
به گفته سخنگوی دولت افغانستان، واشنگتن و کابل 
قرارداد  امضای  جهت  در  مسائل  از  بسیاری  سر  بر 

امنیتی به توافق نرسیده اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، واشنگتن در سال 2011 
نیز پس از شکست در مذاکرات دو جانبه با بغداد به 
همین »گزینه صفر« رسید و نیروهایش را خارج کرد.

تقریبا یک سال است که واشنگتن و کابل به دنبال نهایی 
کردن یک توافق امنیتی دو جانبه اند که در خصوص 
آینده نیروهای امریکایی در افغانستان تصمیم بگیرند، 

اما همچنان توافقی حاصل نشده است.
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در پایان سفر به 
افغانستان در ماه جاری میالدی اظهار داشت که تنها بر 
سر مصونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان 
این  از  غیر  کری  گفته  به  است.  نشده  توافق حاصل 

موضوع حساس،  موارد دیگری نیز نیازمند توافق دو 
جانبه هستند.

این  در  افغانستان  دولت  سخنگوی  فیضی،  ایمل 
نرسیم  نهایی  توافق  یک  به  ما  اگر  گفت:  خصوص 
لویی جرگه و مردم افغانستان در خصوص موضوعات 
باقی مانده نظر می دهند. ...                 ادامه صفحه 6
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آن هنگام كه روحم عاشق جسمم شد و جفت گيري اين دو سر 
گرفت، من بار ديگر متولد شــدم.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

کرزی هم چنان در صـدر 
فهرست مداخله گران انتخابات

اداره امنیت ملی به نامزدان انتخابات کشور از »شیوه های 
کرده  توصیه  آنها  به  و  داده  تروریستی« هشدار  جدید 
است از پذیرش تحایفی مانند موبایل، کمپیوتر و دیگر 

وسایل بسته بندی شده خودداری کنند.
مردم  به  خطاب  دوشنبه  روز  افغانستان  ملی  امنیت 
افغانستان و نامزدان...                         ادامه صفحه 6

سبب  افغانستان  در  بریتانیا  نظامي  استخباراتي  نیروهاي  افزایش 
خواهد شد تا افغانستان به میدان رقابت هاي استخباراتي منطقه و 

جهان تبدیل شود. 
تنها  مي گویند،  مطلب  این  اظهار  با  تحلیلگران  از  شماري 
نیروهاي  تا  مي دهند  اجازه  ضعیف  و  مستعمره  کشورهاي 
استخباراتي کشورهاي دیگر در خاك شان فعالیت هاي استخباراتي 

داشته باشد.
نیروهاي  افزایش  خواهان  بریتانیا  نظامی  استخباراتی  سازمان 

استخباراتي این کشور در افغانستان شده است.
یک مقام استخباراتی بریتانیا گفته است که افغانستان »ناتوان ترین 

حلقه »در پوشش های اطالعاتی خارجی شناخته شده است.
ناتو  اعضای  استخباراتی  سازمان های  اگر  که  گفته  سازمان  این 
بار  کشور  این  باشند،  نداشته  کشور  این  در  تر  ُگسترده  فعالیت 
دیگر به پناهگاه هراس افگنان جهانی مبدل...         ادامه صفحه 6

که  کرد  اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
انتخابات  در  شرکت  برای  که  کسانی  مجموع  از 
ده  صالحیت  بودند،  کرده  نام  ثبت  ریاست جمهوری 

نفر از سوی این کمیسیون تائید شده است.

کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  نورستانی  یوسف 
خبری گفت صالحیت افراد )نامزدان( براساس قانون 
در  آن  بر  عالوه  و  شده  بررسی  افغانستان  انتخابات 
افغانستان  خارجه  امور  وزارت  از  افراد  تابعیت  مورد 

اطالعات الزم را به دست آوردیم.«
کسانی  افزود  افغانستان  انتخابات،  کمیسیون  رییس 
به  مراجعه  با  می توانند  نشده  تائید  که صالحیت شان 
را  مساله  انتخاباتی،  شکایت های  بررسی  کمیسیون 

پیگیری کنند.
    داکتر عبداهلل عبداهلل، عبدرب الرسول سیاف، اشرف 
غنی احمدزی، عبدالرحیم وردك، هدایت امین ارسال، 
زلمی رسول، قطب الدین هالل، قیوم کرزی، گل آقا 
به  ابتدایی  فهرست  در  نعیم،  نادر  سردار  و  شیرزوی 
عنوان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تأیید شده  اند.
انوارالحق احدی، سید اسحاق گیالنی، بسم اهلل شیر، 
سرور  احمدزی،  غنی  حشمت  نجیمی،  کریم  فضل 
احمدزی، حمیداهلل قادری، داوود سلطانزوی، عزیزاهلل 
اعظم، خدیجه  فاروق  دوستزاده،  علی  سلمان  لودین، 
داکتر  لیوال،  رحمن  نور  دبیر،  عبدالهادی  غزنوی، 
داور احمد نادی و نادر احمدشاه احمدزی، از لیست 

