
شماري از آگاهان مي گويند، فرمانده محلي نيروهاي ويژۀ 
ارتش افغانستان در واليت كنر، به حزب اسالمي حکمتيار 

پيوسته است.
 به گفتۀ آنان، چون حزب اسالمي رابطۀ بسيار نزديك با 
فرمانده كه سابقۀ  اين  بنابراين  دارد؛  پاكستان  استخبارات 
عضويت در حزب اسالمي را دارد ، به وسيلۀ استخبارات 

پاكستان مجبور به پيوستن به حزب اسالمي شده است.
در  ارتش  ويژه  نيروهای  محلی  فرمانده  منصف  تورن 
واليت كنر كه خواهر زاده كشمير خان يکي از فرماندهان 
به  در شرق كشور  قبل  روز  است،  چند  اسالمي  حزب 

صف مخالفان مسلح دولت پيوست.
مسووالن دولتی می گويند كه هنوز مشخص نيست كه اين 
اسالمی  به حزب  يا  پيوسته  به گروه طالبان  ارتش  عضو 
گلبدين حکمتيار و يا هم به گروه های شورشی ديگر از 

جمله طالبان پاكستانی كه در منطقه فعال هستند.
سابقۀ  ارتش  فرمانده  اين  مي گويند،  نظامي  آگاهان  اما 
وسيله  به  بنابراين  داشته؛  را  اسالمي  حزب  در  عضويت 
استخبارات پاكستان به گروه حزب اسالمي پيوسته است.

جاويد كوهستاني، آگاه مسايل نظامي مي گويد، بسياری از 
افرادي كه در حال حاضر در...                ادامه صفحه 6
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برگرداندن تصاوير آويخته بر ديوار، مسـير تاريخ را دگرگون 
نمى كنــد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

خشم برخی نماینده گان در پی 
افشای غاصبان زمین

بخش جاسوسی اداره ضد اطالعات ارتش انگليس )ام. 
آی 6( در بحبوحه نگرانی ها نسبت به اينکه افغانستان به 
يك »خالء اطالعاتی« تبديل خواهد شد و تروريست ها 
كرد،  خواهند  اعمال  انگليس  عليه  بيشتری  تهديدهای 

خواستار نيروی كمکی در اين كشور شد.
به نوشته روزنامه ديلی تلگراف، منابع...  ادامه صفحه 6

شورای وزيران افغانستان به وزارت اطالعات و فرهنگ دستور 
نام ارسال جمال، والی لوگر كه روز عيد  داده كه خيابانی را به 
قربان در مسجد جامع مركز اين واليت ترور شد، نام گذاری كند.
به  كه  بمبی  انفجار  اثر  در  قربان  عيد  اول  روز  در  ارسال جمال 
نسخه های  ميان  در  افغانستان،  ملی  امنيت  عمومی  اداره  گفته 
قرآن كارگذاری شده بود، در وقت سخنرانی پس از نماز عيد در 

مسجد جامع شهر پل علم، مركز واليت لوگر كشته شد.
دفتر مطبوعاتی اداره امور رياست جمهوری در گزارشی نوشته 
كه شورای وزيران مرگ آقای جمال را »ضايعه بزرگ در عرصۀ 

دولتداری« دانسته است.
پيشتر اعالم شده بود كه حامد كرزی رييس جمهوری افغانستان 
سه مقام ارشد امنيتی واليت لوگر را به دليل...      ادامه صفحه 6

پايتخت  وارد  دوشنبه  روز  كرزی  رييس جمهور 
تاجيکستان شد و با رييس جمهور اين كشور ديدار و 

گفت وگو كرد.
در اين ديدار دو طرف همچنين توافقنامه های پاكسازی 
توافقنامه  و  بيمه  ماين،  از  كشور  دو  مشترک  مرز 
جمله  از  كاال  ترانزيت  و  نقل  و  حمل  در  همکاری 
مسايل مربوط به خط راه آهنی كه چين را ايران متصل 

می كند امضا كردند.
رييس جمهوري تاجيکستان در گفت وگو با خبرنگاران، 
سفر همتاي افغاني خود را نقطه عطفي در روابط دو 
كشور دوست و برادر و همسايه نزديك، مهم ارزيابي 

كرد.
امام علی رحمان گفت: خط راه آهن چين - قرقيزستان 
توسعه  بر  عالوه  ايران  و  افغانستان   - تاجيکستان   -

افغانستان و تاجيکستان گسترش همکاری ها در منطقه 
آسيای مركزی را نيز بدنبال خواهد داشت.

امامعلي رحمان افزود: اجراي طرح هاي منطقه يی مانند 
محور  در  برق  انتقال  و  آهن  راه  احداث  راه سازي، 
را  خود  مندي  عالقه  طرفين  و  داشت  قرار  مذاكرات 

براي تحکيم اين همکاري ها ابراز داشتند.
همچنين به تأكيد رييس جمهوري تاجيکستان، تحکيم 
بروز  احتمال  ناتو و  نيروهاي  به خروج  با توجه  مرز 

خطر در اين زمينه، مورد بررسي قرار گرفت.
سعي  كشور  دو  هر  زمينه  اين  در  كرد:  تصريح  وي 
دوستي  مرز  به  تبديل  مشترک  مرز  كه  كرد  خواهند 

شود.
رييس جمهور كرزی نيز تاكيد كرد: افغانستان همواره 
بر اجرای طرح های دو جانبه و چند جانبه منطقه يی در 

پايبند بوده  انرژی و راه آهن  خصوص حمل و نقل، 
است چرا كه اجرای اين طرح ها سبب رونق اقتصادی 

منطقه خواهد شد.
آقای كرزی ضمن ابراز رضايت از مناسبات دو طرف، 
بر تقويت روابط بين دو كشور...           ادامه صفحه 6
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افغانستان و تاجیکستان سه موافقتنامه امضا کردند

مرز تاجیکستان و افغانستان به مرز دوستی تبدیل شود



كاماًل  موضوِع  دو  به  می خواهم  نوشته  اين  در 
علی رغم  كه  موضوعی  دو  بپردازم؛  جداگانه 
تفاوت های محتوايی، از منظر سياسی می توانند 

تشابهاتی با يك ديگر داشته باشند.
  موضوع نخست

جرگۀ  برگزاری  فرمان  حالی  در  كرزی  آقای 
آن  رييس  عماًل  كه  كرده  صادر  را  مشورتی 
اظهارات  مجددی  صبغت اهلل  جناب  يعنی 
مجددی  آقای  دارد.  آن باره  در  عجيب وغريبی 
جرگۀ  برگزاری  كميسيون  جلسۀ  نخستين  در 
مشورتی اعالم كرد كه مسالۀ توافق نامۀ امنيتی، 
يك مسالۀ سياسی است و از راه های سياسی و 

ديپلماتيك قابل حل است. 
بگويد  اين سخنان می خواهد  با  آقای مجددی 
بيهوده به مسايلی كه  كه پول و وقِت مردم را 

هيچ ربطی به جرگه ندارد، مصرف نکنيـد. 
كه  است  گفته  مجددی  آقای  حال،  همين  در 
پذيرش  به  مجبور  خارجی،  فشارهای  اثر  بر 
شده  جرگه  لويه  برگزاری  كميسيون  رياست 
فشارها  اين  كه  است  اين  پرسش  حاال  است. 
وارد  مجددی  آقای  بر  كشوری  چه  سوی  از 
شده كه او را مجبور به پذيرش رياست جرگۀ 
مشورتی كرده است؟ اگر اين كشور امريکاست، 
اين  در  راست  و  ُرک  مجددی  آقای  چرا  پس 
مورد سخن نمی گويد و حرف های ابهام آميز و 
وقتی  ديگر،  از جانب  می دهد.  تحويل  دوپهلو 
كسی به چيزی باور ندارد، چرا بايد رياست آن 
را قبول كند؟ مگر آقای كرزی در چهاراطراِف 
خود نفر كم دارد كه همواره بايد دست به دامِن 

آقای مجددی شود؟ 
متوجه  مجددی  آقای  كه  اين جاست  جالب 
بی اهميت بودِن جرگۀ مشورتی شده، ولی آقای 
كرزی تأكيد دارد كه بايد اين جرگه برگزار شود 
سربازان  قضايی  مصونيت  مسالۀ  مورد  در  و 
مشوره!  فقط  آن هم  دهد ـ  مشوره  خارجی 
صالحيت  مشورتی  جرگۀ  حال  هر  به  چون 

تصميم گيری در اين مورد را ندارد. 
صالحيت  كشور،  اساسی  قانون  اساس  بر 
عهـدۀ  به  مواردی  چنين  در  تصميم گيری 
است.  رييس جمهوری  و شخص  ملی  شورای 
آقای كرزی حتمًا از چيزی می ترسد كه تالش 
چيز  آن  اما  شود.  برگزار  مشورتی  دارد جرگۀ 
چيست؟ شايد مسووليت و پيامدهای ناخواستۀ 
امضای چنين توافق نامه يی باشد كه ذهن آقای 

كرزی را به شدت تحريك كرده است. 
مشورتی  جرگۀ  برگزاری  با  كرزی  آقای 
می خواهد به نحوی از خود رفع مسووليت كند 
و حداقل در آينده اگر مشکلی در مورد حضور 
به وجود آمد،  افغانستان  امريکايی در  سربازان 
اين مورد  افغانستان در  از مردم  بگويد كه من 

طالب مشوره شده بودم. 
موضوع ديگری كه در خصوص جرگۀ مشورتی 
می توان عنوان كرد، درخواست برگزاركننده گان 

آن از حزب اسالمی و طالبان برای شركت در 
اين جرگه است. 

را  سياست  درس  آقايان،  اين  كه  نمی دانم  من 
در كدام دانشکاه فرا گرفته اند كه حتا ساده ترين 
مسايل سياسی را نيز از يك ديگر تفکيك كرده 
مسالح  مخالفان  از  كه  كسانی  آيا  نمی توانند. 
را  مشورتی  جرگۀ  در  شركت  درخواست 
می كنند، می دانند كه اين جرگه قرار است روی 
چه مسايلی بحث كند؟ آيا كسی حاضر است 

كه در نشستی عليه خود شركت ورزد؟ 
در جرگۀ مشورتی قرار است در مورد امضای 
توافق نامۀ امنيتی با كشوری گفت وگو شود كه 
مخالفان مسلح چه طالبان و چه حزب اسالمی 
اشغال گر  كشوری  را  آن  حکمتيار،  شاخۀ 
توافق نامۀ  امضای  نفس  ضمن،  در  می دانند. 
ملی  نياز  و  اساس يك ضرورت  بر  نيز  امنيتی 
افراد مسلح صورت  دليل موجوديت همين  به 
كشور  در  ناامنی ها  بانِی  و  باعث  كه  می گيرد 
هستند. اگر قرار باشد نماينده گان گروه طالبان 
چنين  در  حکمتيار  شاخۀ  اسالمی  حزب  و 
جرگه يی شركت كنند، پس آن وقت بايد پرسيد 

كه توافق نامۀ امنيتی برای چيست؟
  موضوع دوم

بررسی  به  انتخابات  كميسيون  كه  حالی  در   
انتخابات  احتمالی  نامزدهای  مدارِک  و  اسناد 
رياست جمهوری و شوراهای واليتی سال آينده 
مشغول است، گزارش هايی در مورد تقلب در 
اسناد  تهيۀ  و  رای دهی  كارت های  جمع آوری 
كه  گذشته  برخالف  می رسد.  تحصيلی  جعلی 

واليتی  شورای  نامزدهای  برای  تحصيل  مسالۀ 
اين  نمی شد،  شناخته  پيش شرط  يك  عنوان  به 
برای  افغانستان  انتخابات  جديد  قانون  در  بار 
مدرک  داشتن  واليتی،  شوراهای  نامزدهای 
آموزشی صنف دوازده به عنوان يکی از شرايط 
اما  است.  شده  شناخته  انتخابات  در  شركت 
برخی از منابع مخصوصًا در واليت های كشور 
احتمالی  نامزدهای  از  شماری  كه  می گويند 
واليتی،  شوراهای  انتخابات  در  شركت  برای 
اسناد تحصيلی خود را جعل كرده اند. آيا برای 
كميسيون  افرادی،  چنين  ورود  از  جلوگيری 

انتخابات تمهيدات الزم را روی دست دارد؟ 

برخی از نامزدان احتمالی در تماس هايی كه با 
برای  تمهيدات  كه  می گفتند  داشته اند،  نگارنده 
سخت گيرانه  آن قدر  افرادی،  چنين  ورود  عدم 
را  انتخابات  در  آن ها  جلوشركت  كه  نيست 
برای تحقق هر چه  افراد می گويند  اين  بگيرد. 
انتخابات  كميسيون  مورد،   اين  در  قانون  بهتر 
بايد افزون بر سند تحصيلی نامزدهای احتمالی 
شوراهای واليتی، حداقل نمرات سه سالۀ آن ها 
يا هم رياست های  معارف و  از وزارت  نيز  را 
معارف كشور مطالبه كند. كما اين كه جعل كاری 

و تقلب در اين مورد هم بايد پيش بينی شود. 
در همين حال، گزارش هايی نيز وجود دارند كه 
در برخی مناطق كشور كارت های رای دهی به 
فروش می رسند. اين وضعيت بدون شك نگران 
انتخاباتی  برگزاری  از  می تواند  و  است  كننده 
سراسر آغشته به تقلب و جعل كاری خبر دهد. 
كميسيون ها  تجربۀ  كه  تناسب  همان  به  شايد 
انتخابات  بر  ناظر  و  برگزاركننده  نهادهای  و 
از  نيز  تازه يی  مکانيسم های  می يابد،  افزايش 
را  انتخابات  در  تقلب  قصد  كه  كسانی  سوی 
ياد  به  مرا  موضوع  اين  می شود.  ابداع  دارند، 
ضرب المثل معروفی می اندازد كه می گويد »دزد 

يك قدم از پوليس جلو است«.
فرا  ديگِر  مشکالت  از  هم  دوتابعيته ها  بحث 
رود  شمار  به  می تواند  كشور  انتخابات  راهِ 
و  است  نيافته  پايان  آن  جنجال های  هنوز  كه 
گويا كميسيون انتخابات به دليل همين مشکل 
فهرست  مشخص،  زمان  در  كه  نشد  موفق 
را  جمهوری  رياست  احتمالی  نامزدان  ابتدايی 

اعالم كند. بر اساس برخی گزارش ها، از ميان 
نامزدهای دارای دو حق شهروندی، تنها يك تن 
رسمًا از تابعيت دومِ خود انصراف داده است. 
بدون شك در ميان نامزدهای احتمالی رياست 
و  دارای شهروندی دوم اند  جمهوری، شماری 
اين افراد بر اساس قانون انتخابات نمی توانند در 
انتخابات شركت كنند. حاال پرسش اين جاست 
سوی  از  قبولی  قابل  و  موثر  مکانيسم  چه  كه 
روی  خصوص  اين  در  انتخابات  كميسيون 
اعتماد  و  قناعت  بتواند  كه  شده  گرفته  دست 

مردم را نسبت به چنين افرادی تأمين كند؟ 
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احمـد عمران

جرگة مشورتی و انتخابات
چند نگرانی جدی در مورد دو موضوع مهم

 

يك فرمانده واحد كوچِك نيروهای ويژۀ ارتش در واليت كنر 
در شرق كشور، به صف مخالفاِن مسلح دولت پيوسته است.

