یی  شکم  و  می نمود  تأسیس  شفاخانه یی 
سیر می نمود که حاضر است خانه اش را به مستعمر 

صهیونی بفروشد.
به کار فکری هستیم،  آن ها می گویند که ما معتقد 
ولی تمامی محصول کار فکری شان چاپ چند جلد 
کتاب و رساله است و آن هم به شکل ابتدایی و غیر 
اصطالح  به  کار  سال  شصت  محصول  تخصصی. 
درصد  یک  حدود  در  شاید  دوستان،  این  فکری 
با  باشد.  پشاور  شهر  قصه خوانی  بازار  تولیدات 
تحلیل هایی غیرعلمی، سطحی، برخاسته از تیوری 
نمی توان خالفتی  تکفیر  ابزار دشنام و  با  و  توطیه 
و چنین عمل کردهایی  افراد  نمود. چنین  ایجاد  را 
حساب  به  اسالمی  دولت  فراراه  مانع  نخستین 

می آیند. 
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کاپی به روزنامه ماندگار!
ادعاهاي  نشریه دیگر،  پیش، روزنامة شما و چند  هفتة 
آقاي دشتي و دیگران را به چاپ رساندند. در رابطه به 
تمام اتهامات، وزیر اطالعات وفرهنگ در کنفرانس هاي 

مطبوعاتي با اسناد این اتهامات را رد کرد.
جالل نوراني که در تمام این کنفرانس ها حضور داشت، 
در تردید اتهامات متذکره مقاله یي را که ضمیمه این نامه 

مي باشد، نگاشته و خواهان چاپ آن مي باشد.
امید است طبق مواد صریح قانون رسانه ها، این جوابیه را 

در صفحة مناسب به چاپ برسانید.
بااحترام

دینمحمدمبارزراشدي
معیننشراتيوزارتاطالعاتوفرهنگ

صاحب غرضان سروصدایی بلند کردند که گویا ده سال 
پیش، به تعداد پنجاه وچند قلم آثار تاریخی ضبط شده از 
سوی پولیس لندن را داکتر رهین مال افغانستان ندانسته 
و حتا به پولیس لندن دستور داده که قاچاق بر را رها کند.

داکتر رهین ماه ها قبل از امروز، این اتهام مضحک را در 
ملی  پاسخ گفت. رییس موزیم  جمع اصحاب رسانه ها 
در  فرهنگ  وزیر  اقدامات  باره  در  مفصلی  توضیح  نیز 
به دیدن آن  از همگان دعوت کرد که  این راستا داد و 

پارچه ها به موزیم ملی تشریف بیارند.
لندن،  پولیس  اطالع دهی  از  بعد  که  است  این  واقعیت 
داکتر رهین فوتوهای آثار به دست آمده را مطالعه کرد و 
با وصف این که از روی فوتوها بسیار به روشنی نمی شد 
قضاوت کرد که آیا آثار متعلق به افغانستان است یا نه، 
باز  افغانستان  به  را  مذکور  آثار  تا  کرد  او تالش  بازهم 
بعد  و  افغانستان رسید  به  آثار مذکور سرانجام  گرداند. 
اهلل  بحمد   و  شد  ملی  موزیم  تحویل  سجل،  و  ثبت  از 

محفوظ است.
بازگشت نه تنها آثار ضبط شده در لندن؛ بل سایر آثاری 
که از کشورهای دیگر به اثر تالش وزارت اطالعات و 
فرهنگ به وطن آورده شده اند، سبب آن شد که موزیم 
ویران و به تاراج رفته وطن ما بار دیگر رونق بگیرد و 
ملی  موزیم  در  تاریخی  آثار  از  پارچه  هزاران  هم اکنون 

افغانستان محفوظ است.
"گنجینه  نام  زیر  ما  وطن  تاریخی  آثار  آوردن  گردش 

نمایش  به  و  استرالیا  و  اروپا  امریکا،  قارۀ  در  باختر" 
به  را  دالر  میلیون ها  تاکنون  جهانیان  برای  آن  گذاشتن 
خزانه افغانستان ریخته است. رهبری با کفایت وزارت 
اطالعات و فرهنک افغانستان گنجینه باختر را با شرایطی 
بیمه  ابتدا  که  است  داشته  گسیل  جهان  کشورهای  به 
به  قیمت  و  می شود  مطالبه  کشورها  از  کافی  و  قانونی 

نمایش گذاری آن را نیز ما تعیین می کنیم.
و  است  گردش  در  استرالیا  قاره  در  گنجینه  این  فعال 
که  می یابند  یقین  و  می کنند.  دیدن  آن  از  نفر  میلیون ها 
برعکس آن چه در غرب شایع شده، افغانستان سرزمین 
آفرینندۀ  کهن سال  ملت  این  و  نیست  توحش  و  کشتار 

چنین شاهکارهای هنری در دو هزار سال پیش است.
بعد از جنگ های داخلی، تا سقوط طالبان حتا عمارت 
که کس  داشت  و حشتناک  وضعیت  چنان  ملی  موزیم 
جرات نمی کرد، در روز روشن داخل آن شود. آن موزیم 
صدها  پارچه های  که  شده  غارت  و  ویران  و  سوخته 
انباشته  آن  دهلیزهای  در  شکسته  آثار  سایر  و  مجسمه 