نامزدان حذف شده اند.
برای  از کسانی که  تن  فهرست، شانزده  این  اساس  بر 
شرکت در انتخابات ثبت نام کرده...     ادامه صفحه 7

هشدار امنیت ملی 
به نامزدان انتخابات 

ریاست جمهوری

بازی های استخباراتی 
انگلیس در افغانستان

سخنگوی حامد کرزی:
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صفحه 6

لیست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری اعالم شد

 16 تن حذف شدند



       افغانستاِن امروزی که به شدت از آسیب های 
مداومِ جنگ ها، ناامنی ها و بی باوری های ُکشنده 
فراگیِر  و  بزرگ  اجندای  یک  به  است،  رنج  در 
ملی نیـاز دارد. از دست دادِن فرصت ها در بیشتر 
و  ذهنیت ها  که  داد  نشان  گذشته  دهة  یک  از 
این  قومی، سمتی و گروهی، مشکِل  برنامه های 
کرد.  نخواهد  را حل  نابه سامانی   از  مملو  کشورِ 
برای حل بنیادی و همیشه گی مشکالت موجود 
در افغانستان، ترسیم یک اجندای بزرگ ملی که 
همة مردم، خود دیدگاه ها و منافع مشروع شان را 
در آن ببینند، الزم و حتمی است؛ که با استفاده 
اجتماعی،  و  سیاسی  نخبه گان  برنامه های  از 
دیدگاه های مردمی و امکانات موجود در کشور، 
می توان چنین یک چتر ارزنده یی را به میان آورد.

و  فعالیت ها  مشاهدة  با  خوش بختانه         
صاحب اندیشه  چهره های  از  عده یی  برنامه های 
در کشور، به خوبی می توان این را درك کرد که 
ایجاد  ظرفیت ها جهت  و  ذهنیت ها  سلسله  یک 
الزمه های  تمام  بتواند  که  ملی  بزرگ  چتر  یک 
کاری افغانستان را در خود داشته باشد، به میان 
آمده است. اما آن هایی که برای رسیدن به قدرت 
صف بندی ها  بر  بیشتر  تمرکز  و  بسته اند  کمر 
هم چنان  دارند،  محیطی  و  قومی  اجنداهای  و 
مفید  و  ارزنده  برنامه های  ارایة  و  تهیه  جای  به 
با حیله های  اکتفا نموده و  کاری، به شعار دادن 
ناتوانی های  و  ضعف  می کنند  تالش  تکراری 
خود را در بستر ناشفاف قومی، پنهان نمایند. در 
حالی که شرایط مهم و سرنوشت ساز کنونی در 
بی ثمِر  بازی های  برای هم چو  مجالی  افغانستان، 
گام های  برنامه ها،  خواهان  و  نمی دهد  تکراری 
صادقانة  و  به موقع  خودگذری های  و  عملی 
مملکت  این  تأثیرگذارِ  چهره های  و  نخبه گان 
می باشد. بنابراین، طرح »اجندای ملی و حاکمیت 
بر مبنای مشارکت ملی« را که آقای احمد ولی 
مسعود، یک تن از فعاالن سیاسی کشور، با ارایة 
راهکارها و چارچوکاِت مشخص پیش کش کرده 

است، نباید نادیده گرفت.
       انتخابات پیش رو که قرار است در بهار 
سال آیندة خورشیدی دایر گردد، تنها یک پروسة 
مشکلی  که  کشورهایی  به سان  انتخاباتی،  سادة 
و  فرصت  یک  بلکه  نیسـت؛  ندارند،  جدی یی 

می باشد  افغانستان  در  تاریخی  مهِم  مرحلة  یک 
که مرتبط با چه گونه گی تدویر آن، هر پیامدی از 
آن قابل پیش بینی و توقع خواهد بود. انتخابات 
سال 1393 خورشیدی در افغانستان، در صورت 
برنامه های  ارزنده و شفاف و موجودیت  تدویر 
ازخودگذری   و  مشارکت  و  ملی  سازندة 
می تواند  ملی،  هدف مند  جریان های  و  چهره ها 
بهبود  مسیر  در  حرکت  برای  را  خوبی  فرصت 
ناامنی ها  آزاردهندة  از چنگال  رهایی  و  ترقی  و 
یقین  به  اما  دهــد.  به دست  بی باوری ها  و 
و  تنظیم شده  نابرابری های  هرگونه سهل انگاری، 
در  گروهی  و  قومی  اجنداهای  به  برتری بخشی 
پروسة تدویر انتخابات، پیامدهای ناگواری را در 
پی خواهد داشت که نه به خیر افغانستان خواهد 
بود و نه به خیر منطقه و جهان. از این رو تالش 
مداوم نخبه گان، هماهنگ سازی برنامه های کاری 

فعاالِن برجسته و تأثیرگذار سیاسی و تالش های 
برای  بابرنامه  جریان های  و  حاکم  نظام  مشترك 
پروسة  از  حمایت  و  مردم  رضایت  کسب 
انتخابات، می تواند مردم و مملکت را در مسیر 
جدی تر  نابه سامانی های  از  و  داده  قرار  مناسبی 

نجات دهد.