اين فرمانده ارتش كه در رأس يك واحد نظامی قرار داشته، 
در روزهای عيد با تجهيزات پيشرفته، وسايل زرهی و دوربين 
ديد در شب، با مخالفان مسلح دولت افغانستان يك جا شده 

است.
منابع در واليت كنر گفته اند كه بر اساس معلومات نهادهای 
از  افغان  نيروهای  نظامی  اعضای يك واحد ديگر  اطالعاتی، 
اين  پيوستِن  باخبر شده و تالش كرده اند كه جلو  اين قضيه 
بدين  بگيرند.  مسلح  مخالفان  صفوف  به  را  ارتش  فرمانده 
نيروهای ويژه  فراری  فرمانده  و  امنيتی  نيروهای  بين  ترتيب، 
از  بخشی  رفتن  بين  از  وجود  با  و  گرفته  صورت  درگيری 

تجهيزات فرمانده فراری، او موفق به فرار شده است.
افراد  حضور  اخير  سال  چند  در  كه  نيست  شکی  اين  در 
مشکوک و غير قابل اعتماد در وزارت دفاع ملی پُررنگ شده 
و شماری از اين افراد نيز به پست های مهم گماشته شده اند. 
ارتش،  كوچك  واحد  فرمانده  اين  كه  است  محتمل  بسيار 
گروه  اين  به  طالبان،  با  تنگاتنگ  رابطۀ  يك  پيشينۀ  داشتِن  با 

پيوسته باشد.
شماری  كه  است  رسيده  مشاهده  به  و  شده  گزارش  بارها 
گمراهی  سبب  واليات،  از  برخی  در  ارتش  فرماندهان  از 
هم قطاران شان شده اند و يا هم اين كه دسته هايی را به عمـد در 
كمين طالبان قرار داده اند. اما شکی نيست كه چنين مورادی از 

جانب مقامات تأييد نمی شود.
افرادی كه همواره به هم قطاران خودشان حمله كرده  اند و يا 
آموزگاران داخلی و خارجی شان را هدف قرار داده اند و يا هم 
به سوی سربازان خارجی آتش گشوده اند و يا هم اطالعات و 
امکانات شان را به طالبان واگذار كرده اند؛ بيشتر ستون پنجــِم 
برخوردهای  برخی  گاهی  اگرچه  شده اند.  قلم داد  دشمن 
شخصی و عصبانيت هايی فردی سبب قتل شماری از سربازان 
خارجی توسط نيروهای داخلی شده است؛ اما حمله از صف 

به سربازان داخلی، همواره كار افراد نفوذی بوده است.
ارتش،  در  طالبان  به  وابسته  افراد  حضور  كه  نيست  شکی   
بدون حمايت برخی از مقام ها در وزارت دفاع ملی و برخی 
اما وجود  نيست؛  ممکن  ارتش،  از  بيرون  در  ديگر  مقام های 
فساد اداری در ارتش علت ديگِر راه يابِی افراد نفوذی دشمن 
به اندام ارتش است. ساده ترين راه جابه جا شدن افرد نفوذی 
ملی  دفاع  وزارت  در  اداری  فساد  ارتش،  در صفوف  دشمن 
و برنامۀ رعايت تركيب ملی در اين وزارت است كه دشمن 
می تواند با استفاده از اين فرصت و با دادن رشوه های چرب 
افراد، خود را به صفوف ارتش رسانده و موقعيت  به برخی 
بارها  چنان كه  يابند.  دست  دارند،  كه  اهدافی  به  و  بگيرند 
داشتن  به رغم  كه  كرده اند  شکايت  ارتش  افسران  از  شماری 
بدون  مسلکی،  و  فردی  الزم  معيارهای  و  قانونی  الزم  اسناد 

دادن رشوه نمی توانند جذب شوند.
در همين حال، شماری از جنراالن ارتش متهم اند كه با طالبان 
فرد  يك  پيش  سال  چند  چنان كه  داشته اند.  يا  دارند  رابطه 
انتحاری با موتر جنرال گل زدرک زدران معاون وزارت دفاع 
ملی، وارد وزارت دفاع شد و چند تن را به كام مرگ فرستاد 
و سرانجام در جريان نبرد در قرارگاه وزارت دفاع ملی، توسط 
ارتش كشته شد. هم چنان جنرال ويسا  محافظان يك جنرال 
چند سال پيش در رابطه با قضيۀ ترور جنرال داوود فرمانده 
از سوی  آلمانی در شمال كشور،  افسر  پوليس و چند  ارشد 
سازمان استخباراتی آلمان و وزارت دفاع آن كشور، متهم به 

همکاری با حقانی از طالبان افغان ـ پاكستانی شده بود.
اين مثال ها برای آن ذكر شد كه بدانيم تا كدام پيمانه نهادهای 

امنيتی كشور می توانند آسيب پذير باشند.
توانايی های  از  افغانستان  ملی  ارتش  حاضر  حال  در  هرچند 
خوبی برخوردار است و اعتماد مردم را نسبت به خود جلب 
نموده؛ اما پيوستن برخی از فرماندهان ولو كوچك به طالبان، 
می تواند به منزلت و اعتبارِ اين نهادِ كالن به شدت صدمه وارد 
كند. از اين رو الزم است كه تحقيقات جدی يی در اين زمينه 
و زمينه های مشابه صورت گيرد و افرادی كه سبب تعيين و 
و  شناسايی  می شوند،  ارتش  صفوف  به  نفوذی  افراد  معرفی 
ساختار  تا  شوند  محاكمه  علنی  به طور  نظامی  دادگاه های  در 
ملی  نهاد  اين  اعتبار  از  و  گردد  پاک  دشمن  از وجود  ارتش 

حراست شود.

ارتش ملـی و خطِر افراد 
نفـوذی

گزارش هایی نیز وجود دارند که در برخی مناطق کشور کارت های رای دهی 
به فروش می رسند. این وضعیت بدون شک نگران کننده است و می تواند از 
برگزاری انتخاباتی سراسر آغشته به تقلب و جعل کاری خبر دهد. شاید به همان 
تناسب که تجربة کمیسیون ها و نهادهای برگزارکننده و ناظر بر انتخابات افزایش 
می یابد، مکانیسم های تازه یی نیز از سوی کسانی که قصد تقلب در انتخابات 
را دارند، ابداع می شود. این موضوع مرا به یاد ضرب المثل معروفی می اندازد که 
می گوید »دزد یک قدم از پولیس جلو است«
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رييس سابق شورای ملی انتقالی ليبيا ضمن تاييد خبر تزريق ويروس 
ايدز به كودكان ليبيايی در دوره قذافی اعالم كرد كه معمر قذافی به 
اما  دهد،  آن ها  به  را  اجدابيه  غرب  بود  داده  پيشنهاد  خود  مخالفان 

مخالفان اين پيشنهاد را نپذيرفتند.
مصطفی عبدالجليل، رييس سابق شورای ملی انتقالی ليبيا در مصاحبه 
قذافی،  معمر  كرد،  فاش  االوسط  الشرق  فرامنطقه يی  روزنامه  با 
ديکتاتور سابق ليبيا به ما و مخالفانش پيشنهاد داده بود كه مساحت 
40 كيلومتری غرب اجدابيه را جدا كرده و به آن ها دهد، اما ما به وی 

گفتيم كه اين اقدام غير ممکن است.
وی سخنرانی سيف االسالم قذافی، پسر معمر قذافی پس از انقالب 
ليبيا را »غالفگير كننده« و »نااميد كننده« توصيف كرده و گفت: من 

اميدوار بودم كه سخنرانی سيف االسالم دارای توازن باشد.
الهونی، مشاور ويژه سيف  ادامه داد: محمد عبدالمطلب  عبدالجليل 
اين  وی  اگر  و  بود  كرده  آماده  برايش  را  سخنرانی  اين  االسالم 
سخنرانی را در مقابل مردم ايراد می كرد، می توانست جانشين پدرش 
شود وشرايط را به صورت دوستانه حل و فصل كند و قانون اساسی 

را براساس انتظارات مردم تدوين كند.
وی عنوان داشت: با وجود اين كه در دوره قذافی چند پست وزارتی 

را برعهده داشتم، اما هرگز جزو حاميان قذافی نبودم.
نظام  با  مستحکمی  روابط  خانواده اش  كه  اين  بيان  با  عبدالجليل 
و  من  برای  قذافی  كودتای  افزود:  داشتند،  ليبيا  در  سابق  پادشاهی 
خانواده ام اقدامی مسرت بخش نبود و برای ما تبديل به يك كابوس 
شد و ما از آغاز بر اين باور بوديم كه روی كار آمدن نظام قذافی به 
نفع ليبياايی ها نيست. وی در خصوص خبر اقدام پرستاران بلغاری و 
يك پزشك فلسطينی در تزريق ويروس ايدز به كودكان ليبياايی گفت: 
بله اين خبر صحت دارد و نظام قذافی آن را درست اعالم كرده بود.

امریکا كمک امنیتی به پاكستان را از 
سر می گیرد

امريکا  خارجه  وزارت 
اين  كانگرس  از 
كرده  تقاضا  كشور 
از 300  بيش  كه  است 
كمك  دالر  ميليون 
به  شده  متوقف  امنيتی 
از  دوباره  را  پاكستان 
سر گيرد. اين اظهارات 
نواز  بازديد  هنگام 
وزير  نخست  شريف، 
واشنگتن  از  پاكستان 

ابراز شده است.
معاون  حرف،  ماری 
وزارت  سخنگوی 
متحده  اياالت  خارجه 
شنبه  يك  روز  امريکا 
گيری  از سر  كه  گفت 
اين كمك ها بخشی از 
شروع  درازمدت  روند 
های  همکاری  مجدد 

های  تنش  از  بعد  ها  همکاری  اين  است.  امنيتی 
كه در پی كشته شدن اسامه بن الدن، رهبر پيشين 
القاعده در پاكستان ايجاد شده بود، به كندی گراييد.
خارجه  وزير  كری،  جان  ديدار  از  بعد  خبر  اين 
وزير  نخست  نواز شريف  با  امريکا  متحده  اياالت 
پاكستان نشر شد. نواز شريف باال ترين مقام ارشد 
می  ديدار  واشنگتن  از  امسال  كه  است  پاكستانی 

كند.
نواز شريف  با  جان كری در شروع مذاكرات اش 
بايد  موردش  در  كه  است  زيادی  مسايل  گفت 
ديگر  پاكستان  با  مناسبات  اما  شود،  صحبت 
موضوع مهمی در اين ديدار نيست. كری پاكستان 
را يك »دموكراسی« عنوان كرد كه تالش می كند 
اقتصادش را به حركت درآورد، با شورشيان مبارزه 

كند و يك كشور مهم برای ثبات منطقه يی است.
امريکا گفت كه هر  اياالت متحده  وزارت خارجه 
دو مقام در مورد هکاری ها در مبارزه با تروريسم، 
انرژی، تجارت، سرمايه گذاری و »عاليق مشترک 

در يك افغانستان امن و باثبات« صحبت كردند.
وزارت خارجه اياالت متحده امريکا گفت: »هر دو 
جانب به اهميت همکاری های متداوم ما در مبارزه 
با تروريسم توافق كردند. آنها همچنان توافق كردند 
كه با افراط گرايی قسمًا توسط فرصت های ناشی 

از ثبات بهتر اقتصادی مبارزه می شود«.
وزير  نخست  عنوان  به  می  ماه  در  شريف  نواز 
پاكستان انتخاب شد و واشنگتن از تالش او برای 
كاهش تنش ها ستايش كرد كه در اثر آن مناسبات 
يافته  بهبود  نيز  امريکا  متحده  اياالت  با  پاكستان 
اسامه  شدن  كشته  از  بعد  كشور  دو  روابط  است. 