شده بود، به وجه شایسته ترمیم شد.
چنگ  از  هم  آثاری  و  شدند  مرمت  ترمیم،  قابل  آثار 
شد.  برگردانده  موزیم  به  شده  داده  نجات  غارتگران 
اعمار  کار  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  حال حاضر  در 
عمارت جدید موزیم را در کنار تعمیر سابقه روی دست 
دارد که با معیارهای دقیق موزیم داری اعمار خواهد شد 
از  و جلوگیری  رطوبت  هوا،  مطلوب  درجه  در  آثار  تا 
صدمات در مقابل حوادث طبیعی چون زلزله و در کمال 
امنیت محفوظ بمانند. این همه تالش ها برای حفظ آثار 
رهین  داکتر  بزرگ  شاهکارهای  از  یکی  شاید  تاریخی 
به حساب آید. پس به کسانی که ادعاهای پوچ و بی معنی 
را علیه داکتر رهین به راه می اندازند باید گفت که غیر از 
پنجاه ونه قلم اثر تاریخی فوق الذکر بین سال های 2009 
غارت شده  تاریخی  اثر  هزار  سه  قریب  2012 جمعا  تا 
افغانستان که بیشترشان ثبت و راجستر موزیم ملی هم 
نبوده و به اثر کاوش های خودسرانه قاچاقبران به دست 
با تالش های وزارت  آمده و به خارج قاچاق شده بود 
سایر  و  برتانیا  موزیم  همکاری  و  فرهنگ  و  اطالعات 

کشورها به کشور برگردانده شد.
همین اکنون وزارت اطالعات و فرهنگ زمینه برگرداندن 

که  را  تاریخی  گران بهای  و  زیبا  بسیار  آثار  از  تعدادی 
است.  کرده  فراهم  بودند،  برده  نیویارک  به  قاچاقبران 
همین  به  رابطه  در  که صرف  می کند  حکم  سلیم  عقل 
مستحق  رهین  داکتر  شده،  غارت  آثار  بازگرداندن 
گفت  باید  گران  تهمت  به  پس  باشد.  تحسین  هزارها 
بگویید  حداقل  ندارید،  انصاف  اگر  خانه خراب ها  که: 
که  می زنید  تهمت  موردی  در  که  کجاست  در  عقل تان 
محکوم  را  کسی  و  است  آشکار  دور  از  عقده مندی تان 
می کنید که شایسته قدردانی و دست بوسی است. چون 
گل خشک تهمت بی اعتنا بودن به آثار تاریخی به دیوار 
اختالس  مساله  دیگر  تعداد عقده مندان  نه چسپید، یک 
را علم کردند.  اهدایی مدنجیت سنگ  دالر  میلیون  یک 
یک میلیون دالری که تا هم اکنون نیز به افغانستان نرسیده 
و آن مبلغ دوصدوچندهزار دالر را که در زمان ریاست 
داکتر رهین به افغانستان فرستاده شده هم وزیر اطالعات 
و فرهنگ طی یک کنفرانس مطبوعاتی براساس مکاتیب 
و اسناد موثق حساب داد. اهل رسانه ها اسناد را دیدند 
و کمیسیون شکایات سنای کشور حتا اخطار داد که هر 
اطالعات  چنین  دادن  با  بخواهند  کسانی  دیگر  بار  گاه 
دروغین و مضحک به رسانه های خارجی کسی را بدنام 
سازند، عامالن چنین دروغ پراگنی ها را افشا خواهد کرد.

البته قضاوت شخصیت بزرگ و محترمی چون حضرت 
صبغت اهلل مجددی نخستین رییس جمهور دولت اسالمی 
مستقل  اداره  رییس  لودین  داکتر  جناب  و  افغانستان 
مبارزه علیه فساد اداری که حتا گفت اگر کسی به قرآن 
هم سوگند بخورد من در پاکی داکتر رهین شک نخواهم 
کرد و گواهی همه کسانی که وزیر را می شناسند، نشان 
داد که تهمت اختالس یا حیف ومیل پول از سوی داکتر 
این  جالب  است.  مضحک  و  بی پایه  حد  چه  تا  رهین 
است که مدت ها قبل فهیم دشتی ادعا کرده بود که اسناد 
امنیت ملی و سارنوالی  به اصطالح اختالس پول را به 

سپرده است.
و  برود  این که  عوض  دشتی  چرا  که  نیست  معلوم  اما 
از مراجعی که باید اسناد او را بررسی کنند، بپرسد در 
به  را  اتهامات  ادعاها و  رسانه ها ظاهر می شود و همان 
تکرار به گوش مردم می رساند. چرا انتظار نمی کشد تا 
نتیجه را اعالم کنند مگر  مراجع قانونی پس از بررسی 
کند و  ایجاد  فقط هیاهو  او می خواهد  این است که  نه 
ذهن مردم را علیه داکتر رهین آشفته سازد. همان گونه که 
ذهن خودش، به اعتراف خودش علیه داکتر رهین نهایت 

آشفته و بیمار است.
پنجاه  رسانه ها،  تعدد  بازار  آشفته  در  که  می دانند  همه 
نشریه  صد  هزاروچند  و  رادیو  صدوپنجاه  تلویزیون، 
چاپی، ده ها تخطی رسانه ای صورت می گیرد و ضرورت 
به  که  شود  ایجاد  گذشته  مثل  کمیسیونی  تا  بود  آن 
شکایات و تخطی های رسانه ای و حتا اختالف میان خود 
رسانه ها رسیدگی کند. کمیسیون به حکم رییس جمهور 
زمانی که  و  کرد  تایید  را  آن  قضایه  قوه  آمد،  به وجود 

هیاهوی فهیم دشتی و شرکایش مبنی بر غیرقانونی بودن 
پارلمان  یعنی  مقننه  قوه  کرد،  کر  را  گوش ها  کمیسیون 
هم ضرورت آن کمیسیون را تایید کرد که با تایید سه 
قوه دهن دشتی و اعوان و انصارش باید یخ می کرد. اما 
برعکس سمفونی تکراری غیرقانونی خواندن کمیسیون 