و  دیدگاه ها  بر  نمودن  تمرکز  پهلوی  در        
برنامه های نخبه گان ملی و تالش ها برای کسب 
ملی  پروسة  از  حمایت  برای  مردم  رضایت 
معنوی  و  مادی  امکانات  از  استفاده  انتخابات؛ 
موجود و قابل دسترس در افغانستان نیز می تواند 
بزرگ  اهداف  به  رسیدن  در  را  افغانستانی ها 
به  جهانی  جامعة  توجه  نماید.  کمک  ملی شان 
سال  انتخابات  پروسة  به خصوص  ـ  افغانستان 
آینده که در محراق توجه جهانیان قرار دارد ـ، 
کمک های مالی و تخنیکی کشورها و سازمان های 
مختلف دنیا به پروسة انتخابات و هم چنین حضور 
نیروهای بین المللی در آخرین سال مأموریت شان 
امکاناتی اند  و  فرصت ها  از جمله  افغانستان،  در 
ملِی  برنامه های  تقویت  جهت  در  می توان  که 
و  فراگیر  به موقع،  تدویر  و  انتخابات  با  مرتبط 
استفاده کرد.  از آن ها  این پروسة بزرگ  موفقانة 
و  ملی  فراگیر  انتخابات  یک  تدویر  در صورت 
نتیجة  که  ملی  بزرگ  اجندای  یک  چتر  زیر  در 
عام پذیر و ارزنده یی در پی داشته باشد، زمینه ها 
این  در  ملی  مسوولیت های  تمام  تصاحب  برای 
هیچ  و  می گردد  مهیا  افغانستانی ها  برای  کشور 
روندی اوضاع عمومی در این مملکت را آسیب 

نخواهد رسانید.
      در نتیجه می توان چنین دیدگاهی  داشت: 
باید دولت  آیندة خورشیدی،  انتخابات سال  در 
ملی  مطرح  جریان های  و  چهره ها  و  افغانستان 
این  نجاِت  برای  با جامعة جهانی،  همکاری  در 
نابه سامانی  و  بحران  نوع  هر  بروز  از  مملکت 
تازه، با برنامه های ارزنده و ملی برای تدویر یک 
انتخابات واقعی، شفاف و فراگیر تالش کرده و 
با به نمایش گذاشتن گام های سازندة عملی در 
این راستا، باورها و اعتماد از دست رفتة ملی را 
معتقد  بسیاری  اگرچه  بازگردانند.  مردم  میان  به 
بر این اند که بر مبنای اصول دموکراسی و سنت 
انتخاباتی، هر جریان و گروهی که اکثریت آرا را 
آورد، می تواند هر آن گونه که خواست  به دست 
شاید  و  کند  و حکومت  دهد  تشکیل  حکومت 
مدرن  ارزش های  و  ثبات  که  کشورهایی  در 
رویکرد  همین  نیز  است  شده  نهادینه  آن ها  در 
این  من،  نظر  به  اما  باشد؛  منطقی  رویکردی 
افغانستان  کشورهایی چون  در  رویکرد  و  منش 
کاماًل  بی باوری هاست،  و  مشکالت  از  مملو  که 
که  واقعی ست  امر  یک  این  نمی باشد.  صادق 
پذیرفتن حاکمیت  بدون  هیچ جریان و گروهی 
زیر  در  گرفتن  قرار  و  ملی  مشارکت  مبنای  بر 
و  مردم  این  نمی تواند  ملی  اجندای  یک  چتر 
این است  کار در  منطق  نماید.  اداره  را  مملکت 

بهبود  برای  ظرفیت ها،  و  فرصت ها  تمام  از  که 
اوضاع در کشور و نجاِت این مملکت از افتادن 
به کام بحران های تازه، استفاده شود و همه با هم 
برای تحقق آرزوی ملی، رسالت ملِی خود را با 
استفاده از پروسة انتخابات به مثابة یک فرصت 

ارزش مند به انجام برسانـند. 
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عبدالقهار سروری

با اجنداهای قومی
اهداف ملی برآورده نخواهد شد!