می  ماه  در  الدن  بن 
 24 قتل  و   2011 سال 
توسط  پاكستانی  سرباز 
به  امريکايی،  نيروهای 
ترين سطح خود  پايين 

تقليل يافت.
سخنگوی  معاون 
اياالت  خارجه  وزارت 
متحده امريکا گفت كه 
های  كمك  آن  از  بعد 
متحده  اياالت  امنيتی 
پاكستان  به  امريکا 
دچار وقفه شد، هرچند 
ميليون   857 حدود 
ادامه  ملکی  كمك  دالر 

يافت.
كه  افزود  حرف  ماری 
اياالت  های  كمك  از 
برای  امريکا  متحده 
های  ظرفيت  تقويت 
نيروهای پاكستانی استفاده می شود كه »برای مبارزه 
كشور  اين  غرب  مرزی  مناطق  در  ها  خشونت  با 

حياتی است«.
به گفته او، كمك های ملکی اياالت متحده امريکا 
برای نخست وزير  كه  هايی  پاكستان در بخش  به 
و همه پاكستانی ها بسيار مهم است، نتيجه واقعی 
در پی داشته است. او گفت اين كمك ها در بخش 
های انرژی، تعليم و تربيه و رشد اقتصادی مصرف 

شده است.
رييس  با  شنبه  چهار  روز  شريف  نواز  است  قرار 
ماه  در  كری  جان  كند.  ديدار  اوباما  بارک  جمهور 
در  واشنگتن  بود.  كرده  ديدار  پاكستان  از  آگست 
افغانستان،  از  نظامی خود  تجهيزات  آستانه خروج 

به همکاری های پاكستان نياز دارد.

آخرین پیشنهاد قذافی به 
انقالبیون لیبیا

داالیی الما:
رهبران جدید چین وجدان 

داشته باشند

نیروهاي پاکستاني در ۲۴ ساعت شنود مکالمة 70میلیون فرانسوی
هشت بار آتش بس را نقض کردند روز  فرانسه  خارجه  امور  وزارت 

دوشنبه در واكنش به افشاگری های 
جاسوسی  درباره  لوموند،  روزنامه 
گسترده آژانس امنيت ملی امريکا از 
شهروندان فرانسوی، سفير امريکا در 

اين كشور را احضار كرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، لوران 
فرانسه  امور خارجه  وزير  فابيوس، 
خارجه  امور  وزرای  نشست  در 
گفت:  خبرنگاران  به  اروپا  اتحاديه 
امريکا در فرانسه را  سفير  من فوراً 

احضاركردم و او امروز صبح در وزارت امور خارجه حاضر شد.
روزنامه لوموند روز دوشنبه در گزارشی براساس مدارک افشا شده توسط ادوارد اسنودن، 
مقاطعه كار سابق و افشاگر آژانس امنيت ملی امريکا گفت: اين آژانس در طی 30 روز 
تماس های تلفنی بيش از 70 ميليون تن از شهروندان فرانسوی را جمع آوری كرده است.
براساس گزارش لوموند سيستم كار آژانس امنيت ملی امريکا اينگونه بوده است هنگامی 
كه در فرانسه از يك شماره تلفن استفاده می شده به طور اتوماتيك سيگنال هايی فعال 
می شدند كه اين تماس را ضبط می كردند. ظاهرا اين سيستم نظارتی پيامك  و متن های 
درون آن را نيز جمع آوری كرده است. در نهايت آژانس امنيت ملی امريکا تاريخ اين 
ارتباطات را ذخيره كرده است.هنوز معلوم نيست كه آيا اين مکالمات ضبط شده يا فقط 

شنود شده است.
اين گزارش درست يك روز پس از آنکه مجله آلمانی اشپيگل اعالم كرد آژانس امنيت 
ملی امريکا از فيليپ كالدرون، رئيس جمهوری سابق مکزيك جاسوسی می كرده منتشر 

شد.
وزارت امور خارجه مکزيك در بيانيه ای اعالم كرد: اين اقدام غيرقابل قبول، غير قانونی 

و عليه قانون مکزيك و قانون بين المللی است.
فرانسه به همين منظور خواستار توضيحی از سفير امريکا در كشورش شد.

مانوئل والس، وزير داخله فرانسه اطالعات افشا شده در روزنامه لوموند را تعجب آور 
توصيف كرد.

روزنامه لوموند اعالم كرد: اين مدارک نشان می دهد كه آژانس امنيت ملی امريکا نه تنها 
از مظنونين تروريست بلکه از افراد عادی، تاجر يا سياست مدار نيز جاسوسی كرده است.

مقامات امريکايی از اظهارنظر درباره افشای اين مدارک محرمانه امتناع كردند.

دااليی الما در يك سخنرانی در شهر نيويارک گفت: رهبران جديد 
چين بايد وجدان داشته باشند و به دنبال حقايق باشند.

به گزارش خبرگزاری هند، دااليی الما، رهبر معنوی بودايی های تبت 
در جريان  كه  اميدواری كرد  اظهار  نيويورک  در شهر  كنفرانسی  در 
رياست جمهوری شی جينپينگ در رويکرد چين نشانه های  تغيير به 

وجود آيد تا هماهنگی و وحدت در منطقه ايجاد شود.
دااليی الما در سخنرانی خطاب به صدها تن از هوادارانش در شهر 
نيويارک گفت كه دوست دارد فرصتی فراهم شود تا با دولت چين 
مذاكره كند و تاكيد كرد كه تبتی ها به دنبال استقالل از چين نيستند 

بلکه خودمختاری واقعی می خواهند.
دااليی الما با تاكيد بر اينکه خودمختباری تبت به طور دو جانبه  برای 
تبتی ها و چين سودمند است گفت كه وی به دنبال يك منطقه جدا 
منطقه تحت حاكميت  اين  ماندن  باقی  و خواهان  نيست  تبت  شده 

چين است.
وی در اشاره به الگوی خودمختاری مناطقی نظير هنگ كنگ و ماكائو 
كه دارای خودمختاری سياسی و اقتصادی هستند، گفت: راه ميانه به 
نفع همه است. ما خواهان يك تبت مدرنيزه هستيم، به ما خودمختاری 
موثر دهيد تا ما بتوانيم به حفظ فرهنگ تبت و زبان وسنت های آن 
بپردازيم. حفظ فرهنگ تبتی بودايی نيز به نفع بودايی های چين است. 
نفع چين، هند،  به  بلکه  تبتی ها  نفع  به  نه فقط  اكولوژی تبت  حفظ 

پاكستان و بنگالدش است.
و  هند  جمله  از  جهان  سراسر  تبتی های  داشت:  اظهار  الما  دااليی 
به  را  آن  نمی دانند چطور  اما  كامل شده اند  استقالل  امريکا خواهان 
دست آورند. ما بايد واقع بين باشيم و حقيقت را پيدا كنيم. دولت 
خصوص  در  خوبی  ايده  چين  سابق  جمهوری  رئيس  هوجينتائو، 
حمايت از يك جامعه هماهنگ داشت اما توسل به مانور و زور از 
سوی حکومت چين يك شيوه اشتباه بوده و تنها ترس بيشتری در 
مردم ايجاد می كند. رهبران جديد چين بايد به وجدان خود رجوع 
كرده و به دنبال حقايق باشند و سياست جديد آنها براساس يافتن 

حقيقت باشد.

منابع نظامي هند دوشنبه اعالم 
پاكستاني  نيروهاي  كردند: 
يکشنبه شب پنج پست مرزي 
كنترل  خط  امتداد  در  را  هند 
مرزي مورد هدف قرار دادند و 
اين هشتمين مورد نقض آتش 
بس در طول 24 ساعت گذشته 

است.
بر  مبني  جديد  هاي  گزارش 

نقض آتش بس توسط پاكستان يك روز قبل از ديدار روز سه شنبه سوشيل 
كومار شينده وزير داخله هند از ايالت جامو و كشمير جهت بررسي اوضاع 

خط كنترل مرزي با پاكستان منتشر مي شود.
يك مقام ارشد ارتش هند در اين باره گفت: نيروهاي پاكستاني يکشنبه شب 
اقدام به تير اندازي بدون دليل به سوي پنج موضع مرزي هند در امتداد خط 
واقعي كنترل كردند و نيروهاي هندي نيز در واكنش متقابل به سوي نيروهاي 

پاكستاني تيراندازي كردند.
به گفته منابع وابسته به ارتش هند، نيروهاي پاكستاني در آغاز از اسلحه هاي 
كوچك و اتوماتيك استفاده كردند ولي با واكنش متقابل نيروهاي هندي، ان 
ها از اسلحه هاي سنگين تري مانند خمپاراندازها و راكت اندازها استفاده 

كردند.
روز شنبه نيز نيروهاي پاكستاني به سوي چهارده نقطه از مواضع مرزي هند 
تير اندازي كردند كه در اين حمله دو نيروي امنيت مرزي هند زخمي شدند.
در دو ماه گذشته هند در بيش از 150 مورد، مدعي نقض آتش بس توسط 

پاكستان شده است.
گفتني است نقض جديد آتش بس و حمله به مواضع هند در روز يکشنبه 

مصادف با سفر نواز شريف، نخست وزير پاكستان به آمريکا است.
وي اشاره كرده است كه در سفرش به آمريکا از دولت باراک اوباما براي 
حل مناقشه كشمير كمك خواهد ساخت و اين امر با مخالفت شديد هند 

روبرو شده است.
مناقشه هاي متعدد مرزي ميان هند و پاكستان به يك مساله بزرگ در روابط 

دوجانبه تبديل شده است.
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داکتر محمدرضا خدایی

۱0 نکتۀ حیاتی دربارۀ 
محیط غذا خوردن

رعايت آداب صحيِح غذا خوردن و صرف غذا در مکان مناسب، احساس 
روانِی خوب و رضايت مندی به افراد می دهد و اين بسيار مهم است؛ چون 
هدف از غذا خوردن، فقط سير شدن نيست و احساس رضايت از اين كار، 
باعث شادابی و سالمِت روان می شود. در اين مورد نکته هايی وجود دارد:

ـ تجربه نشان داده صرِف غذا در فضايی مناسب، بسيار لذت بخش است، 
حتا اگر اين غذا، غذايی ساده باشد. جّوی كه افراد در آن غذا می خورند 
هم در سالمت تأثير دارد. اگر غذا در ميان جمع صرف شود، بسيار موثر 
است. بنابراين اعضای خانواده بهتر است هر طور شده غذا را در كنار هم 

صرف كنند.
ـ هنگام غذا خوردن بايد انجام هر كاری، حتا تلويزيون تماشا كردن به بعد 

موكول شود و تمام تمركز روی غذا خوردن باشد.
ـ بهتر است محلی كه در آن غذا صرف می شود، پُرسروصدا نباشد تا هم 
آرامش افراد حفظ شود و هم حواس شان پرت نشود. حتا در رستورانت 

بهتر است محلی دنج تر را انتخاب كرد.
ـ رنگ اتاق و محل غذا خوردن بايد شاد و گرم باشد. می توان از رنگ های 
مختلِف هماهنگ استفاده كرد. اين رنگ ها بانشاط هستند و در روحيۀتان اثر 
مثبت می گذارند؛ ولی رنگ های سرد، احساس غم و سردی را القا می كنند 

و حتا روی اشتها تأثير می گذارند.
ـ اگر غذا پشت ميز خورده شود، بهتر است؛ چون بدن در حالت مناسب تری 
قرار می گيرد. اگر دسترخوان روی زمين هم پهن شود، اشکالی ندارد؛ ولی 
بهتر است غذا روی يك ميز كوچك قرار گيرد كه كمر خم نشود و حالت 

فيزيکی بدن مناسب تر باشد.
به  و  می شود  زياده خوری  باعث  هم  ميز،  روی  غذا  حد  از  بيش  تنوع  ـ 

سالمت جسم و روان صدمه می زند و هم باعث تشتِت فکر می شود.
ـ ميز و سفره آرايی مناسب و زيبايی چينش، در روحيۀ افراد تأثير مطلوبی 

دارد.
ـ می توان برای به دست آوردن آرامش، غذا را با دعا و شکرگزاری از درگاه 
خداوند شروع كرد. اين كار كه در همۀ كشورها و مذاهب انجام می شود، 
بسيار مفيد است و باعث می شود كودكان نه تنها تشکر از خدا، بلکه تشکر 

از ديگران را هم ياد بگيرند.
ـ در خانه بهتر است غذا هميشه در يك مکاِن مشخص خورده شود، ولی 
اگر اين محل آشپزخانه نباشد، بهتر است؛ چون بوی غذا در آن پيچيده و 
اين مخصوصًا برای كسی كه غذا را طبخ كرده و معموالً خانم خانه است، 

مطلوب نيست.
- می توان هنگام غذا خوردن به موسيقی ماليم و بی كالم گوش داد، ولی 
اين موسيقی نبايد باعث حواس پرتی شود و نبايد آهنگ تند يا باكالم باشد؛ 
بين  از  را  تمركز روی غذا خوردن  باعث تشتت حواس می شود و  چون 

می برد.