خاموش نشد. حیرت آور است.
ماده های  تعدیل  تایید  با  افغانستان  مردم  نمایندگان 
گماشتن  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  پیشنهاد  مورد 
و  شکایات  از  بررسی  کمیسیون  راس  در  رهین  داکتر 
و  دشتی  برای  را  حرفی  دیگر  رسانه ای  تخطی های 

شرکایش باقی نگذاشتند و چند نفر وکیل محترم پارلمان 
در تلویزیون های مختلف دالیل این گمارش را که بسیار 
قانع کنند هم است، بیان داشتند. اما بازهم تعدادی از این 
مدافعان!! سرسخت آزادی بیان از گلو پاره کردن برای 

آزادی بیان نایستادند.
خود  که  کل  عقل  نفر  سه  دو  این  که  است  حیرت آور 
را متخصص شناخت آزادی بیان و دموکراسی می دانند، 
پارلمان  وکیل  صدوچند  از  بیشتر  که  می کنند  تظاهر 
قوای  تایید  وجود  با  و  ندارند  دلسوزی  بیان  آزادی  به 
را  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  هم  هنوز  دولت،  سه گانه 
دارد.  اندازه  هم  گستاخی  آخر  می دانند،  قانون شکن 
و  قضا  برابر  در  رییس جمهور،  حکم  برابر  در  ایستادن 
بعد هم در برابر پارلمان کشور و به صراحت اظهار تمرد 
این  با  نمی توانی؟  کرده  که هضم  کردن! چه خورده ای 
همه تمرد و سرکشی حتا در برابر قانون گذاران کشور، 
قانون شکن تویی یا وزیر اطالعات و فرهنگ که نه تنها 
مو به مو همه قوانین را رعایت می کند، بلکه هیچ ذره ای 

از مراتب تهذیب و آداب را فروگذاشت نکرده است.
پس این توهستی که سزاوار پشت میله های زندان هستی، 
فکر نمی کنی که بهتر باشد که افراد گستاخ، دسیسه ساز، 
عقده مند و مفتری به  دار آویخته شوند تا جامعه از لوث 

و جود شان پاک گردد.
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کمیسیون مستقل انتخابات:

فهرستنهاییسهشنبهاعالممیشود

پاسخ وزارت اطالعات و فرهنگ به نشر یک گزارش

قانونشکنتوهستییاوزیراطالعاتوفرهنگ؟

20شکایتعلیهنامزدان...
 تاثیر داشته باشد. ما منتظر لیست نهایی نامزدان هستیم«.

سوی  از  که  کسانی  می گویند  کمیسیون  این  مسووالن 
محکمه، مجرم شناخته شده باشند، از لیست نامزدان حذف 
خواهند شد؛ ولی اتهام بر نامزدان به تنهایی نمی تواند منجر 

به حذف نام کاندیدایی از فهرست نامزدان انتخابات شود.
رسیده گی علنی به شکایات

به  که  است  گرفته  تصمیم  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
منظور شفافیت هرچه بیشتر، پروسه بررسی شکایت ها را 

به صورت علنی انجام دهد.
این در حالی است که در چهار انتخابات گذشته، کمیسیون 
دید  از  دور  به  را  خود  های  بررسی  انتخاباتی  شکایات 
ناظران انتخاباتی و رسانه ها انجام می دادند و نتایج آن را 

اعالم می کردند.
این  به شکایات در  بودن رسیده گی  »علنی  محسنی گفت: 
بیشتر  به شفافیت  از مسایلی است که  انتخاباتی یکی  دور 
دوستان  که  دغدغه هایی  و  می کند  کمک  انتخابات  پروسه 
به  رسیده گی  شفافیت  به  نسبت  می کنند  مطرح  گاهی 

شکایات انتخاباتی را، ما معتقدیم که مرفوع می سازد«.
افغانستان  والیات  در  هنوز  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
دفتر ندارد؛ اما مسووالن کمیسیون می گویند پروسة جلب 
کمیشنرهای والیتی کمیسیون شکایات انتخابات آغاز شده 
است. قرار است دفاتر والیتی کمیسیون در آینده نزدیک به 

فعالیت آغاز کنند.

از  شماری  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات ریاست جمهوری به دلیل این که  نامزدان 
نامزدان  نهایی  فهرست  از  دارد،  مشکل  اسنادشان 

ریاست جمهوری حذف می شوند.
تأخیر  دالیل  به  اشاره  با  همچنان  کمیسیون  این 
آینده  انتخابات  نامزدهای  اولیه  لیست  اعالم 
لیست  که  کرد  اعالم  افغانستان  ریاست جمهوری 
نتایج اولیه بررسی کمیسیون انتخابات سه شنبه این 

هفته اعالم خواهد شد.
نامزدهای  ابتدایی  لیست  بود  قرار  که  حالی  در 
انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه منتشر شود، 
ابتدایی  فهرست  اعالم  انتخابات  کمیسیون مستقل 

را تا روز سه شنبه به تأخیر انداخت.
نورمحمدنور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات 
روز گذشته به روزنامة ماندگار گفت: به دلیل تعلل 
و طوالنی شدن اعالم نامزدهای دو تابعیته و نیاز به 
بررسی بیشتر مدارک نامزدها، اعالم لیست اولیه به 

تأخیر افتاده است.
افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 
و  مطالعه  از  پس  کمیسیون  این  است  قرار  گفت: 
پاسخ وزارت خارجه و بررسی های بیشتر مدارک، 
ریاست  انتخابات  نامزدهای  ابتدایی  فهرست 
روز  را  افغانستان  والیتی  شوراهای  و  جمهوری 

سه شنبه هفته جاری اعالم کند.
نامزد  که  می کند  تصریح  افغانستان  اساسی  قانون 
باید  وی  معاونان  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 