 

افغانستان،  دولت  مهِم  دستاوردهای  از  یکی  پیـش،  تا سه سال 
رشد بانک داری و بانک های خصوصی شمرده می شـد. چنان که 
در همان هفت سال نخست، بیش از ده بانک، اعم از دولتی و 

خصوصی در افغانستان تأسیس و راه اندازی گردیــد. 
به  را  زیادی  امیدواری های  بانک داری،  راستای  در  جهش  این 
میان آورد. آن گونه که گفته می شد این دستاورد، توجه خیلی از 
تاجران را برای سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان به خود جلب 
از  بارها  و  بارها  کشور،  در  بانک داری  رشد سریع  است.  کرده 
و  شد  یادآوری  بین المللی  معتبر  ژورنال های  و  رسانه ها  طریق 
در نهایت، خوش بینی ها را نسبت به رشد اقتصادی افغانستان در 

سطح جهان افزایش داد.
مهم ترین  ورشکسته گی  افشای  از  پس  اکنون  سوگ مندانه  اما 
به  امیـدواری ها  آن  تمام  )کابل بانک(،  کشور  خصوصی  بانک 
از  ناشی  تنهایی  به  یأس  این  البته  است.  شده  بدل  مطلق  یأس 
ورشکسته گی کابل بانک نبوده؛ بلکه پس از آن، عزیزی بانک نیز 
به چنین مشکلی دچار شد و افزون بر آن، دزدی های حرفه یی 
نیز اعتبار این بانک ها را کاهش دادند. دزدان، بار نخست پول های 
عزیزی بانک را باال رفتنـد و اینک نیز گزارشی از دزدی کابل بانک 

نو در دست است.
چهارده  و  دالر  سه صدهزار  حدود  که  رسیده  خبر  به تازه گی 
میلیون افغانی را دزدان از کابل بانک نو و یا بهتر است بگوییم 
همان کابل بانک قدیم، بیرون کرده اند. این خبر هرچند به مقیاس 
دزدی های میلیون دالرِی این بانک در انتخابات قبلی تکان دهنده 
نیست؛ اما حکایت از آن دارد که رشد بانک داری در افغانستان، 
به ساِن رشد امنیت و آزادی بیان و...، سخت پوشالی و شکننده 

است.
زمانی که ورشکسته گی کابل بانک توسط رسانه های غربی فاش 
شد، مدت زیادی از این ورشکسته گی گذشته بود. به این معنا 
که این بانک ماه ها قبل از آن خبر دچار ورشکسته گی شده بود 
ولی مسووالن خبر آن را پنهان کرده بودند. دالیل آن سقوط نیز 
روشن بود. انتخابات و حکومت و بعد مسووالن درجه یِک آن 
بانک که به طرز بی رویه یی سرمایه های مردم را به باد داده بودند. 
کابل بانک،  در سقوط  مقامات حکومت  پای  بودن  دخیل  بر  بنا 

پروندة فساد آن با چند اجرای نمایشی مختومه اعالم شد.
عزیزی بانک نیز چنین مسیری را طی کرده بود مگر هنوز جای 
برنامه های  با  کامل،  از ورشکسته گی  قبل  که  باقی ست  شکرش 
یک  این همه،  با  اما  کردند.  ترمیم  را  آن  از  بخشی  پیش گیرانه، 
کارمند معمولی این بانک، چند ماه قبل به ساده گی توانست بیش 
از یک میلیون دالر را دزدی کند که به تعقیب آن، اکنون دزدی 

مشابهی از کابل بانک نو صورت گرفته است.
سیستم  که  است  این  می آید  به دست  تجربه  دو  این  از  آن چه 
تنها  نه  ناایمنی  این  نیست.  ایمن  افغانستان  در  بانک داری 
بل  می باشد؛  حکومتی  مقامات  مستقیم  دخالت  ماحصِل  که 
برنامه ریزی نادرست نظام محافظتِی خود این بانک ها را نیز در 

بر می گیرد.
روز  تکنالوژی  باالترین  به  مجهز  بانک ها  محافظتی  نظام  اکثراً 
است که نفوذ به آن به ساده گی ممکن نیست. این که یک فرد و 
یا چند فردِ معمولی به ساده گی می توانند پول قابل توجهی را از 
بانک بدزند، به این معناست که سیستم ایمنی این بانک ها اصاًل 

برای دزدی دیزاین شده است.
اکثر  مثل  دزدی ها  این گونه  پرونده های  که  است  این  جالب تر 
پرونده های موجود در محاکم افغانستان به باد فراموشی سپرده 
می شوند و همین موضوع باعث شده که دزدی های میلیون دالری 
ادامه یابند. جدای از آن، بی اعتمادی به بانک ها نیز در میان مردم 

گسترده تر شده است.
نگه داشِت  به  عالقه یی  چندان  نیز  آغاز  از  افغانستان  مردم 
پول های شان در بانک ها نداشتند. هرچند این یکی از ویژه گی های 
بانک های  اتفاقاتی که در  اما  یک جامعة عقب مانده است،  بارزِ 
افغانستان در حال وقوع اند، این باور مردم را موجه جلوه می دهند.
بی تردید که ادامة این وضع، از جنبة دیگری نیز اثرگذار است؛ 
این که زمینة سرمایه گذاری ها را محدود خواهد ساخت. تاجران و 
سرمایه گذاران خارجی وقتی می بینند که سپرده های بانکی چنین 
در  سرمایه گذاری  جرأت  کمتر  دارند،  قرار  نابودی  معرض  در 
افغانستان را به خود می دهنـد. چنان که سقوط کابل بانک پس از 
انتخابات 1388 نیز چنین نقشی را در جامعة افغانستان ایفا کرد.