           نویسنده: محمد حسین طالبی 

1ـ نظام قديم حقوق طبيعی
به  تاريخی  لحاظ  به  كه  سنّت  اين  با  مطابق 
مربوط  نوزايی  عصر  از  پيش  دوران های 
وجود  برتر  قانون  نوعی  جهان  در  می شود، 
می گيرند.  ريشه  آن  از  قوانين  همۀ  كه  دارد 
بيان  به  طبيعی  حقوق  قديم  سنّت  مکتب 
محتوای اين قانون برتر پرداخته، تأثيراتش را 
قرار  ارزيابی  مورد  آن،  از  منشعب  قوانين  بر 

می دهد. 
1ـ1ـ نظريه حقوق طبيعی پيش از قرون وسطا
يونان  دورۀ  در  طبيعی  حقوق  دربارۀ  بحث 
به  را  فلسفی  علوم  مباحث  از  بخشی  قديم، 
بود  معتقد  سقراط  بود.  داده  اختصاص  خود 
وضع  را  آن  انسان ها  كه  قوانينی  بر  عالوه 
می كنند، قوانين ديگری نيز وجود دارد كه از 
بشری  امور جوامع  ادارۀ  برای  طبيعت  طرف 

مقّرر گرديده است. از يك سو، وی از اوليای 
را كشف  طبيعت  قوانين  تا  می خواست  امور 
نمايند و جامعه را بر اساس آن ها اداره كنند 
تا  می كرد  توصيه  مردم  به  ديگر،  سوی  از  و 
تمام اعمال و رفتارِ خود را با مقررات حقوق 

طبيعی وفق دهند. 
نام های  به  خود  كتاب  سه  در  نيز  افالطون 
)مرد سياسی( و جمهوری  قوانين، دولت مرد 
و  پرداخته  طبيعی  حقوق  دربارۀ  بحث  به 
اين  اصوِل  بر  را  خود  فاضلۀ  مدينۀ  قوانين 

حقوق استوار نموده است. 
و  سياست  كتاب های  در  ارسطو  هم چنين 
اخالق نيکوماخوس قوانين طبيعت را بهترين 
منبع برای وضع قوانين جوامع معرفی نمود. او 
با انتقاد از قوانين تراويده از فکر بشر و بريده 
از قانون طبيعت، انسان ها را به رعايت قوانين 

و حقوق طبيعی ملزم می دانست. 
قرون  از  پيش  كه  انديشمندی  نامدارترين 
شرح وتفصيل  با  طبيعی  حقوق  دربارۀ  وسطا 
فيلسوف   )Cicero( سيسرون  كرده،  بحث 
بود  رومی  مشهور  سخنور  و  توانا  خطيِب  و 
كه در قرن اول پيش از ميالد مسيح زنده گی 
يونان  رواقيان  مکتب  از  متأثر  كه  او  می كرد. 

قوانين و جمهوری خود،  كتاب های  در  بود، 
فطرت  و  طبيعت  بر  منطبق  را  طبيعت  قانون 
بشر دانسته و نويسنده و واضِع اين قانون را 
خالق بشر يعنی خدا معرفی كرده است. وی 
و  ازلی  بايد  طبيعی  حقوق  كه  داشت  اعتقاد 
انسان،  طبيعت  چون  باشد؛  چالش  غيرقابل 
دليل،  همين  به  است.  تغيير  غيرقابل  و  ثابت 
و  مکان ها  و  زمان ها  همۀ  در  طبيعی  حقوق 
برای همۀ ملت ها به يك اندازه دارای ارزش و 
اعتبار می باشد. ما نمی توانيم خود را در برابر 
داريم،  طبيعی  حقوق  به  نسبت  كه  وظايفی 
توضيِح  و  تفسير  برای  بدانيم.  رها  و  آزاد 
نداريم؛  غير خود  به  نيازی  هيچ  اين حقوق، 
زند،  سرباز  حقوق  اين  اطاعِت  از  كس  هر 
بشرِی  فراركرده، فطرت  از خويشتن خويش 
خود را انکار می نمايد. به اين لحاظ، او بايد 
متحمل سخت ترين عذاب ها شود كه »عذاب 

وجدان« نام دارد. 

عالوه بر سيسرون، ديگر فيلسوفان رومی، از 
پالين   ،)Paul( پُل   ،)Ulpien( آلپين  جمله 
در   )Florentin( فلورانتين  و   )Plain(
زمينۀ حقوق طبيعی و حقوق فطری تحقيقاتی 
كرده اند كه همه گی كمابيش به تفسير كلماِت 

سيسرون پرداخته اند. 
در  می توان  كه  مناقشه يی  عمده ترين 
از  پيش  ـ  دوره  اين  فيلسوفان  پژوهش های 
قرون وسطا در زمينۀ قوانين و حقوق طبيعی 
مفهوم  از  ايشان  مقصود  كه  است  اين  نمود 
چه  در  نيست.  روشن  كاماًل  طبيعت«  »قانون 
طبيعی  قانون  را  قانون  يك  می توان  صورت 

دانست؟ 
1. آيا قانون طبيعی، يعنی قانونی كه از طبيعِت 
او  هدِف  يا  او  سرشِت  و  ذات  يعنی  انسان 

مشتق شده است؟ 
2. يا اين كه طبيعی بودِن يك قانون بدان روست 
كه آن قانون از راه توانايی های طبيعِی انسان 
يعنی با عقل و يا وجداِن او قابل دست رسی 

و فهم است؟ 
3. يا طبيعی بودِن قانون به معنای اين است كه 
آن قانون در جهان طبيعِت خارج از انسان، اما 

دربارۀ انسان وجود دارد؟ 

4. و يا در نهايت، طبيعی بودِن يك قانون به 
معنای تركيبی از دو يا سه مورد مزبور است؟ 
حقوق  مصداق  كه  است  اين  ديگر  مناقشۀ 
طبيعی به هر يك از معانی مزبور، كدام است؟ 
به بيان ديگر، فيلسوفان اين دوره تعداد قانون 

يا قوانين يا حقوق طبيعی را معيّن نکرده اند. 
به لحاظ اين دو اشکال، بحث از حقوق طبيعی 
يونان و روم،  فيلسوفان  آثار و نوشته های  در 

بحثی مبهم و غيرشّفاف است. 
قرون  ابتدای  در  طبيعی  حقوق  نظريۀ  1ـ2ـ 

وسطا
بر  كليسا  حکومت  و  ميانه  قرون  شروع  با 
مسيحی  فيلسوفان  مغرب زمين،  سرزمين های 
از جمله آمبروس )Ambrose( و آگوستين 
دين  تعاليم  تا  كوشيدند   )Augustine(
يونانی،  فلسفۀ  اصول  اساس  بر  را  مسيحيت 
قابل دفاع  برهانی و  افالطون،  به ويژه فلسفۀ 
نمايند. در اين ميان، از بحث حقوق طبيعی در 
توجيه مشروعيت و حقانيِّت قوانين شوراهای 

كليسايی، بسيار استفاده كردند. 
با  مطابق  طبيعی  كه حقوق  بودند  معتقد  آنان 
طبيعت بشرِی مخلوق خداست. بنابراين، اگر 

خدا بخواهد می تواند آن را تغيير دهد. 
دقيقًا اين نکته وجِه افتراق ميان نظريۀ حقوق 
طبيعی در اين دوره و قرايت سيسرون از اين 

نظريه در دورۀ پيشين است. 
قرون  اواخر  در  طبيعی  حقوق  نظريۀ  1ـ3ـ 

وسطا
ميانه،  قرون  از  مقطع  اين  متفکر  مشهورترين 
كه  دارد  نام   )Aquinas( آكوئيناس  توماس 
از  او  می زيست.  ميالدی  سيزدهم  قرن  در 
و  سينا  ابن  شدۀ  ترجمه  آثار  مطالعۀ  طريق 
ابن رشد با فلسفۀ ارسطو، كه تا آن زمان در 
آشنا شد  بود،  ناشناخته  فلسفه يی  مغرب زمين 
و آن را در ميان اروپاييان احيا نمود. برخالف 
فيلسوفان قرون اوليۀ ميانه كه فلسفه افالطونی 
را پشتوانۀ دين مسيحيت قرار دادند، او كوشيد 
تا آموزه های دين مسيحيت را بر اساس فلسفۀ 

ارسطويی توجيه عقالنی نمايد. 
به همين دليل، وی باتالشی مجّدانه به پژوهشی 
عميق در حوزۀ فلسفۀ حقوق، در مشهورترين 
اثرش، يعنی كتاب چکيدۀ الهيات، دست زد. 
او چهار نوع گوناگون قانون را از هم متمايز 
قانون  طبيعی،  قانون  سرمدی،  قانون  ساخت: 

الهی و قانون بشری )پوزيتويستی(.
در ذيل به اختصار و به مناسبت، فقط به قانون 

طبيعی و قانون بشری اشاره می شود: 
بشری  قانون  كه  بود  معتقد  توماس 
)پوزيتويستی( از قانون طبيعی گرفته می شود. 
اين اشتقاق دارای جنبه های گوناگونی است. 

می كند  حکم  طبيعی  قانون  موارد،  بعضی  در 
كه قانون بشری چه گونه بايد باشد؛ مثاًل قانون 
اقتضا می كند.  از آدم كشی را  ذاتًا نهی  طبيعی 
به همان گونه قانون بشری نيز چنين اقتضايی 
دارد، اما نه اقتضای ذاتی، بلکه اقتضای تبعی. 
اما در بعضی موارد ديگر، قانون طبيعی فضا را 
برای گزينش و انتخاب انسان، آزاد می گذارد 
عادت های  و  آداب  حسب  بر  نيز  او  كه 
را  خود  ارادۀ  سياسی،  شرايط  يا  اجتماعی 
اقتضا  طبيعی  قانون  مثال،  برای  گيرد.  كار  به 
انسان ها،  مال  و  جان  حفظ  برای  كه  می كند 
بايد در جامعه نظم وجود داشته باشد. يکی از 
انواع اين نظم اجتماعی، رعايت مسايل عبور و 
مرور وسايل نقليه است. بنابراين، قانون طبيعی 
با  نقليه در خيابان ها  اقتضا می كند كه وسايل 
نظم خاصی حركت كنند؛ مثاًل، از يك سوی 
مسير به سمت جلو حركت كنند. اما اين كه آيا 
از سمت چِپ مسير يا سمت راست يا با چه 
سرعتی حركت كنند، اموری  ست كه به اختيار 
انسان نهاده شده است. بنابراين، بشر بر اساس 
قوانين )پوزيتويستی(، در اين موارد، به اختيار 

خود، يکی را برمی گزيند. 

نظـریة حقوق طبیعـی 
در فلسفة حقوق

بخش نخست



خواجه بشیر احمد انصاری
بخش چهارم

 
اجتماعی،  مسووليت های  از  گريز  برای  تحرير  حزب 
منتظر خليفه نشسته است و اعضا و رهبران آن برای 
اما  می جويند  استناد  مکی  مرحلۀ  به  كار،  اين  توجيه 
تربيت يافته گان  و  اسالم  پيامبر  كه  كرده اند  فراموش 
مکتِب او در مرحلۀ مکی گرسنه گان را غذا می دادند، 
تعليم  را  جاهالن  می نمودند،  غم خواری  را  بيماران 
يتيمان  به  می كردند،  آزاد  را  غالمان  می دادند، 
می كردند،  دست گيری  را  بينوايان  می نمودند،  توجه 
را می زدودند و خالصۀ سخن  قبيله يی  خصومت های 
اين كه: عناصری مثبت، سازنده و پويا بودند. اگر باور 
نداريد به سوره ها و آيات  مرحلۀ مکی مراجعه فرماييد. 
در پهلوی همۀ اين فعاليت های سازنده، آن ها به تکفير 
كسی دست نيازيدند، كسی را بدون مسووليت مزدور 
توهين  را  كسی  نخواندند،  رومی  و  فارسی  استعمار 
و  محبت  و  دوستی  نبستند،  بهتان  كسی  به  نکردند، 
ارزش  از  و  نمودند  پخش  مردم  ميان  در  را  برادری 

كسی نکاستند. 
بحث  مركز  و  كلينيك  و  مدرسه  و  دارااليتام  تأسيس 
و تحقيق، نه مركز پخش تيوری های توطيه؛ نيازی به 
خليفه ندارد. خليفه و خالفت در درون هر يك از ما 
مغز  باور، وجدان،  آن كه اخالق،  به شرط  نهفته است 
نظام های  نماييم.  تزكيه  و  تصفيه  را  خويش  قلب  و 
سياسی نخست در مغز و قلب برپا می شوند و سپس 
راه  از  نمی توان  را  جامعه  می گردند.  پياده  جامعه  در 
اتهام،  و  دشمنی  پخش  و  تکفير  و  مغالطات  پخش 
آمادۀ خالفت نمود. در جهانی كه ما زنده گی می كنيم، 
نقش دولت ها آهسته آهسته كمرنگ می شوند و نقش 
ملت ها بيشتر می گردد و زمام داران چيزی جز انعکاس 
ملت های شان نيستند. می گويند كه روزی يکی از افراد 
دولت علی بن ابی طالب نزد خليفه آمد و از ظلم و 
ستم و بی نظمی شکايت نمود و از خالفت دو خليفۀ 
نخست به نيکی ياد كرد. امام علی رو به سويش نموده 
گفت: آيا تو می دانی كه تفاوت ميان من از يك سو و 
ابوبکر و عمر رضی اهلل عنهما از سوی ديگر چيست؟ او 
پاسخ داد: نه. علی )رض( گفت: آن ها سربازانی چون 