تنها تابعیت افغانستان را داشته باشند.
برخی از سیاستمداران کشور در سال های گذشته 
کشور  این  به  خارج  در  زنده گی  سال ها  از  پس 
دوگانه  تابعیت  نیز  آنها  از  شماری  و  بازگشته اند 

دارند.
خبرگزاری  گذشته  روز  که  است  درحالی  این 
زلمی  که  کرد  اعالم  منبع  یک  از  نقل  به  پژواک 
سرور  قادری،  حمیداهلل  وردک،  رحیم  رسول، 

رحمان  نور  احمدزی،  غنی  حشمت  احمدزی، 
احمدنادی  داور  داکتر  و  احمدزی  نادرشاه  لیوال، 
از لست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حذف 

شده اند.
مشکل  هم  اعظم  فاروق  اسناد  که  گفته  منبع  این 
دارد، اما در بارۀ آن تا اکنون تصمیم نهایی گرفته 

نشده است.
عجز وزارت داخله از تأمین امنیت هفت ولسوالی
کرد  اعالم  گذشته  روز  داخله  وزارت  سخنگوی 
توزیع  زمینة  نمی توانند  ولسوالی  هفت  در  که 

کارت های رأی دهی را فراهم کنند.
این درحالی است که پیش از این نیروهای امنیتی 
انتخابات  یک  برگزاری  زمینة  بودند  سپرده  وعده 

سراسری را فراهم می سازد.
این  در  آن ها  که  می گوید  انتخابات  کمیسیون 
خصوص از مسووالن وزارت های داخله، دفاع و 
ریاست عمومی امنیت ملی، توضیحات می  خواهند.
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آثار قابل ترمیم، مرمت شدند و آثاری هم از چنگ غارتگران نجات داده شده به موزیم 
برگردانده شد. در حال حاضر وزارت اطالعات و فرهنگ کار اعمار عمارت جدید موزیم را در 
کنار تعمیر سابقه روی دست دارد که با معیارهای دقیق موزیم داری اعمار خواهد شد تا آثار در 
درجه مطلوب هوا، رطوبت و جلوگیری از صدمات در مقابل حوادث طبیعی چون زلزله و در کمال 
امنیت محفوظ بمانند. این همه تالش ها برای حفظ آثار تاریخی شاید یکی از شاهکارهای 
بزرگ داکتر رهین به حساب آید.

ایستادن در برابر حکم رییس جمهور، در 
برابر قضا و بعد هم در برابر پارلمان کشور و 
به صراحت اظهار تمرد کردن! چه خورده ای 
که هضم کرده نمی توانی؟ با این همه تمرد 
و سرکشی حتا در برابر قانون گذاران کشور، 
قانون شکن تویی یا وزیر اطالعات و فرهنگ 
که نه تنها مو به مو همه قوانین را رعایت 
می کند، بلکه هیچ ذره ای از مراتب تهذیب 
و آداب را فروگذاشت نکرده است. پس 
این توهستی که سزاوار پشت میله های 
زندان هستی، فکر نمی کنی که بهتر باشد 
که افراد گستاخ، دسیسه ساز، عقده مند و 
مفتری به  دار آویخته شوند تا جامعه از لوث 
و جود شان پاک گردد.



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   اشتراك 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.
جمله  از  خارجی  نهادهای  استقبال  با  اجندا،  طرح 
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.

سعیدحقیقی:
با تشکر فراوان از جناب احمد ولی مسعود رییس بنیاد 
شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی و طراح طرح آجندای 
بار  پُر  افغانستان که صحبت هایی  آیندۀ  ملی و دورنمای 

داشتند.
حاال  این که  یعنی  شده ایم،  بحث  دوم  مرحلة  وارد  ما 
گو  گفت و  یک  به  را  ملی  آجندای  بحث  می خواهیم 
تبدیل کنیم؛ برای این که خطاب خود آجندای ملی هم 
گفت وگو و مشورت است و روی منطق گفت و گو و نظر 

خواهی استوار است.
نگرانی  و  دغدغه  ملی  آجندای  بحث  روی  دوستانی که 
داشته  پیوند  این  در  و صحبت هایی  بگیرند  وقت  دارند 

باشند. 
بدون شک امروز در سطح جامعة افغانستان بحِث آجندای 
به  زیادی  نخبه گان  است،  سیاسی  کالن  بحِث  یک  ملی 
نمایندۀ  اقدام  اند، حتا در آخرین  این نسخه توجه کرده 
واکنش  ملی  آجندای  به طرح  نسبت  متحد  ملل  سازمان 
نشان داد و از نخبه گان و مردم افغانستان خواست به جای 
به دور آجندای  به دور شخصیت ها جمع شوند  این که 

ملی به عنوان یک بحث کالن ملی گرد بیایند.
هم  ملی  آجندای  مشورتی  جلسة  دارالنشای  از  من 
بیاورند، جناب  تشریف  به جای گاه  که  می کنم  خواهش 
به  که  پریانی  نظری  و  زیوری  استاد  جامی،  سعید  آقای 

عنوان دارالنشای این بحث مطرح هستند. 
دوستانی که می خواهند صحبت کنند از پنج الی ده دقیقه 
می توانند صحبت کنند و لطفًا نام نویسی کنند؛ ما هم روی 
بحث انتقادی زیادی تأکید داریم، چنانی که من در آغاز 
هم اشاره داشتم آجندای ملی در آغاز در یک هستة بسیار 
کوچک شکل گرفت، اما امروز به یک بحث بسیار کالن 

مطرح شده است.
اند،  نکرده  مطالعه  را  ملی  آجندای  حال  تا  که  دوستانی 
ترتیب شده و  این طرح به صورت مدون در یک رساله 
نسخه های آن در همین نشست مشورتی وجود دارد که 
می توانند این نسخه را بدست بیاورند و مسایل را در خودِ 

طرح آجندای ملی پیگیری کنند. 
این  شنوندۀ  که  هستند  مایل  مسعود  ولی  احمد  جناب 
ببرند  خود  با  و  گرفته  را  شما  نظریات  و  باشند  بحث 
و جمع بندی کنند که بحث آجندای ملی در هرات چه 
گونه مطرح و دنبال شد و چه دیدگاه هایی نسبت به حال 

و آیندۀ افغانستان وجود دارد.