مثل  افغانستان  در  بانک داری  نظام  که  گفت  می توان  بنابراین، 
سایر نظام سازی ها بسیار خام و ناقص بوده است. اگر وضعیت 
همین طور ادامه یابد، سرانجام ما شاهد تاراج رسمی  این بانک ها 
گرفته  دزدی ها جدی  این  پروندة  این که  مگر  بود؛  خواهیم  نیز 
شود، نظام های محافظتی و ایمنی آن ارتقا یابند، دست دخالِت 
نظام  یک  تا  و...،  گردد  کوتاه  بانک ها  از  حکومتی  مقامات 

بانک داری سالم در کشور به میان بیاید.

تاراج تدریجِی  بانک های 
خصوصی!

انتخابات سال 1393 خورشیدی در افغانستان، در صورت تدویر ارزنده و شفاف و 
موجودیت برنامه های سازندة ملی و مشارکت و ازخودگذری  چهره ها و جریان های 
هدف مند ملی، می تواند فرصت خوبی را برای حرکت در مسیر بهبود و ترقی و 
رهایی از چنگال آزاردهندة ناامنی ها و بی باوری ها به دست دهــد. اما به یقین 
هرگونه سهل انگاری، نابرابری های تنظیم شده و برتری بخشی به اجنداهای قومی 
و گروهی در پروسة تدویر انتخابات، پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت که 
نه به خیر افغانستان خواهد بود و نه به خیر منطقه و جهان. از این رو تالش مداوم 
نخبه گان، هماهنگ سازی برنامه های کاری فعاالِن برجسته و تأثیرگذار سیاسی و 
تالش های مشترک نظام حاکم و جریان های بابرنامه برای کسب رضایت مردم و 
حمایت از پروسة انتخابات؛ می تواند مردم و مملکت را در مسیر مناسبی قرار داده 
و از نابه سامانی های جدی تر جلوگیری کند
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سازمان عفو بین الملل حمالت هواپیمای 
بدون سرنشین امریکا را محکوم کرد

متحده  ایاالت  الملل  بین  عفو  سازمان 
حمالت  با  که  می کند  متهم  را  امریکا 
پاکستان  در  سرنشین  بدون  هواپیمای 
مکرراً از حقوق بین الدول تخطی کرده 
است. این سازمان بعض از این حمالت 
به عنوان جنایات جنگی درجه  را حتی 

بندی کرده است.
الملل در یک گزارش  بین  سازمان عفو 
امریکا  متحده  ایاالت  حکومت  علیه 
ِورِنا  است.  کرده  وارد  اتهامات شدیدی 
هارپه ، از بخش آلمانی سازمان عفو بین 

الملل گفته است:
» ایاالت متحده امریکا با سری نگهداشتن 
سرنشین  بدون  هواپیمای  برنامه  شدید 
برای خود اجازه نامه ای برای کشتن را 

می دهد که به این وسیله معیار های حقوق بشر و 
حقوق بین الدول کاماًل نادیده گرفته می شوند.«

این  ساختن  دقیق  برای  الملل  بین  عفو  سازمان 
سرنشین  بدون  هواپیمای  حمله   45 خود،  گزارش 
ایاالت متحده امریکا را میان ماه جنوری و اگست 
سال 2013 در شمال وزیرستان ارزیابی کرده است. 
میان  مرز  در  عبور  قابل  زحمت  به  ای  منطقه  این 
افراط  مهم  قرارگاه  عنوان  به  افغانستان،  و  پاکستان 
گرایان شبکه القاعده و جنگ جویان طالبان شهرت 

دارد.
براساس این گزارش یک مادر 68 ساله بر اثر حمله 
در   2012 سال  اکتبر  در  سرنشین  بدون  هواپیمای 
کودکان  شد.  کشته  اش  های  نواسه  چشمان  برابر 
بر اثر حمله دومی هوایی زخمی شدند. در گزارش 

سازمان عفو بین الملل آمده است:
»آنچه به ویژه حیله گرانه است، این است که بعد 

از حمله اولی هواپیمای بدون سرنشین، حمله دیگر 
انجام می داده شود و بدین ترتیب آن انسان های را 
مورد هدف قرار می دهد که به زخمی های حمله 

اولی کمک می کنند.«
از  دومی  نمونه  عنوان  به  الملل  بین  عفو  سازمان 
یک مورد حمله در جوالی سال 2012 یاد می کند: 
در آن زمان 18 فرد ملکی از هوا مورد حمله قرار 
گرفتند که بعد از کار روزانه شان، برای صرف طعام 
ارزیابی سازمان  براساس  بودند.  آمده  شب گردهم 
عفو بین الملل باوجود این که از جانب باشندگان 
اما  نبوده است،  روستا »هیچ نوع تهدیدی« متصور 
گزارش رسمی ایاالت متحده امریکا از آنها به عنوان 