من داشته و من زيردستانی چون تو. 
نظامی  فعاليت  در  كه  می گفت  هميشه  تحرير  حزب 
سهمی نخواهد گرفت، چون خليفه يی وجود ندارد و 
در  مقاومت  جبهات  گرم ترين  از  كه  فلسطين  در  حتا 
جهان به حساب می آيد كه تمامی انسان های آزادۀ جهان 
و مسلمان و غيرمسلمان بر سر حقانيت آن اتفاق نظر 
دارند، هيچ نقشی نداشته است؛ ولی در جبهۀ سوريه 
سالح برداشته و برای نابودی دولت سوريه می جنگد. 
را  بشاراالسد  خون آشام  نظام  نمی تواند  كسی  هيچ 
را  تحرير  حزب  چيزی  چه  ولی  بداند،  سالم  نظامی 
واداشته تا در برابر اسراييل نجنگد ولی در برابر دولت 
ديگری سالح بردارد و شعارهای دوآتشه سر دهد؟ تو 
رفتن  ميان  از  با  تا  می خواهند  تحرير  از حزب  گويی 
رژيم اسد در تطبيق سناريوی صومال و حوادث پس 
از سقوط دولت نجيب در افغانستان، نقشی ايفا نمايد. 
پرسش ديگری كه دارم اين كه: چه چيزی حزب تحرير 
را واداشته است تا در مناطق نفوذی يی كه خارج سيطرۀ 
اروپا و امريکا قرار دارد چون آسيای ميانه و مناطقی 
جاهايی  در  حتا  و  نمايد  تركيز  بيشتر   ... و  چين  در 
كه  بجنگد؟ در سوريه  و  برداشته  چون سوريه سالح 
نه خليفه يی وجود دارد و نه پرچم عقاب ـ پرچمی كه 

دوستان تحريری انتظارش را می كشند. 
نويسندۀ حزب تحرير می نويسد: »حکامی مانند مرسی 
در  است،  كرده  دفاع  آن ها  از  نويسنده  كه  غنوشی  و 
مقابل ظلم بشار اسد در سوريه چه كاری را انجام داده 
از آن ها  است كه حزب التحرير منحيث گروه اسالمی 
تقدير كند؟ آيا آن ها اردوهای امت اسالمی را به جانب 
دفاع از مردم سوريه سوق دادند؟«. پرسش اين است، 
اگر قرار باشد كه اين كشورها بر كشور ديگری حمله 
از سوق دادن ارتش های  اين نويسنده  كنند، پس چرا 
مسلمان به سوی اسراييل حرف نمی زند. پرسش ديگر 
هفتاد، حدود سی  دهۀ  اواخر  در  سوريه  رژيم  اين كه 
هزار انسان بی گناه را در ظرف يك روز به قتل رسانيد، 

حزب تحرير در آن وقت كجا بود؟

  حزب تحریر و تحلیل سیاسی:
در چند مقاله يی هموطنان تحريری در پاسخ به مقالۀ 
»نيم نگاهی به حزب تحرير« از من پرسيده اند كه چرا 
عليه استعمار نمی نويسم و با اين شيوه خوانندۀ شان را 
گمراه می كنند تا تصور نمايد كه من هيچ عليه استعمار 
مدافعان حکومت  از  و  ننگاشته  اشغال  و  امپرياليزم  و 
تواضع  كمال  با  بوده ام.  آن  بيرونی  حاميان  و  فاسد 
با  رابطه  در  نويسنده  اين  آن چه  كه  نمود  بايد  عرض 

سياست های كشورهای غربی در منطقه نگاشته، بيشتر 
متحدۀ  اياالت  در  ساكن  تحريری های  تمامی  كار  از 
نشان  ما  برای  نمی كنيد  باور  اگر  است،  بوده  امريکا 
دهيد. باز چه كسی حق دارد كه نويسنده يی را دستور 
باور  به  ننويسد.  چه  و  بنويسد  چه  پيرامون  كه  دهد 
من، ملت های ما در برابر دو دشمن خطرناک و كشنده 
قرار دارند كه يکی استعمار خارجی است و ديگرش 
استبداد داخلی. طرحی را كه حزب تحرير ارايه می كند، 
چيزی جز استبداد در مسخره ترين شکل آن نيست كه 
و  عقلی  بديهيات  با  هم  نه  و  می آيد  جور  دين  با  نه 

علمی.
آری! برخی از دوستان حزب تحرير در نشرات خويش 
با  امنيتی  قرارداد  پيرامون  چرا  كه  پرسيده اند  من  از 
امريکا و امثال آن نمی نويسم. در پاسخ آن عزيزان بايد 
بگويم كه هنوز نطفۀ گروه تان در افغانستان بسته نشده 
صفحات  در  كه  پيش(  دهه  يك  از  بيشتر  )يعنی  بود 
27-30 رسالۀ »افغانستان در آتش نفت« از اين پاليسی 

چنين پرده برداشته بودم: 
»مراحل تحقق پاليسی امريکا بر مبنای سياست قدم به 
قدم در اين منطقه استوار بوده است كه مراحل آن را به 

طور ذيل می توان تقسيم نمود:
1- كشاندن پای شوروی به افغانستان و گرفتن انتقام 

ويتنام
با  نبردشان  در  افغانستان  مجاهدين  از  پشتيبانی   -2

ارتش سرخ
حکومت  افتيدن  از  جلوگيری  جهت  در  تالش   -3

به دست مجاهدين
4- انداختن گروه های مجاهدين به جان هم

5- پشتيبانی از طالبان
6- براندازی حکومت طالبان و لشکركشی به افغانستان

7- تأسيس ادارۀ بن و تأسيس پايگاه نظامی

سياست  اين  موافِق  كه  كسانی  كشاندن  انزوا  به   -8
نيستند

9- اعالن اين كه سربازان امريکايی تا سال های درازی 
در افغانستان خواهند ماند.

سپس در همان جا گفته بودم كه سياست امريکا در اين 
منطقه بر مبنای تيوری بحران سازی و سپس ضرورت 
حضور نظامی در منطقه و مديريت بحران استوار بوده 

است.
دوست ديگری نوشته است كه اين چه طور است كه تو 
در امريکا نشسته يی و در نقد حزب تحرير می نگاری. 

اما او نمی داند كه منطق سخن رابطه يی به محل اقامت 
هجرت«  و  »تکفير  گروه  به مانند  كه  شما  باز  و  ندارد 
تمامی جهان اسالم را دارالکفر می دانيد، نزد شما چه 
تفاوت می كند كه من در مکۀ مکرمه زنده گی كنم و يا 

در شهر الس ويگاس امريکا. 
دست  نظريه پردازی  و  فتوا  پهلوی  در  تحرير  حزب 
به تحليل سياسی می يازد و تحليل های سياسی ايشان 
قيامت  فقهی شان  فتواهای  و  سياسی  نظريات  به مانند 
می كند. من در اين جا به تحليلي اشاره مي كنم كه آن ها 
دربارۀ كشور خود ما نوشته اند و انتخاب اين موضوع به 
اين لحاظ بوده كه خوانندۀ گرامی از اوضاع كشورش 

نسبت به نقاط ديگر جهان آگاهی بيشتر دارد. 
حزب تحرير به تاريخ 1997/12/28 ميالدی، تحليلی 
مکون از هشت صفحه زير عنوان »دور صدام حسين 
يعنی  االوسط«  الشرق  فی  امريکا  اهداف  خدمۀ  فی 
»نقش صدام حسين در جهت خدمت به اهداف امريکا 
تحليل  آن  از  بخشی  در  نشر سپرد.  به  در خاورميانه« 
آمده است: »فقد كان عميل امريکا بابراک كارمال فی 
ليتزعم  تشيکوسلوفاكيا. وفجأۀ جاء كارمال إلی كابول 
انقالبا عسکريا رفع لواء الشيوعيۀ. وأدی هذا االنقالب 
مما  افغانستان،  عمت  االضطراب  من  حالۀ  نشوء  إلی 

يؤكد  ومما   .... لنجدته  يهب  السوفيتي  االتحاد  جعل 
إعالن  العمليۀ  عن  ورضاها  المسبقۀ  واشنطن  معرفۀ 
في  حيويۀ  أمنيۀ  مصالح  لروسيا  بأن  األمريکيۀ  االدارۀ 
ترجمه:  قليلۀ«.  بايام  الغزو  بعد  وذلك  أفغانستان 
چکوسلواكيا  در  بود،  امريکا  مزدور  كه  كارمل  ببرک 
تا  آمد  كابل  به  فوری  به صورت  كارمل  می زيست. 
كودتايی را رهبری كند كه پرچم كمونيزم را برافراشته 
بود. اين كودتا منجر به ايجاد شورش و بدامنی گرديد 
كه سراسر افغانستان را فرا گرفت؛ امری كه شوروی را 
واداشت تا به كمك او به افغانستان بشتابد... آن چه بر 
آگاهی مسبق و رضايت واشنگتن از اين مسأله داللت 
می كند، اعالنی بود كه چند روز پس از اين اشغال از 
سوی ادارۀ امريکا صادر گرديد و گفت كه روس ها در 

افغانستان منافع حياتی دارند«. 
اين  بر  تبصره يی  و  برای خواننده گذاشته  را  قضاوت 
سخن حزب تحرير ندارم، فقط همين قدر می گويم »به 

به، اين را می گويند تحليل سياسی!«

  درک ناقص از مسئلة قدرت:
علوم  پيچيدۀ  مسايل  از  يکی  سياسی  قدرت  مسالۀ 
سياسی، روان شناسی و علوم اجتماعی است. در تاريخ 
اسالم  بزرگ  پيامبر  كه  لحظاتی  همان  از  نيز  اسالمی 
هنوز دفن نشده بود، اين مسأله مطرح گرديد و كمترين 
سبب  وقت  آن  در  امر  اين  گفت،  می توان  كه  چيزی 
اختالف نظر ميان ياران پيامبر اسالم »ص« گرديد. چند 
سالی نگذشته بود كه همسر پيامبر اسالم در يك جبهه 
رزم  هم  با  ديگر  جبهۀ  در  ايشان  عم  پسر  و  داماد  و 
آزمودند و جويی از خون جاری گشت. سپس جنگ 
ديگری در صفين به وقوع پيوست و كشمکش بر سر 
قدرت سياسی زمينه را برای ايجاد مذاهب اعتقادی و 
سپس فقهی هموار نمود كه تا هنوز در ميان مسلمانان 
چشمان  برادران  ما،  حوزۀ  و  كشور  در  است.  جاری 
كشيدند.  را  فرزندان شان  چشمان  پدران  و  برادران 
تن شان  سه  حداقل چشمان  عباسی،  خلفای  در جمع 
كشيده شده است. برخی سالطين عثمانی برادران شان 
را می كشتند. در جامعۀ ما شاگردان وفادار استادان شان 
را از ميان برداشته و زيردستان زبردستان شان را بر سر 
اين مسأله نابود كرده اند. حزب تحرير را بگذاريد كه 
حتا نهضت های اسالمی ديگری كه خيلی با اعتبارتر و 
پرنفوذتر از تحرير بوده اند و امروز ده ها ميليون عضو 
دارند، نتوانسته اند اين مشکل را از لحاظ تيوری حل 
كنند، چه رسد به عمل. كسانی كه در اين رشته درس 
خوانده اند و يا تجربه دارند، می دانند كه من چه می 
گويم. اما كسانی كه غرق خواب های رمانتيك بوده و 
پرچم  و  اسپ  بر  سوار  كه  نشسته اند  خليفه يی  منتظر 
رويای  نمی خواهم  می رسد،  راه  از  دست  در  عقاب 

شيرين شان را اخالل كنم. 
چنين معلوم می شود كه حزب تحرير حساسيت قدرت 
سياسی و عمق خطر برخاسته از آن را درک نکرده است. 
اين گروه هنگام بحث روی زوال خالفت اسالمی، بر 
عوامل بيرونی آن اتکا دارد و عوامل داخلی را اهميت 
كمتر می دهد و در ميان عوامل داخلی، مهم ترين آن ها 
را كه استبداد بوده است ناديده می گيرد. صالحيت هايی 
را كه اين گروه برای خليفه در نظر گرفته است، بيشتر 
از صالحيت های احزاب كمونيستی و فاشيستی بوده كه 
در اين عصر پيچيده و متفاوت به بدترين شکل استبداد 
خواهد انجاميد. قانون گذاری و از آن جمله وضع قانون 
اساسی دولت، تنها از صالحيت های خليفه بوده و بر 
افراد دولت واجب است كه از آن پيروی نمايند. نيروی 
قضاييۀ دولت و تعيين قضات و قاضی القضات هم در 
و  اساسي  قانون  برعالوۀ وضع  می باشد.  چنگ خليفه 
اعالن  و  ارتش  رهبری  قضات،  تعيين  و  ديگر  قوانين 
و  داخلی  سياست  و  بين المللی  معاهدات  و  جنگ 
خارجی دولت و تعيين وزرا و واليان و بودجۀ دولت 
همه از وظايف خليفه بوده است. در اين نظام وسايل 
كنترول خليفه  نظر و  بايد همه زير  اطالعات جمعی، 
باشند. همۀ صالحيت های اجرايی و تقنينی و قضايی 
و رسانه های گروهی در دسِت اوست و مدت خالفت 
او هم تمامی عمر. وزرا را به نام وزير نه بلکه به نام 
معاونان خليفه می نامند. خليفۀ حزب تحرير چيزی جز 
»سوپرمن« امريکايی و يا الهۀ يونان باستان نيست. مردم 
انتخاب خليفه نقش دارند، ولی در عزل او نقشی  در 
ندارند و يگانه نهادی كه می تواند خليفه را عزل كند، 
محکمۀ مظالم است. ولی مشکل محکمۀ مظالم در اين 
می شوند.  انتخاب  خليفه  سوی  از  آن  اعضای  است 
از  كه  محکمه يی  كه  است  نگفته  ما  به  تحرير  حزب 
سوی خليفه تعيين شده، چه طور می تواند كه در برابر 
او موضع گيری كند و باز چه ضمانتی وجود دارد كه 
خليفه به مجرد اين كه احساس نمايد اعضای محکمه 

در صدد عزل اويند، خود به عزل آن ها اقدام نکند.
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گفت وگویی
با حزب تحـریر



شمار جاسوسان انگلیسی...
افزايش  بحبوحه  در   6 .آی  ام  كردند،  اعالم  اطالعاتی   
نگرانی ها نسبت به يك تهديد تروريستی از جانب افغانستان 
از  ميالدی  آيندۀ  سال  در  انگليس  نيروهای  خروج  از  پس 
ديگر آژانس های اطالعاتی خواستار اعزام نيروی كمکی شد.