یکیازاشتراککنندهگان:
من آمدِن احمد ولی مسعود و همکارانِ شان را به هرات 
خوش آمدید می گویم و فکر می کنم بحث امروز تخصصی 
است و بحث سخنوری ها نیست و روی تیترهای آجندای 

ملی بحث می کنیم.
اولین موضوع این است که فقهای اسالمی می گویند که 
باید  می دهد  فتوا  می آید  که  کسی  است  مهم  محور  سه 

زمان و مکان را بشناسد و همان شخصیتی را داشته باشد 
تا فتوا بدهد.

به  را  این سه محور  دادن  فتوا  برای  کاندیدا شدن  وقتی 
کار داشته باشد در بحث آجندای ملی که یک بحث بسیار 

کالن سیاسی است، این محور ها باید مراعات شود.
را مطرح می کنند  کسانی که می آیند بحث آجندای ملی 
هدف  یکی  باشند.  داشته  نظر  در  باید  را  موضوع  چند 
به  رسیدن  استراتیژی های  و  رسیدن  ابزار  باشند،  داشته 

هدف را باید در نظر داشته باشد.
اهدف  فرق می کند، کسانی هستند که اهداف کوتاه مدت 
دارند کسانی هستند که اهداف سیاسی دارند، بحث های 

اقتصادی، قومی و نظامی و اهداف دینی دارند.
ملی  آجندای  بحث  میدان  وارد  نمی تواند  کسی  هر  اول 
شود. کسی می تواند که او همان فهم و دانش را راجع به 

آجندای ملی داشته باشد.
دوم بحث گفت و گو است که تنها و تنها گفت و گو در 
یک حوزۀ خاص با یک طیف خاص نمی تواند آجندای 
اقشار  تمام  با  تا  دارد  این  به  نیاز  کند؛  تکمیل  را  ملی 
اجتماعی شریک ساخته شوند در این بحث حتا باید مردم 

عادی و موام نیز شامل ساخته شوند.
سوم کسانی که آجندای ملی را مطرح می کنند باید یک 
باشند  داشته  ثبات فکری  باشند،  داشته  بسیار قوی  ارادۀ 
را  آن  درست  می کنند  مطرح  را  بحث  یک  که  زمانی  و 

دنبال کنند.
بحث  که  کسانی  باید  که  دارد  نیاز  دادن  قربانی  راه  این 

آجندای ملی را مطرح می کنند، ایثار داشته باشند؛ این راه 
راهِ آسانی نیست با خیلی از جریان ها مواجه شود که شاید 

نگذارند در این جغرافیا روزی آجندای ملی حاکم شود.
موضوع دیگری که مطرح می شود این است که طراحان 
از  درستی  و  دقیق  شناخت  باید  ملی  آجندای  طرح 
با چه  که  ببینند  را  آن ها  که  باشند  داشته  مخاطبین خود 

طیف هایی مواجه هستند و آن ها چه طرح هایی دارند.
نقطة آغاز طرح آجندای ملی را من فکر می کنم که باید 
اول انسان ساخته شود چنانی که پیامبر ص در عهد مکی 
نخست را تربیه کردند، این کار از چند طریق می شود به 
سر رسد از طریق تعلیم و تربیه که می شود طرح آجندای 
ملی در برنامه های معارف شامل شود در دانشگاه ها و همه 
مراکز تعلیمی و تربیتی داخل ساخته شود. این کار شاید 
زمان گیر باشد و ما شاید سی یا چهل سال بعد نتیجة طرح 
آجندای ملی را ببینیم اما ما باید از همین حاال شروع کنیم.
دوم موضوع بلندبردن دانش مردم است که باید آگاهی های 
مردم را در رابطه به طرح آجندای ملی باال ببریم که این 
از طریق گردهمآیی های عمومی و از طریق نشست های 
مشورتی می شود بدان رسید. در این میان نقش رسانه ها 
نیز نقش کلیدی و اساسی است که می توانند از آن طریق 

اهداف این طرح را برای مردم واضح سازند.
ما باید بحث آجندای ملی را یک بحث مقطعی و کوتاه 
مدت فکر نکنیم، چون این طرح یک موضوع زمان گیر و 

طوالنی است.
در اسالم همیشه به رأی عموم ارزش داده شده است که 
بحث کردن روی طرح آجندای ملی هم یک اصل است 
باید چند چیز را نداشته باشد. این  اما این بحث های ما 
طرح باید معارض با احکام شرعی قرار نگیرد و آجندای 
ملی ما در هیچ زاویة مسایل شرعی را به تعطیل نکشاند 
که ما نمی توانیم در نبود این دو موضوع آجندای ملی را 

مطرح بسازیم.
رض  عایشه  به  ص  پیامبر  مکه  فتح  در  ببینید  شما 
به  نزدیک  زمانی  نظر  از  تو  قوم  اگر  عایشه  می فرماید، 
خانة  که  داشتم  را  تصمیم  این  من  نمی بودند،  جاهلیت 
کعبه را دوباره خراب سازم و بر قواعد ابراهیم و اسماعیل 
دوباره بسازم. اما می بینیم که پیامبر ص در این جا به رأی 

عمومی ارزش قایل می شوند و آن را می پذیرند.
طرح  در  باید  که  می سازم  خالصه  را  محور  چند  من 
آجندای ملی گنجانیده شود و حکومتی که بر اساس آن 

ایجاد می شود بدان توجه داشته باشد:
1_ حفظ استقالل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در نظر 

داشته باشد.
و  پاسخ گو  را  خود  که  حکومتی  حکومت،  اصالح   _2

مسوول بداند و در خدمت مردم باشد.
3_ احیای مجدد و عظمت گذشته و فکر کردند در رابطه 

به مجد و عظمت حال و آینده. 
یک  ما  زمانی  چنانی که  اقتصادی  مسایل  به  توجه   _4
افغانی مصرف می کنیم، باید در برابر آن جواب گو باشیم.