مبارزان مسلح ذکر کرده بود.
  تقاضای روشن از حکومت آلمان

متحده  ایاالت  حکومت  از  بشر  حقوق  مسوولین 
مورد  را  اتهامات  این  که  اند  آن  خواستار  امریکا 

مسوولین  از  و  دهد  قرار  بررسی 
بازخواست  ملکی  مردم  بر  حمالت 

کند.
از حکومت  الملل  بین  عفو  سازمان 
که  کند  می  تقاضا  فدرال  آلمان 
بین  حقوق  رعایت  از  آشکارا 
این  دید  از  اما  کند.  حمایت  الدول 
حال  به  تا  آلمان  حکومت  سازمان 
های  پیما  هوا  حمالت  فقط  نه 
بدون سرنشین را تحمل، بلکه از آن 
آلمان  مثاًل  است.  کرده  نیز  حمایت 
»اطالعاتی مانند شماره های تلیفون 
»سی  اختیار  در  را  کسانی  موبایل 
آی ای«، سازمان استخبارات ایاالت 
متحده امریکا قرار داده است که بعد 
سرنشین«  بدون  های  پیما  هوا  حمالت  قربانی  تر 

گردیده اند.
سازمان عفو بین الملل به اظهارات نظامیان سازمان 
کرده  استناد  مورد  این  در  پاکستانی  استخبارات 
است. هارپه، از بخش آلمانی سازمان عفو بین الملل 
می گوید: »حکومت ایاالت متحده امریکا مسوولیت 
حمالت مشخصی را به عهده نمی گیرد. این به این 
آنها به حق  بازماندگان  نیزاست که قربانیان و  معنا 

شان نمی رسند.«
امریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما،  بارك 
برنامه  مورد  در  که  است  کرده  اعالم  بار  چندین 
هواپیما های بدون سرنشین شفاف تر عمل می کند، 
اما این وعده ها تا حال صرف در قالب حرف باقی 
سری  عملکرد  به  امریکا  متحده  ایاالت  اند.  مانده 
حمالت ادامه می دهد و به این وسیله علیه حقوق 

بین الدول عمل می کند.

کری: 
ریاست جمهوری مجدد اسد 

در 2014 یعنی ادامه جنگ

روسیه و هند در پی توسعة 
همکاری های هسته یی و نظامی

اکثر امریکایی ها از عملکرد 
جمهوری خواهان ناراضی اند

نخست وزیر هند در دیدارش با رهبران روسیه 
مدتهاست  که  را  هسته یی  معاهده   نتوانست 

انعقاد آن به تاخیر افتاده به سرانجام برساند.
مانموهان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
سینگ، نخست وزیر هند سعی کرد از آخرین 
و مهمترین سفر خارجی اش قبل از انتخابات 
برای حل و فصل مسائل حل نشده   2014
میان شرکای مهم هند در منطقه یعنی روسیه 

و چین استفاده کند.
رییس  جمهوری روسیه و نخست وزیر هند 
تقویت  در خصوص  مسکو  در  نشستی  در 

همکاری های دو کشور در بخش انرژی به ویژه انرژی هسته ای و همچنین در زمینه نظامی توافق 
کردند روسیه از زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق از متحدان نزدیک هند محسوب می شود.

کرملین اعالم کرد، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه و مانموهان سینگ، نخست وزیر هند 
در بیانیه مشترکی که در پایان دیدار خود در مسکو منتشر کردند، بر ضرورت تقویت مشارکت 
راهبردی میان دو کشور تأکید کردند. سران روسیه و هند همچنین در این بیانیه از پیشرفت هایی 
که در مسیر بهره برداری از اولین رآکتور نیروگاه هسته ای کودانکوالم واقع در ایالت تامیل نادو در 
جنوب هند حاصل شده است، ابراز خرسندی کرده و به اتفاق بر ضرورت اتخاذ تدابیری موثر 

برای اتمام ساخت دومین رآکتور هسته ای در هند تأکید کردند.
قرار بود نیروگاه هسته یی کودانکوالم که طراحی آن کار مهندسان روسی است، در سال 2011 
به بهره برداری برسد اما تظاهرات اعتراض آمیزی که پس از انفجار در نیروگاه هسته ای فوکوشیما 
ژاپن در محل احداث نیروگاه کودانکوالم برگزار شد، بهره برداری از این نیروگاه را به تعویق 
انداخت. امضای قرارداد ساخت این نیروگاه برای اولین بار در سال 1988 میان راجیو گاندی، 

نخست وزیر وقت هند و میخائیل گورباچف، رهبر سابق شوروی امضا شد.
فروپاشی شوروی سابق و و مشکالت پس از آن باعث شد ساخت این نیروگاه تا سال 2002 
آغاز نشود.ساخت مراحل اولیه این نیروگاه به رغم اعتراضات محلی تقریبا به پایان رسیده است. 
هند امیدوار است که معاهده دیگری برای دو راکتور دیگر در همان منطقه امضا کند. اما حادثه 