ديويد كامرون، نخست وزير انگليس متعهد شده تا نيروهای 
افغانستان خارج شده و  از  تا دسامبر سال 2014  كشورش 
مسئوليت امنيتی در برابر طالبان و ديگر گروه های افراط گرا 

را به نيروهای دولت افغان محول كند.
وظيفه  انجام  آماده  افغان  نيروهای  كه  می كنند  تاكيد  وزراء  
اما  هستند  كشورشان  امنيتی  مسووليت  گرفتن  عهده  به  و 
بسيار  اطالعاتی  آژانس های  می گويند،  انگليس  دولتی  منابع 
در سال  ناتو  نيروهای  از خروج  افغانستان پس  كه  نگرانند 
2014 ميالدی دوباره به پايگاه مناسبی برای تروريست های 

بين المللی تبديل شود.
انتظار می رود شورای امنيت ملی پيش از پايان سال جاری 
ميالدی درباره افغانستان پس از سال 2014 ميالدی به رايزنی 

بپردازد.
پيشتر  كه  انگليس  آژانس های  گفت:  آگاه  منبع  يك 
متمركز  سومالی  و  يمن  نظاميان  شبه  بالقوه  برتهديدهای 
شده اند، هشدار می دهند كه القاعده به دنبال سوء استفاده از 

كمبود توجه نسبت به افغانستان است.
اين منبع، افغانستان را به عنوان ضعيف ترين رشته ارتباطی در 
برنامه اطالعات خارجی انگليس توصيف كرده و می گويد: 
ما به شدت به اطالعات دفاعی وابسته شده ايم. هنگامی كه 
در  بزرگی  خالء  شود  خارج  افغانستان  از  انگليس  ارتش 

ظرفيت اطالعاتی ما به وجود می آيد.
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خشم برخی نماینده گان در پی 
افشای غاصبان زمین

فرمانده ارتش در كنر به...
گذشته  در  دارند،  فعاليت  امنيتي  و  نظامي  ارگان هاي   
اين فرمانده ارتش  عضويت حزب اسالمي را داشتند و 

نيز سابقه عضويت در حزب اسالمي دارا است.
داشت  نظر  در  با  فرمانده  اين  شايد  كرد،  اضافه  او 
گذشته اش، شناسي و مورد كار استخباراتي دوامدار قرار 

گرفته و باالخره وادار به تسليم شده است.
به گفتۀ كوهستاني، موقعيت كنر سبب شده تا مورد توجه 
استخبارات كشور پاكستان باشد، بنابراين فرمانده مذكور 
به وسيلۀ كار استخباراتي و با در نظر داشت سابقۀ حزبي 
اسالمي وادار به پيوستن به حزب اسالمي حکمتيار شده 

است.
با  تنگاتنگ  رابطۀ  حکمتيار  چون  كرد،  تصريح  او 
استخبارات پاكستان دارد؛ بنابراين پيوستن اين فرمانده به 
وسيله استخبارات پاكستان و به همکاري حزب اسالمي 

صورت گرفته است. 
وي تاكيد كرد، اين اقدام به منظور معرفي كردن حزب 
اسالمي به عنوان يك نيروي سياسي فعال صورت گرفته 
اردوي  پرسونل  ميان  نگراني  ايجاد  ديگر  و شايد هدف 

ملي باشد.

كه  كرد  فراموش  نبايد  ولي  گفت،  همچنان  كوهستاني 
در سال هاي 2014 و 2015 با خروج نيروهاي خارجي 
داشتن  و  پاكستان  استخبارات  تالش  با  و  افغانستان  از 
سابقه شماري از فرماندهان به گروه ها و احزاب مخالف 
مسلح دولت، احتمال تسليم شدن و اسير شدن بسياري از 

قوماندان وجود دارد. 
به باور اين آگاه نظامي، افغانستان با يك جنگ استخباراتي 
مواجه است؛ بنابراين تلفات، مجروح شدن و تسليم شدن 

شماري از نيروهاي ارتش يك امر طبيعي است.
پيچيده يی  استخباراتي  جنگ  يك  جريان  در  افزود،  او 
اداره  ادامه دارد و توسط پاكستان  افغانستان  كه فعاًل در 
و  نيست  جدي  بسيار  امر  يك  اتفاقات  چنين  مي شود، 

نمي تواند تاثيرات منفي داشته باشد.
در همين حال، جنرال نورالحق علومي آگاه مسايل نظامي 
ديگر مي گويد، تمام چنين رخدادها به يك ادارۀ ناسالم و 

تشکيالت ناسالم تعلق دارد.
او تاكيد كرد، چون در ارگان هاي كشفي، استخباراتي و 
راحتي  به  بنابراين دشمن  دارد،  ما ضعف وجود  نظامي 
مي تواند در درون تمامي ارگان های كشور رخنه كرده و 

سبب بروز چنين اتفاقات ناگوار شود.
پرسونل،  آگاهي در مورد  نظامي، عدم  آگاه  اين  باور  به 

ندانستن مشکالت و روان آنان و بررسي نکردن مشکالت 
اقتصادي پرسونل، تمامي مواردي اند كه در بروز چنين 

اتفاقات نقش دارد.
فعلي  ادارۀ  در  بدبختانه  كرد،  تصريح  علومي  جنرال 
سطوح  همۀ  در  پايين  به  تا  شروع  باال  پست هاي  از 
مساله  همين  متأسفانه  و  دارد  نفوذ  پاكستان  استخبارات 

سبب فراهم سازي چنين زمينه ها مي شود.
وي افزود، دشمن هر روز در كمين است تا از كوچك  ترين 
تا  است  بنابراين الزم  ببرد؛  را  استفاده  نهايت  ما  ضعف 
كساني كه در سطح رهبري اين ارگان ها قرار دارند، دقت 

بيشتري در شناخت و استخدام پرسونل به خرج دهند.
گفته مي شود كه اين فرمانده ارتش در رأس يك واحد 
پيشرفته،  تجهيزات  با  عيد  روزهای  در  و  بوده  نظامی 
وسايل زرهی و ديد شب با مخالفان مسلح دولت يکجا 

شده است.
شجاع الملك جالله والی واليت كنر گفت كه اين فرمانده 
نيروهای ويژه مسووليت رهبری واحد پانزده نفری ارتش 

را در واليت كنر به عهده داشته است.
بزرگان  با  گفت وگو  مشغول  مسوولين  جالله،  گفتۀ  به 
محل هستند تا در مورد بازگرداندن اين فرمانده محلی به 

جانب دولت، به نتيجه برسند.

ارشد  مقام های  نام  نبود  دليل  به  نماينده گان،  برخی 
اين  كه  گفته اند  زمين خوران،  ليست  در  حکومتی 

ليست »سياسی و مغرضانه« نشر شده است.
افشای نام صدها غاصب زمين توسط كميسيون ويژۀ 
اين  داخل  در  را  واكنش هايی  نماينده گان،  مجلس 

مجلس بر انگيخته است.
با آن كه انتقاداهايی مبنی بر عدم موجوديت نام افراد 
بلندرتبۀ دولتی در ليست زمين خوارانی كه از سوی 
مجلس فاش شد موجود است، اما برخی نماينده گان 
در جلسۀ عمومی روز گذشتۀ مجلس، افشای برخی 
و  »مغرضانه  زمين،  غاصبان  ليست  در  را  نام ها 

سياسی« خواندند.
و  مجلس  در  بغالن  نمايندۀ  نادری  منصور  سيد 
عبدالرشيد دوستم رييس حزب جنبش ملی افغانستان 
از جمله كسانی اند كه نام های شان در اين ليست ديده 

می شود.
نمايندگان،  مجلس  عضو  يك  زاده  جمعه  رمضان 
ذكر نام سيد منصور نادری را در جمع نام های زمين 

خواران، توطه عليه شخص او دانست.
جمعه زاده، افزود: » ذكر نام آقای منصور نادری در 
ليست زمين خواران مغرضانه است و هدف سياسی 

دارد«.
در همين حال؛ شيرولی وردک عضو كميسيون ويژۀ 
افرادی كه در  نام های  نماينده گان، گفت كه  مجلس 
بلکه  نيست؛  كميسيون  اين  كار  شده،  ذكر  ليست 
اختيار  در  كه حکومت  ليستی  در  افراد  اين  نام های 

آنان قرارداده؛ گنجانيده شده است.
بشير احمد ته ينج عضو مجلس و سخنگوی حزب 
جنبش ملی افغانستان نيز ذكر نام عبدالرشيد دوستم 
رييس اين حزب را در ليست زمين خواران، نادرست 

خواند.
حزب  و  دوستم  آقای  شخص   « گفت:  تينج  آقای 
افغانستان زمينی را غصب  از  جنبش در هيچ جايی 
نکرده و درج نام او در ليست زمين خواران، اهداف 
سياسی دارد و اين مساله توطيه عليه جنبش است«.

با اين وجود، قدرت اهلل ذكی يك عضو ديگر مجلس 
نماينده گان خطاب به مجلس گفت: افشای نام زمين 
خوران را جهت سياسی ندهيد و هر كسی كه باشد 

نام های شان بايد عادالنه افشا گردد.
جای  هر  در  خواران  زمين   « افزود:  ذكی  آقای 
مربوط  اشخاص  اين  اگر  يا  و  باشند  كه  افغانستان 
هستند؛  هزاره  يا  و  ازبك  تاجيك،  پشتون،  اقوام  به 
نشويد  واقع  طرف  و  كنيد  افشا  عادالنه  را  نام شان 
و اگر اين ليست غلط يا اشتباه است؛ افراد متهم از 

خود دفاع خواهند كرد«.
وی با انتقاد تند از گفته های كميسيون ويژه مجلس 
از سوی حکومت  ليست  اين  در  افراد  نام  گويا  كه 
نماينده  كميسيون  اين  كرد:  خاطرنشان  شده،  ذكر 
اعالم  را  بررسی های خود  نتايج  چرا  نيست؛  دولت 

نمی كند.
در  زيادی  زمين های  اينکه  به  اشاره  با  ذكی  آقای 
بيان  است  شده  غصب  افغانستان  واليات  تمامی 

و  زمين خواران درست است  نام  افشای  كه  داشت 
ثابت  را  اين  و كسی  باشد  نداشته  اگرغصبی وجود 

كند؛ حاضر است از پارلمان استعفا دهد.
فهرست  مجلس  ويژۀ  كميسيون  يك  اين  از  پيش 
از يك  بيش  افرادی كه در غصب  از  تعداد  نام های 

ميليون جريب زمين دست دارند، به نشر رساند.
بزرگ  غاصبان  عنوان  به  تن   19 از  گزارش  اين  در 
دو  شامل  كه  شده  ياد  زراعتی  و  دولتی  زمين  های 
فرمانده جهادی، يك نامزد انتخابات رياست جمهوری 
و شانزده متنفذ محلی است. اين افراد متهم اند كه هر 
يك 10 تا 95 هزار جريب زمين را غصب كرده اند.
مجلس  پيشين  عضو  گيالنی  اسحاق  سيد  همچنان 
به غصب 15 هزار جريب زمين در واليت ننگرهار، 
سيد منصور نادری عضو ديگر مجلس به غصب پنج 
متنفذ  تن  يك  خان  حيات  محبوب  جريب،   هزار 
واليت  در  زمين  هزارجريب   95 غصب  به  محلی 
جريب  هزار   47 غصب  به  جانان  حاجی  و  هلمند 

زمين در واليت نيمروز متهم اند.
در  حکومت  اعمال  از  بررسی  كميسيون  مسووالن 
فهرست  اين  روی  ماه  هشت  كه  می گويند  مجلس 

كار كرده اند.
ميليون و سه  گزارش ها می رسانند كه حدود يك 
سوی  از  كشور  سراسر  در  زمين  جريب  هزار  صد 
زورمندان غصب شده كه حدود 15 هزار تن در اين 

قضيه متهم اند.
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در پروان هر روز...
 در واليت پروان مي گويد، ما نمي توانيم از حضور افراد مسلح 
كنيم، چون  نقاط مختلف كشور چشم پوشي  در  غير مسوول 
كرده  تجربه  را  جنگ  سال  سي  كه  است  كشوري  افغانستان 

است.
او تاكيد كرد، ما چندين مورد اين چنيني را در واليت پروان 
داشتيم؛ بنابراين با روي دست گرفتن برنامه هاي جديد تصميم 
داريم كه اسلحه ها را از نزد افراد غير مسوول جمع آوري كنيم.
قانوني  غير  صورت  به  را  اسلحه  افراد  از  شماري  افزود،  او 
نگه داري مي كنند و در صورت شناسي با آنان برخورد قانوني 

خواهد شد.
معاون سخنگوي وزارت داخله ضمن رد اين گفته ها كه افراد 
مسلح غير مسوول به نهادهاي حکومتي تعلق دارد گفت، افراد 
مسلح حکومتي اصاًل وجود ندارد و كساني كه اسلحه حمل 
مي كنند در چوكات قانوني عمل مي كنند؛ ولي افرادی كه سبب 

آزار و آزيت مردم مي شوند افراد مسلح غير مسوول اند.
پروان يکي از واليت همجوار با كابل است و به عنوان يك 
اقتصادی  و  سياسی  تحوالت  در  مهمی  نقش  كليدی  واليت 
پايتخت داشته و به دليل قرارگرفتن در مسير شاهراه كابل – 

مزار شريف از موقعيت استراتژيکی خاصی برخورداراست.