5_ صیانت قانون که تنها قانون کافی نیست که باید باالتر 
از شریعت نباشد.

6_ ما وقتی به بحث آجندای ملی می رسیم که باید همه 
ملیت ها در این محور در نظر گرفته شوند.

زمینة رشد استعداد را مهیا بسازیم؛ من بیش از این   _7
وقِت شما را نمی گیرم تشکر از توجه همة شما.
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      در سلسلة گفت و گوهای اجندای ملی                                                                          بخش سوم
دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات

گفتوگـویاشـتراککنندهگان

سرمربی بایرن  مونیخ پس از پیروزی قاطعانه برابر 
ماینتس به ستایش از ماریو گوتسه پرداخت و او 

را بازیکنی باهوش و نابغه خواند.
بایرن  مونیخ در هفته  نهم بوندسلیگا موفق شد با 
بردارد  پیش رو  از  را  ماینتس  یک  بر  نتیجه  چهار 

و با 23 امتیاز به صدر جدول رده بندی بازگردد.
مونیخ  بایرن   اسپانیایی  سرمربی  گوآردیوال،  پپ 
او در  است.  بسیار راضی  از عملکرد شاگردانش 
اولین  همیشه  گفت:  بازی  از  بعد  خبری  نشست 

ملی پوشان  بازگشت  از  پس  بازی 
کشورشان  ملی  تیم  اردوهای  از 
بازی   34 بایرن  است.  سخت  بسیار 
طعم  بوندسلیگا  در  که  است  پیاپی 
شکست را نچشیده است و با رکورد 
جاودانه 36 بازی پیاپی بدون شکست 
هامبورگ تنها دو بازی اختالف دارد. 
خوشحالم که توانستیم در دیدار برابر 
ارزشمند  پیروزی  این  به  ماینتس 
یک  با  که  حالی  در  یابیم.  دست 
بودیم،  عقب  خود  حریف  برابر  گل 
موفق  و  آمدیم  به خود  دوم  نیمه  در 
در  رسانیم.  ثمر  به  گل  چهار  شدیم 
نیمه اول برابر حریف اذیت شدم اما 
آرامش خود را از دست ندادیم و با تغییراتی که 

انجام دادم، روند بازی را تغییر دادیم.
ماینتس  برابر  دیدار  در  که  در حالی  مونیخ  بایرن  
دوم  نیمه  در  بود،  اول عقب  نیمه  در  با یک گل 
به  گل  چهار  زمین  به  گوتسه  ماریو  ورود  با 
با  باواریایی ها  گل  چهار  از  گل  سه  رساند.  ثمر 
پاس های گوتسه رقم خورد. سرمربی بایرن  مونیخ 
به ستایش از ستاره تیمش در این دیدار پرداخت 

و گفت: گوتسه بسیار باهوش و بی نظیر است.

گلزنی  از  مادرید پس  رئال  پرتغالی  ستاره 
به  ورزشگاه  در  حاضران  از  ماالگا  برابر 
خاطر نمایش ضعیف خود عذرخواهی کرد 
اما تماشاگران با تشویق جواب او را دادند 
تا نشان دهند از نمایش او راضی بودند و 

عذرخواهی اش بی جا بوده است.
رئال مادرید در هفته نهم رقابت های لیگا با 
دو گل دی ماریا و کریستیانو رونالدو ماالگا 

را از پیش رو برداشت.
در  مادریدیها  ستاره  رونالدو  کریستیانو 
رونالدو  داشت.  خوبی  نمایش  دیدار  این 

دروازه  روی  بر  بارها 
کرد،  ایجاد  خطر  ماالگا 
خیره  واکنش های  اما 
و  ماالگا  دروازبان  کننده 
رئال  مهاجم  بدشانسی 
در  نتواند  تا  شد  باعث 
کند  گلزنی  بازی  جریان 
در  را  خود  گل  تک  و 
روی  از  دقایق  آخرین 
نقطه پنالتی به ثمر رساند.
در آخرین لحظات، داور 
بازی خطای مدافع مالگا بر روی گرت بیل 
ضربه  پشت  رونالدو  کرد.  اعالم  پنالتی  را 
قرار گرفت و آن را تبدیل به گل کرد اما 
در  و  جالب  بسیار  گل  از  بعد  او  واکنش 
نوع خود بی نظیر بود. ستاره پرتغالی رئال 
به  پنالتی  ضربه  کردن  گل  از  پس  مادرید 
به  را  دستانش  و  رفت  تماشاگردان  طرف 
نشانه عذرخواهی به آنها نشان داد. رونالدو 
این  در  را  زیادی  فرصت های  که  این  از 
دیدار از دست داده بود ناراحت بود و از 

تماشاگران عذرخواهی کرد و لب خوانی در 
تصاویر تلویزیونی نشان داد که او می گوید 
نکردم«. رونالدو حتی  بازی  »امروز خوب 
وقتی هم تیمی هایش برای تبریک به او بعد 
از گلزنی آمدند به سردی با آنها برخورد و 