فوکوشیما بر نگرانی های محلی و اعتراضات افزوده است.
ساخت  توافق نامه  نهایی سازی  امور  کردند،  توافق  روسیه  رییس جمهوری  و  هند  نخست وزیر 
سومین و چهارمین رآکتور این نیروگاه را که بزرگ ترین نیروگاه هسته ای هند محسوب می شود، 
تسریع کنند. البته پیش از سفر نخست وزیر هند به مسکو، مذاکرات پنهانی فشرده ای در این زمینه 
میان مقامات دو کشور صورت گرفت و مقامات دهلی نو ابراز امیدواری کردند، این توافق نامه در 

مسکو نهایی شود.
رهبران دو کشور همچنین در بیانیه مشترك خود بر ضرورت تقویت همکاری میان گروه های 
فعال در بخش انرژی به منظور مدرنیزه کردن نیروگاه های برق و ساخت مجتمع های انرژی جدید 

در هند تأکید کردند.
مانموهان سینگ برای تقویت روابط با روسیه به این کشور سفر کرده و روز سه شنبه با پایان 

سفرش به روسیه، عازم چین شد.

عنوان  به  اسد  بشار  که  در صورتی  کرد،  اظهار  کری  جان 
رییس جمهوری سوریه در سال 2014 انتخاب شود، جنگ 

در این کشور ادامه یافت.
امریکا در کنفرانس خبری  امور خارجه   جان کری، وزیر 
مشترك با خالد العطیه، همتای قطری اش تصریح کرد: در 
صورتی که بشار اسد، رییس جمهوری سوریه در انتخابات 
وی  به  من  شود،  انتخاب   2014 سال  جمهوری  ریاست 
می گویم که این جنگ در صورت ابقای وی پایان نخواهد 

یافت.
وی در ادامه با بیان ادعاهایی مبنی بر اینکه بشار اسد تاکنون 
به دلیل حمایت حزب اهلل و ایران پایداری کرده است، افزود: 
در صورتی که بحران سوریه از طریق راه های سیاسی حل 
و فصل نشود، بحران انسانی قریب الوقوعی در این کشور 

رخ خواهد داد.
جان کری در خصوص نشست ژنو 2 گفت: دشوار است که 
بتوان زمان برگزاری نشست ژنو 2 را تعیین کرد، در نشست 
ژنو 1 در خصوص تشکیل دولت انتقالی توافق حاصل شد 
و هدف از ژنو 2 اجرای توافق های صورت گرفته در ژنو 

1 است.
وزیر خارجه امریکا در خصوص نقش ایران در ژنو گفت: 
ما مطمئن نیستیم که نقش ایران در نشست ژنو 2 از جمله 
در راستای حمایت از طرح دولت انتقالی در سوریه مثبت 

باشد.
قبال  امریکا در  تغییری در سیاست  اینکه هیچ  بیان  با  وی 
حمله  عدم  کرد:  تصریح  است،  نگرفته  صورت  سوریه 
نظامی به سوریه به موافقت دمشق جهت امحای سالح های 

شیمیایی این کشور انجامید.
جان کری با بیان اینکه بحران سوریه از طریق راه کارهای 
به  بر کمک رسانی  ما  نظامی حل و فصل نمی شود، گفت: 

مخالفان میانه رو در سوریه تاکید داریم.
وزیر خارجه امریکا در خصوص روند صلح میان فلسطین 
سازی  عادی  به  روند  این  گفت:  نیز  صهیونیستی  رژیم  و 

روابط میان کشورهای عربی با اسرائیل کمک خواهد کرد.
از  برای  فلسطینی  و  اسرائیلی  طرف  دو  کرد:  تصریح  وی 
سرگیری مذاکرات صلح شجاعت نشان داده و ما از فلسطین 

و اسرائیل برای تکمیل این روند صلح حمایت می کنیم.
وزیر خارجه امریکا عنوان داشت: ما خواهان حمایت اتحادیه 
عرب و مشارکت این نهاد در این روند هستیم و حمایت 
همکاری های  که  چرا  می کنیم  تایید  را  بین الملل  جامعه 
مشترك به ما برای تحقق صلح در جهان کمک خواهد کرد.

رییس دستگاه دیپلماسی امریکا با تاکید بر تالش واشنگتن 
برای تشکیل کشور فلسطین، اظهار کرد: این امر بسیار مهم 
است که فعالیت های الزم برای موفقیت آمیز بودن مذکرات 

میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها صورت بگیرد.
اعطای  با  قطر  که  کرد  اشاره  مساله  این  به  همچنین  وی 
تشکیالت  مالی  مشکالت  کاهش  دالر جهت  میلیون   150

خودگردان فلسطین موافقت کرده است.
در همین راستا وزیر خارجه قطر خاطرنشان کرد که نوار 
فلسطین و رژیم  از روند صلح  ناپذیر  غزه بخشی جدایی 

صهیونیستی است.
وی در این کنفرانس مطبوعاتی تصریح کرد: میلیون ها انسان 
در نوار غزه هستند که نیاز به غذا و دارو دارند، باید راهی 
برای بازگشایی گذرگاه ها از تمامی طرف ها صورت بگیرد. 