مرز تاجیکستان و افغانستان...
 تاكيد كرد.

تاجيکستان  سرزمين  از  كه  است  هفتم  بار  گفت:  كرزي 
زيادي  پيشرفت هاي  شاهد  مدت  اين  در  و  مي كنم  بازديد 

بودم.
مشترک  اعالميۀ  همچنين  گفت وگوها  پايان  در  طرف  دو 
با  مبارزه  منطقه،  امنيتی  وضع  تقويت  زمينه  در  همکاری 
قاچاق مواد مخدر و تروريسم و لزوم تعهد بر اجرای طرح 

های دوجانبه و چند جانبه امضا كردند.
دو كشور فارسي زبان تاجيکستان و افغانستان، بيش از يك 

هزار و 500 كيلومتر مرز مشترک دارند.

فساد اداری پیشرفت...
 را مدرنيزه ساخته و سطح موثريت آنرا ارتقا می بخشد؛ اما به 

كارهای بيشتری نياز است كه انجام شود. 
 در اين مقاله، اظهار اميدواری شده كه تغيير پايدار، زمانی رونما 
فزاينده خواستار حکومت  بطور  افغانستان  مردم  كه  خواهد شد 
كارا، شفاف و پاسخگو باشد؛ رسانه  ها در راستای برجسته ساختن 
فساد اداری به عنوان يك موضوع مهم برای آيندۀ افغانستان، نقش 

مهمی را بازی می نمايند.
سطوح،  همۀ  در  فساد  كاهش  كه   است  شده  گفته  همچنان 
بافت جامعۀ افغانستان را همچنانکه با فشار انتقال و تحوالت و 
انکشافات بيشتر مواجه ميشود، محکمتر ميسازد؛ اين مهم است 
از طريق كاهش محدوديت  را  اقتصاد  و  افغانستان  كه حکومت 

های وسيع ناشی از فساد اداری، كارا و ثمربخش بسازد.
سفيرامريکا دركابل، در خاتمۀ اين مقاله نگاشته است كه اياالت 
افغانستان  افغانستان درحالي كه مردم  امريکا، دوشادوش  متحدۀ 
برای تغيير و اصالحات ضروری تالش می ورزند، خواهد ايستاد.

خیابانی به نام ارسال جمال...
 ناتوانی در جلوگيری از ترور ارسال جمال والی اين 

واليت، بركنار كرده است.
به  لوگر  والی  سخنگوی  درويش،  محمد  دين 
فرمانده  نصرتی،  عبدالصبور  كه  گفت  بی سی سی 
امنيت  مسوول  عبدالرحيم زی  صادق  رييس  خان  و 
پوليس و محمدامان رييس امنيت ملی لوگر به دليل 
عدم دقت در اجرای وظيفه، از سمت های خود بركنار 

شدند.
اين  به جای  مقام های جديد  از  تن  دو  كه  افزود  او 
افراد تعيين و به كار آغاز كردند: عبدالحکيم اسحاق 
آمر  تره كی،  عبدالولی طوفان  و  پوليس  فرمانده  زی، 

امنيت.
سخنگوی والی لوگر گفت كه هنوز نام رييس جديد 
اداره امنيت ملی اعالم نشده و ممکن است به زودی 

او هم معرفی شود.
آقای درويش گفت كه در پی تحقيقات در مورد قتل 
كه  بود  آن  از  اوليه حاكی  آقای جمال، گزارش های 
اداره  اما  بود،  گذاشته شده  كار  ميز خطابه  در  بمب 

اعالم كرد كه بمب در  از تحقيقات  بعد  امنيت ملی 
بين كليك نسخه های قرآن كارگذاشته شده بود.

بمب  است  كه ممکن  افزود  لوگر  سخنگوی واليت 
گذاشته  كار  خطابه  ميز  در  قرآن  نسخه های  بين  در 
شده بود. به گفته آقای درويش اين ميز كاماًل از بين 

رفته است.
محل  از  ملی  امنيت  اداره  كه  ويدئويی  تصاوير  در 
در  قرآن  سوخته  نيم  نسخه های  كرد،  پخش  انفجار 

اين محل ديده می شد.
گروه  سخنگوی  را  خود  كه  احمدی  يوسف  قاری 
طالبان معرفی می كند، با ارسال پيامی گفته كه ترور 

آقای جمال كار اين گروه بوده است.
شاخه  يك  را  جمال  آقای  ترور  مسئوليت  پيشتر 
تندرو و نه چندان شناخته شده گروه طالبان موسوم 
به »محاذ فدايی تحريك اسالمی افغانستان« به عهده 
گرفته بود. فردی به نام قاری حمزه با ارسال پيامی از 
جانب اين گروه، مسئوليت گروه خود در اين رويداد 

را اعالم كرد.
اين صورت، در مکان مقدس  به  ترور ارسال جمال 
منفی  واكنش های  مسلمانان،  مذهبی  عيد  روز  در  و 

نظر  از  كه  نهادی  ظاهراً  داشت.  دنبال  به  را  زيادی 
بسياری، انتظار می رفت در اين مورد واكنش نشان 

دهد، شورای علما بود، اما واكنش نشان نداد.
در انتقاد به آنچه كه »خاموشی« شورای علما خوانده 
اين  از  نمايندگان  مجلس  اعضای  از  شماری  شده، 
شورا خواسته كه بايد به بمبگذاری در بين نسخه های 

قرآن در مسجد واكنش نشان دهد.
در  سنا  مجلس  اعضای  يکشنبه  روز  همچنين 
انتقادهای مشابهی از شورای علما، به عنوان مهمترين 
اينچنينی والی  نهاد مذهبی كشور خواستند كه ترور 

لوگر را محکوم كند.
در چند سال اخير يك رشته حمالت مرگبار در داخل 
مساجد در مناطق مختلف افغانستان به وقوع پيوسته 

كه به گروه های شورشی نسبت داده شده است.
پيکر ارسال جمال روز پنجشنبه گذشته، 25 ميزان/مهر 
با تشريفات رسمی و با حضور شماری از مقام های 
كنار  در  و  داراالمان  قصر  عقب  در  دولتی،  ارشد 
سپرده  خاک  به  افغانستان  پارلمان  جديد  ساختمان 

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

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

طرح ابراز داشتند.
مسعود  ولی  احمد  سوی  از  ملی  اجندای  طرح 
شده  ارایه  مسعود  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 

است. 
در این طرح ضمن ارایۀ طرِح خروج از بن بست 
در  پایدار  صلح  تأمین  خصوص  در  کنونی، 

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

برو شده است.

نشست  دومین  گفت  وگوهای  این،  از  پس 
والیت  در  که  را  ملی  اجندای  طرح  مشورتی 
روزنامه  در  به ترتیب  بود،  شده  برگزار  هرات 

به نشر می سپاریم.

سپاس گزار هستم از شما. می خواهم به خاطر دانستن 
به نکاتی كه شما اشاره كرديد، تماس  دوستان ديگر، 

داشته باشم.
همان قسمی كه شما گفتيد كه كار روی طرح آجندای 
ملی زمان گير است، بلی كار كردن در اين زمينه واقعًا 

نياز به زمان زياد دارد.

است،  تفاهم  و  شورا  كه  ملی  آجندای  طرح  ابتدای 
بايد اساس گذاشته شود؛ بعداً مسايل را اولويت بندی 
برای  است  ضروری  و  مهم  مسأله  كدام  كه  نماييم 
افغانستان. قسمتی از صحبت هايی كه شما فرموديد، در 
كتاب آجندای ملی است و در آن جا واضح بيان شده 
است كه آجندای ملی به چه مفهوم؛ كدام مسايل برای 
كتاب  در  آن  اولويت بندی  با  كه  است  افغانستان الزم 

آجندای ملی آمده است.
در ارتباط به اين كه مردم عادی و عوام ما در بين خود 
مشکلی ندارند؛ بلی، من پيش از اين هم خدمِت تان 
عرض كردم كه مردم افغانستان بين خود مشکل ندارند؛ 
اين ها  افغانستان است.  مشکل در ميان نخبه گان مردم 
می شود  چطور  پس  می كنند  خلق  مشکل  مردم  به نام 
بدبينی ها  اين  بين خود  نخست  قدم  در  نخبه گان  اين 
و مشکالت را حل بسازند؟ و بعد از آن می شود اين 
و  هستند  يافته  تحصيل  كه  جوانانی  طريق  از  را  پيام 
دركی از مسايل دارند می شود برای مردم رساند؛ پس 
برای  تا  است  الزم 
كه  خود  جوانان 
جامعه  بالندۀ  نيروی 
بيداری  يك  هستند 
تا  شود  ايجاد  ملی 
بتوانند  جوانان  اين 
بگويند  مردم  برای 
قضايا  و  مسئله  كه 
است.  قرار  چه  از 
بايد  پله  به  پله  يعنی 
پيش برويم؛ مسايلی 
را كه شما ياد كرديد 
است؛  دقيق  آن  همۀ 
در  نمی توانم  من  اما 
خود  رأی  زمينه  اين 

را مستقيم بگويم.
كه  بود  جا  همين  از 
اول  بايد  گفتيم  ما 
را  ميکانيزمی  بياييم 
بسازيم برای بيرون رفت و بعد از آن رويش كار كنيم.
احکام  موضوعات  گفتيد،  شما  را  ديگری  موضوع 
اسالمی است؛  شرعی كه مطمئنًا كشور ما يك كشورِ 
هر هدفی را كه مغاير با آن پيش برود ما در سه چهار 
دهۀ اخير ديديم كه چه پيامدهايی داشت. هيچ كسی 
با احکام شرعی كاری را انجام  نمی تواند در مغايرت 
بدهد، آن چه ملی می گويم بدين معنی است كه آن چه 
و  واضح  چيز  يك  دين  كه  دارد  جريان  ما  خون  در 

حتمی است.
آقای رفیق شهیر:

من فکر می كنم اكثر مسايل در همين رساله بسيار دقيق 

آمده و بيان شده است و شما آقای احمد ولی مسعود 
ايد كه برای بسياری اين يك كار  اين را نوشته كرده 
تازه است، وقت ما هم بسيار كم است و خواهش من 
هم از شما آقای احمد ولی مسعود و رياست مجلس 
همين است همان موضوعاتی كه چالش برانگيز است 
را عنوان قرار بدهيد تا همه روی آن بحث كنند و قرار 
باشد كه هر كسی روی موضوع آجندای ملی صحبت 
كند هر كه دو ساعت حرف خواهد زد و يك تعداد 

دوستان از محروم خواهند شد، تشکر.
سعید حقیقی: 

از  تعداد  اما يك  و  بود  بسيار خوبی  پشنهاد  اين يك 
روی  می خواهند مشخص  و  اند  گرفته  وقت  دوستان 
وقت  شان  برای  بايد  كه  كنند  صحبت  ملی  آجندای 
داد، پس من خواهش می كنم كه صحبت های خود را 
بين سه الی پنج دقيقه فشرده بسازيم تا هم آقای احمد 
ولی مسعود بتوانند از اين صحبت ها ياد داشت بردارند 
ياد  موضوعات  به  پيوند  در  باشند  اگر خواسته  هم  و 

آوری شده ابراز نظر كنند. شايد 
برای بسياری از كسانی كه تازه 
بدست  ملی  آجندای  كتاب 
فرصت  است  گرفته  قرار  شان 
ورق زدن آن را نيافته باشند كه 
همين  جريان  در  است  خوب 
نشست روی موضوعات آن نيز 

صحبت شود.
كه  خبرنگارانی  خدمت  دوم 
دارند  قرار  مجلس  اين  در 
اين  پايان  در  كه  بگويم  بايد 
نشست آقای احمد ولی مسعود 
خواهند  هم  خبری  كنفرانس 
دوستان  می شود  كه  داشت 
آماده  تا آن دم  ما هم  خبرنگارِ 

گی داشته باشند. 
ميران  هادی  آقای  از  حاال 
دقيقه  سه  يا  دو  می خواهم 

صحبت كنند.
هادی میران:

برای همۀ شما  با درود و آرزوی سالمتی و موفقيت 
فرهيخته گان، خواهران و برادران گرامی!