تنها به دست دادن اکتفا کرد.
اما واکنش حاضران در ورزشگاه به حرکت 
به  آنها همه یک صدا  بود.  رونالدو جالب 
پرتغالی  ستاره  برای  زدن  دست  و  تشویق 
ستاره  او  که  کنند  ثابت  تا  پرداختند  خود 
اول تیمشان است و عذرخواهیش بی جا و 

نادرست بوده است.
هم  مادرید  رئال  سرمربی  آنچلوتی  کارلو 
اعتراف  بازی  از  بعد  خبری  نشست  در 
بیشماری  فرصت های  از  رونالدو  که  کرد 
که نتوانست به گل تبدیل کند ناراحت بود. 
این  رونالدو  تیمی  هم  کارواخال  دنی  اما 
داد:  نشان  واکنش  او  عذرخواهی  به  گونه 
» رونالدو مدیون عذرخواهی به هیچ کس 
نبود. او بازی خوبی را به نمایش گذاشت 

و تالش زیادی در زمین داشت.«

عذرخواهیرونالدودربرنابئوپذیرفتهنشد

ورزشــــــ
گوآردیوال:

گوتسهنابغهاست
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و  بوده  کوکنار  ازکشت  عاری  بامیان  والیت  اگرچه 
مسووالن محلی می گویند هیچ دهقانی در این والیت مواد 
مخدر کشت نمی کند اما آمار معتادین روز به روز در این 

والیت بیشتر می شود.
والیت  این  در  محلی  مسووالن  گزارش  ترین  درتازه 
در  تنها  سال  هفت  زیر  طفل   700 حدود  که  می گویند 

ولسوالی ورس این والیت معتاد به مواد مخدر شده اند.
به گفتة این مسووالن استفاده ازمواد مخدر به دلیل عدم 
آگاهی مردم از اضرار آن حاال به یک امرعادی مبدل شده 
است وحتا مادران برای آرامش اطفال شان وبرای تسکین 
سردردی، سینه بغل وپای دردی خودشان نیز ازآن استفاده 

می کنند.
محمد زمان بهلول ولسوال ولسوالی ورس والیت بامیان 
دراین باره به رادیوآشنا صدای امریکا گفت: »به تازه گی ما 
دریافتیم که هفتصد طفل زیر سن هفت سال در ولسوالی 
ورس بامیان، مصاب به مواد مخدر شده اند که دلیل عمده 
آن عدم نظارت دقیق ارگانهای مبارزه با مواد مخدر و بی 
توجهی مسووالن صحی درزمینه آگاهی دهی بخصوص 

ریاست صحت عامه بامیان است.«
درآماری که چند ماه قبل ازسوی ریاست مبارزه با مواد 
معتاد  هزار   50 از  بیش  نشانگری  بود  شده  بیان  مخدر 
دروالیت بامیان بود که شامل زنان، کودکان وجوانان می 
شد و این آمار روز بروز رو به افزایش خوانده شده است.
باشندگان این والیت می گویند بی توجهی مسووالن صحی 
دراین والیت برای آگاهی دهی مردم وجلوگیری قاچاق 
مواد مخدر از مسیر بامیان توسط نیروهای امنیتی ازجمله 

عوامل ازدیاد معتادین دراین والیت است.
اما مسووالن ریاست صحت عامه بامیان می گویند این آمار 
تکان دهنده ازسوی آنان مورد تأیید نبوده اما، اعتیاد دربین 
خانواده ها به خصوص زنان واطفال را دراین والیت رد 

نمی کنند.
دراین  بامیان  عامه  صحت  رییس  حیدری  ریحانه  داکتر 
بیشترین  که  می توانیم  گفته  کلی  »به صورت  گفت:  باره 
را  دقیق  ارقام  اما  است  ولسوالی ورس  در  معتادین  آمار 

به این دلیل گفته نمی توانیم که تا کنون ما سروی دقیق 
انجام نداده ایم.«

آغا حسین نظری رییس اداره مبارزه با مواد مخدر والیت 
بامیان درباره استفاده مردم ازمواد مخدر به عنوان مسکن 
وادویه گفت : »شمار زیادی ازخانم ها و ریش سفیدان 
هستند که برای درد مفاصل، سینه بغل، پای دردی وکمر 
دردی ازتریاک استفاده می کنند که این آمار روز به روزدر 

حال افزایش است.«
در تمام والیت بامیان تنها یک مرکز صحی 20 بستر و یک 
درمرکز  که  دارد  فعالیت  معتادین  تداوی  بستر   10 مرکز 
کافی  آنرا  محلی  ومسووالن  داشته  موقعیت  والیت  این 

نمی دانند.
رییس اداره مبارزه با مواد مخدر بامیان دراین باره گفت 
»تنها دو کلینیک قابلیت تداوی معتادان این والیت را دارا 
بیسترحوزوه ی  به یک شفاخانه صد  ما  اقل  نبوده وحد 
درمرکزاین والیت نیاز داریم ودر هرولسوالی باید کلینیک 

های 20 بستر داشته باشیم.«
و  قاچاق  مسیر  در  بامیان  که  می شود  گفته  هم،  ازسویی 
ترانزیت مواد مخدر افغانستان قرار گرفته وظن آن می رود 
داخل  در  مسیر  این  از  مخدر  مواد  کیلوگرام  هزاران  که 

بامیان و هم درسایر والیات کشور پخش می گردد.
مسووالن امنیتی این والیت نیز رد نمی کنند که بامیان یک 
مسیرامن برای قاچاق وترانزیت مواد مخدر افغانستان به 

شمار می رود.
امنیه  فرماندهی  سرپرست  لکزی  علی  محمد  سمونمل 
که  دارد  وجود  این  »امکان  گفت:  باره  دراین  بامیان 
ازمسیربامیان مواد مخدر قاچاق شود اما نیروهای امنیتی 
ما درتالش اند که سد راه قاچاق مواد مخدر ازمسیراین 

والیت شوند.«
در والیت  معتادان  آمار  افزایش  از  افزون  انتقادهای روز 
سوی  از  اقدامی  هیچ  هنوز  تا  اما  دارد،  وجود  بامیان 
مسووالن امور برای جلوگیری از رخنه کردن این پدیده 
دربین مادران شیرده، زنان کهن سال، جوانان، اطفال وحتا 

معارف این والیت صورت نگرفته است.