خيلی خوشحال هستيم كه در حضور شما قرار داريم 
و شنوندۀ نکته نظرات زيبا و ارزندۀ شما می باشيم. من 
به گونۀ مختصر به چند نکته اشاره می كنم و آرزو دارم 

با فرصت اندكی كه است بسنده باشد.
ما مجموعۀ بسيار تلخ از تجارب چهار دهه داريم كه 
حوادث  اين  زندۀ  شاهد  ها  شما  و  ها  ما  از  بسياری 
بوديم؛ اما آن چه نظر موافق است همين است كه اين 
تجارب همه تلخ بود و افغانستان را به پرتگاه سقوط 

كشاند و روزگار خونينی را بر سرنوشت مردم تحميل 
بايد اعالن  با يك شهامت  كرد؛ من تصور می كنم كه 
كرد كه ما در يك شرايط بسيار ناگوار و بحرانی قرار 
داريم؛ آن چه ما امروز انجام می دهيم برای نسل فردای 

ما زمينۀ عملی پيدا می كند.
عميق  شکاف های  و  بحران ها  با  افغانستان  در  ما 
اين  و  بکنيم  اعتراف  بايد  كه  هستيم  مواجه  اجتماعی 
شهامت را داشته باشيم و برای راه حل آن چاره جويی 

كنيم.
يکی از شکاف های بسيار مهم به نظر من قومی ساختن 
آگاه هستيد  افغانستان است كه شما همه  در  سياست 
قومی  افغانستان  در  سياست  اخير  دهه  چهار  در  كه 
شده است و سياست مداران از كارت های قومی وارد 
روند  يك  اين  و  می شوند  سياسی  امور  و  معامالت 
بسيار خطرناک و مصيبت بار است كه مردم افغانستان 
را به دسته های قومی تقسيم كرده است كه اين مصيبت 
در امروز و فردای ما حضور خواهد داشت و من فکر 

اين  از  ما  تا زمانی كه سياسِت سياست مداران  می كنم 
چارچوب و از حالت به حالِت انسانی آن بيرون نشود، 

ما ُدچار اين مصايب می مانيم. 
تا  و  داريم  نياز  محوری  شهروند  به  افغانستان  در  ما 
زمانی كه آن را نداشته باشيم و اين شهروند محوری 
اجتماعی رعايت  مناسبات  قانونی آن در  از مجراهای 

نگردد، ما با مشکالت بسيار جدی مواجه می شويم.
از  كه  می شود  همه پذير  زمانی  اجتماعی  قراردادهای 
قرار  شود.  برابر  آن  اجرايی  زمينۀ  قانونی  مجراهای 
دادهای اجتماعی حاصل فکر و تالش روشنفکران و 

نخبه گان فکری جامعه است.

      در سلسلة گفت و گوهای اجندای ملی                                                                             بخش چهارم

دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات

گفـت وگـوی اشـتراک كننده گان
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          ناجیه نوري

در واليت پروان هر روز يك نفر توسط 
افراد مسلح غير مسوول كه شماري از 
آنان به نهادهاي حکومتي تعلق دارند، 

كشته مي شود.
پروان  واليت  نماينده گان  از  شماري 
عدم  مي گويند،  مساله  اين  بر  تأكيد  با 
قضيه،  اين  به  نسبت  حکومت  توجه 
سبب شده تا افراد مسلح غير مسوول 
با استفاده از اسلحه نهادهاي حکومتي 

براي مردم مشکالتي را ايجاد  كنند.
ادعا  اين  رد  با  داخله  وزارت  اما 
اصاًل  حکومتي  مسلح  افراد  مي گويد، 
حمل  اسلحه  كسانيکه  و  ندارد  وجود 
عمل  قانون  چوكات  در  مي كنند 

مي كنند.
وزارت داخله ضمن تاييد حضور افراد 
پروان  واليت  در  مسوول  غير  مسلح 

مي گويد، افغانستان كشوري است كه سي سال جنگ را پشت 
سر گذاشته و اين مساله سبب شد تا افراد مسلح غير مسوول در 

مناطق محلی كشور براي مردم مشکالتي را ايجاد كنند.
به گفتۀ مسووالن وزارت داخله،  اين وزارت برنامه هاي جديدي 
روي دست دارد تا از حضور افراد مسلح غير مسوول در واليت 

پروان جلوگيري كند.
ذكيه سنگين نماينده مردم واليت پروان در مجلس نماينده گان با 
ابراز نگراني از حضور افراد غير مسوول مسلح در واليت پروان 
حتا  و  آذيت  و  آزار  سبب  مسوول  غير  مسلح  افراد  مي گويد، 

كشتن شدن شماري از افراد در واليت پروان شده اند.

بي توجهي  از  انتقاد  با  سنگين  بانو 
گفت،  مساله  اين  به  نسبت  حکومت 
شماري از اين افراد مسلح غير مسوول 
براي  حکومت  اسلحۀ  از  استفاده  با 
اما  مي كنند؛  ايجاد  مشکالت  مردم 
حکومت نسبت به اين قضيه بي توجه 

است.
حکومت  توجه  عدم  كرد،  تاكيد  وي 
نسبت به اين مساله سبب شده تا در 
واليت پروان هر روز يك نفر توسط 
كشته  مسوول  غير  مسلح  افراد  همين 

شوند.
ما  گفت،  همچنان  مجلس  عضو  اين 
اين مساله را هم با وزير داخله و هم 
با والي پروان مطرح كرديم؛ ولي هنوز 
باقي  خود  قوت  به  مشکل  اين  هم 
شاهد  روز  هر  پروان  مردم  و  است 
كشتن شدن يك نفر توسط اين افراد 

هستند.
بانو سنگين افزود، چون شماري از اين افراد مسلح غير مسوول 
به حکومت تعلق دارند؛ بنابراين دولت در جمع آوري اسلحه از 
نزد اين فراد ناتوان است و اين مساله سبب شده تا مردم هر روز 

شاهد كشتن شدن افراد بي گناه باشند.
به باور او، اگر دولت به امنيت پروان توجه نکند، ممکن است 
مواجه  جدي  چالش  با  واليت  اين  در  انتخابات  برگزاري  كه 
امنيت  به  بايد  كه  بوده  اين  بر  همواره  ما  تاكيد  بنابراين  شود؛ 

پروان توجه جدي صورت گيرد.
اما نجيب دانش معاون سخنگوي وزارت امور داخله ضمن تاييد 
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در پروان هر روز یک نفر كشته 
می شود

سفیر امریکا در کابل:

فساد اداری پیشرفت افغانستان را 
تهدید می کند

سفير امريکا در كابل با بيان اينکه فساد اداری تهديدی 
برای پيشرفت افغانستان است، اظهار داشت: فساد يك 
موضوع مهم برای رييس جمهور آينده اين كشور است 
و رأی دهندگان نيز از كانديدان رياست جمهوری توقع 

دارند كه به اين موضوع بپردازد.
جيمز كنينگهم در مقاله يی كه به آژانس خبری پژواک 
از سال ها  افغانستان پس  كه  است  نوشته  كرده  ارسال 
جنگ، دوباره به زنده گی بازگشته و تغييرات به وجود 
می باشد؛  مالحظه  قابل  گذشته،  سال   12 طی  آمده 
و  خواست ها  كشور  اين  سراسر  در  افغان  شهروندان 

توقعات بيشتری از حکومت شان دارند.
 وی درمقاله خود نوشته است: طوري كه افغانستان به 
پيشرفت  اداری  اما فساد  ادامه مي دهد؛  پيشرفت خود 
اين كشور را تهديد می كند، فساد اداری يك موضوع 
مهم برای رييس جمهور آيندۀ افغانستان خواهد بود و 
توقع  جمهوری  رياست  كانديدان  از  دهندگان،  رای 

خواهند داشت تا به اين موضوع بپردازند.

در اين مقاله آمده است كه شركای بين المللی افغانستان 
نيز از اقدام واقعی در اين راستا استقبال خواهند كرد؛ 
فساد  با  مبارزه  راه  در  محسوس  پيشرفت های  چناچه 
اداری، برای حفظ حمايت بين المللی از افغانستان در 

سال های آينده، مهم دانسته ميشود.
 سفير گفته است: همه كشورها به شمول كشور خودم 
امريکا با چالش فساد اداری مواجه هستيم، ما در زمينه 
مبارزه با فساد اداری تجارب ارزشمندی كسب نموده 
تطبيق  و  خود  فعاليت  در  فساد  با  مبارزه  برای  ايم، 
گسترده  های  تالش  افغانستان  در  امريکا  های  برنامه 
می نماييم؛ اما در اين تالش ها هميشه موفق نبوده ايم، 
ولی برای شناسايی و جلوگيری از فساد اداری، سخت 

كوشا مي باشيم.
وی درادامه نوشته است كه به همين ترتيب، امريکايی ها 
با شركای افغان خود كار نموده اند تا كسب اطمينان 
نمايند كه بازسازی خدمات اجتماعی افغانستان، زيربنا 
و ارگان های حکومتی افغانستان، با ايجاد ميکانيزم های 
پايدار برای بهبود حسابدهی و شفافيت، توأم می باشند.
وجود  به  پيشرفت های  به  مقاله  اين  از  بخشی  در   
آمده در افغانستان اشاره شده و آمده است كه رهبران 
اختيار  در  ارزشی  با  ابزار  حاضر،  حال  در  افغانستان 
دارند كه عبارت است از پرداخت معاشات به صورت 
حسابدهی  ُملکی،  خدمات  اصالحات  الکترونيکی، 
نظارت  ُقضات،  و  دادستان ها  آموزش  مالی،  نهادهای 
آنها  از  با استفاده  جامعۀ مدنی و آزادی مطبوعات كه 

همۀ  در  را  شفافتر  و  موثرتر  حکومتداری  ميتوانند 
اين  از  ها  افغان  كه  است  بخشند؛ الزم  ارتقاء  سطوح 
ابزار استفاده نموده و در صدد ايجاد ساير ابزارها باشند. 
 سفير امريکا درمقالۀ خود، با ذكر اينکه تاثيرات فساد 
اداری؛ ارتباط مستقيم با ثبات اقتصادی آيندۀ افغانستان 
 12 پيشرفت های  ادامۀ  منظور  به  كه  است  گفته  دارد، 
گذاری  سرمايه  جلب  به  نياز  افغانستان  گذشته،  سال 

بيشتر از منابع داخلی و خارجی دارد.
همچنان فرصت های سرمايه گذاری عالی وجود دارد 
انکشاف  را  طبيعی  منابع  دهد،  گسترش  را  صنعت  تا 
بهبود  را  زيربناها  و  دهد  افزايش  را  تجارت  دهد، 
محيط  يك  نيازمند  گذاران،  سرمايه  جلب  بخشد؛ 

تجارتی شفاف و مفيد نيز ميباشد.
معيار  براساس  كه  است  افزوده  مقاله  اين  در  وی 
 168 رده  در  افغانستان  حاضر  حال  در  جهانی،  بانك 
»سهولت  نمودن  فراهم  زمينۀ  در  جهان  185كشور  از 
است  معنی  بدين  اين  دارد؛  قرار  كار«  و  انجام كسب 
سرمايه  برای  بهتر  سهولت های  دارای  167كشور  كه 

گذاری، نسبت به افغانستان می باشند.
 اگر قرار باشد كه ظرفيت اقتصادی افغانستان گسترش 
يابد، حکومت افغانستان بايد اصالحاتی را روی دست 
بگيرد تا اعتماد سرمايه گذاران را جلب نموده و سکتور 

تجاری افغانستان را تشويق نمايد.
ايجاد قوانين  اين اصالحات را  امريکا،  باور سفير  به   
كه  المللی  بين  استانداردهای  با  مطابقت  در  مناسب 
منازعات  باشد، حل  معتبر  قراردادهای  تطبيق  متضمن 
از طريق نورم های بين المللی با استفاده از حاكميت 
ايجاد فضای شفاف و  مالکيت،  به حق  احترام  قانون، 
قابل پيش بينی برای شركت های افغانی و بين المللی و 
آوردن اصالحات مهم مالی و اقتصادی احتوا مي كند.

همۀ اين اقدامات ضروری است تا حکومت به كسب 
برای  افغانستان  كه  آيد  نايل  تجارت  گذاری  سرمايه 

ساختن آينده اش نياز دارد.   
 درادامۀ اين مقاله همچنان گفته شده است كه رسيدن 
به اين مامول، برای هر كشور در حال توسعه، امر ساده 
داشته  ای  قابل مالحظه  افغانستان حمايت  اما  نيست؛ 
برای  المللی  بين  كنندگان  تمويل  های  برنامه  و  است 
زمينه  در  كشور  اين  كه  همچنان  افغانستان،  به  كمك 
تالش  فساد  از  جلوگيری  و  شفافيت  سطح  ارتقای 

مي نمايد، ادامه خواهد يافت.
شده  انجام  كارهای  خود،  مقالۀ  از  قسمتی  در  سفير 
از  نمونه  طور  به  كرده  عنوان  عالی  را  درافغانستان 
سيستم های جديد شفاف و مبتنی بر شايسته ساالری 
در استخدام مسئولين عامه، تقرری برمبنای شايستگی، 

نه برمبنای ضوابط و روابط  ياد كرده است.
همچنان گفته شده است كه وزارت معادن، تقريبًا همۀ 
قراردادهای معادن را در وب سايت اين وزارت نشر 
نموده است، شاروالی كابل كه بزرگترين شاروالی در 
افغانستان است، پروسه های موثری را در زمينه هايی 
همچون صدور جواز ساخت و ساز، روی دست گرفته 

است.
و  ماليات  آوری  جمع  مانند  كليدی  سکتورهای  در 
عوارض گمركی، افغانستان روند كار...  ادامه صفحه 6
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