700کودکبامیانیبهموادمخدر
معتادشدهاند

اعالن 
داوطلــبی

دهلی و مسکو در بارۀ کابل 
مذاکره می کنند

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت کار، امور اجتماعی، 

شهدا و معلولین
ریاست کار و امور اجتماعی 

شهدا و معلولین والیت پنجشیر
مدیریت عمومی مالی و اداری

ریاست کار امور اجتماعی شهدا و 
معلولین والیت پنجشیر ترمیم تعمیر 
اداری خویش را به اعالن داوطلبی 

مجدد می گذارد. اشخاص افراد، 
موسسات داخلی و خارجی که ثبت 
اداره آیسا باشند و خواهش اشتراک 

در جلسه داوطلبی را داشته باشند الی 
مدت )یک هفته( بعد از نشر اعالن 

درخواست های خویش را به مدیریت 
عمومی مالی و اداری ریاست کار 

امور اجتماعی شهدا و معلولین والیت 
پنجشیر واقع پاراخ سپرده شرطنامه را 
مالحظه فرموده تضمین اخذ میگردد. 

شماره تماس: 0752600074

وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد مانموهان سینگ نخست 
وزیر هند که یکشنبه برای دیداری رسمی وارد مسکو شد، با 
والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه درباره همکاری نظامی 

و فنی بین دو کشور گفتگو خواهد کرد.
در  پوتین  والدیمیر  با  دوشنبه  است  قرار  هند  وزیر  نخست 
هند  و  روسیه  رهبران  ساالنه  نشست  چهاردهمین  چارچوب 

دیدار کند.
بنابراعالم وزارت امور خارجه هند، پس از این گفت وگوها، 
طرفین قرار است چندین توافقنامه همکاری به ویژه در زمینه 
های نظامی، فنی، علوم و فناوری و همچنین در بخش بهینه 

سازی انرژی امضا کنند.
همچنین  طرف  دو  روسیه،  خارجه  امور  وزارت  بنابراعالم 
اوضاع افغانستان را پس از عقب نشینی آینده نیروهای ائتالف، 
اوضاع در شمال آفریقا و خاورمیانه و به ویژه سوریه را بررسی 

خواهند کرد.
امور  وزارت  مسکو،  از  ریانووستی  خبرگزاری  گزارش  به 
طرف  دو  گفت وگوها  این  از  پس  کرد  اعالم  روسیه  خارجه 
قرار است بیانیه مشترکی را امضا کنند که در آن رویکردهای 
از جمله  راهبردی  مشارکت  بعدی  تحول  قبال  در  کشور  دو 
اقتصادی و تجاری و همچنین همکاری و  افزایش همکاری 

هماهنگی در قبال مسایل بین المللی تصریح شده است.

که  شد  مشخص  موجود  مدارک  و  اسناد  اساس  بر 
امریکا در سال 1998 میالدی  اسبق  رییس  جمهوری 
از نواز شریف، نخست وزیر وقت پاکستان درخواست 
کرده تا برای جلوگیری از حمله رهبر سابق القاعده از 

نفوذ خود بر طالبان استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری پی تی آی، بر اساس داده های 
منتشر شده از مکالمات تلفنی از کتابخانه بیل کلینتون، 
ریاست  دفتر  از  وی  امریکا،  اسبق  رییس جمهوری 
جمهوری با نواز شریف تلفنی سخن گفته و براساس 
داده های اطالعاتی مبنی بر حمله قریب الوقوع القاعده 

خواستار کمک شخصی شریف شده بود.
طالبان  که  گفت  کلینتون  به  زمان  آن  در  نواز شریف 

نافرمان و فاقد روحیه همکاری است.
غلبه  برای  شریف  نواز  کمک  خواستار  کلینتون  بیل 
علیه  القاعده  حمله  از  جلوگیری  منظور  به  طالبان  بر 
تا  خواست  شریف  نواز  از  و  شد  امریکایی  اهداف 
کمک کند اسامه بن الدن، رهبر سابق القاعده تحویل 

مراجع قانونی شود. 
کلینتون در 18 دسامبر 1998 میالدی پس از دریافت 
اطالعاتی درباره احتمال حمله القاعده به نواز شریف 

گفت: من کمک شخصی شما را می خواهم.
کلینتون  بیل  دقیقه یی،  شش  مکالمه  این  جریان  در 
رهبران  با  خود  روابط  از  تا  خواست  شریف  نواز  از 
طالبان که بعدا حاکمان افغانستان شدند، استفاده کرده 

و بن الدن را تحویل قانون دهد. 
بر اساس این اسناد، نواز شریف به کلینتون گفت: من 

موضع و نگرانی شما را می دانم.
هم اکنون، پس از 15 سال از آن مکالمه تلفنی، زمانی 
که نواز شریف با باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 
در 23 اکتبر سال جاری میالدی در کاخ سفید بر سر 
کلینتون  بیل  مثل  درست  اوباما  می نشینید،  میز  یک 
انجام  در  طالبان  کردن  متقاعد  برای  شریف  نواز  از 

مذاکرات صلح کمک می خواهد.

اوبامابرایمقابلهباطالبانپاجایپای
کلینتونمیگذارد