نوار غزه بخشی جدایی ناپذیر از روند آشتی ملی است.
خالد العطیه عنوان داشت: ما بر اصول و ارزش ها در راستای 
تشیکل دو کشور و اینکه قدس پایتخت فلسطین باشد تاکید 

داریم.
وی در خصوص بحران سوریه گفت: موضع دوحه در قبال 
بحران سوریه ثابت است و ما از اراده مردم برای دستیابی به 
آزادی شان حمایت می کنیم و به دنبال راه حل سیاسی برای 

حمایت از مردم سوریه هستیم.

نتایج یک نظرسنجی 
جدید نشان می دهد، 
دولت  اخیر  تعطیلی 
کاهش  باعث  امریکا 
حزب  اعتبار  شدید 
این  جمهوری خواه 

کشور شده است.
انجام  نظرسنجی 
سوی  از  شده 
واشنگتن  روزنامه 
پست و شبکه خبری 
داد،  نشان  ای بی سی 

کاهش  در  را  جدیدی  رکورد  امریکا  جمهوری خواه  حزب  محبوبیت 
تجربه کرده و حدود دو سوم معادل 63 درصد از مردم دیدگاهی منفی 

نسبت به آن دارند و در مقابل 32 درصد به  آن دیدی مثبت دارند.
تحت  که جمهوری خواهان  داد  رخ  آن  از  پس  امریکا  دولت  تعطیلی 
طی  تا  کردند  تالش  پارتی  تی   حزب  افراطی  محافظه کاران  فشار 
الیحه یی تامین بودجه دولت امریکا را مشروط به جرح و تعدیل قانون 
رئیس جمهوری  اوباما،  باراك  طرف  از  شده  ارائه  درمان  و  بهداشت 

امریکا کنند.
بر اساس نظرسنجی اخیر تنها یک چهارم از مردم امریکا دیدگاه مثبتی 
در خصوص حزب محافظه کار افراطی تی پارتی دارند. با این وجود، 
بن بست سیاسی واشنگتن دامن گیر دموکرات های وابسته به اوباما نیز 

شده است.
بودجه  مذاکرات  مدیریت  مخالف چگونگی  نفر  نفر شش   10 هر  از 
این  علیه  منفی  دیدگاه  همچنین  هستند.  دموکرات ها  سوی  از  امریکا 
حزب با رسیدن به 49 درصد رکوردی را در افزایش ثبت کرده است، 
هر چند که مجموع تایید عملکرد اوباما تغییری نسبت به قبل نکرده 

است.
درصد   53 معادل  نظرسنجی  در  شرکت کنندگان  از  نیمی  از  بیش 
جمهوری خواهان را مقصر بن بست سیاسی در واشنگتن می دانند و 29 
درصد اوباما را مقصر می دانند و 15 درصد نیز هر دو طرف را به یک 

میزان مقصر می دانند.
این نظرسنجی بین 17 تا 20 اکتبر و با پرسش از 1002 تن انجام شد.
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راه های مقابله با گلودرد
عوامل  اما  شماست،  گلوی  در  عفونت  نشانه  معموالً  که  است  عالمتی  گلودرد 
گلوی  تورم  و  قرمزی  باعث  که  می کنند  تحریک  را  گلو  که  هستند  نیز  دیگری 
شما می شوند؛ مثل دود سگرت، آلوده گی هوا، التهاب تارهای صوتی و حتا تغییر 

دمای هوا. 
نشانه ها و عالیم زیادی وجود دارند که نشان دهندة گلودرد و عفونت گلو هستند 
مثل تغییر صدا؛ ولی نشانه های دیگری نیز وجود دارند که ممکن است به همراه 

گلودرد ایجاد شوند مثل:
 ـ آب ریزش بینی
ـ بلع سخت غذا

 ـ سر درد
 ـ درد و ضعف عضالنی

 ـ سرفه
 ـ مشکالت گلو مثل التهاب )سرخی و تورم( که گاهی ممکن است در یک طرِف 

گلو ایجاد شود.
اما جای خوش حالی این است که روش های درمان زیادی برای گلودرد وجود دارد. 
مثل داروهایی که گلودرد را تسکین می دهند و حتا بعد از مصرف آب نبات های 
استفاده  می توانند  سرماخورده گی(  برای  ُچشیدنی  )تابلیت های  سرماخورده گی 

شوند.
  چه گونه از گلودرد جلوگیری کنیم؟

مطمینًا در مرحلة اول بهترین راه، جلوگیری از عفونی شدن و تحریک گلو است.
اما با توجه به شیوة زنده  گی ما، آیا می توانیم خود را از ابتال به گلودرد دور کنیم؟
در خود  را  گلودرد  به  ابتال  زیر، شانس  راه حل های  از  استفاده  با  می توانید  شما 

کاهش دهید؟
ـ از نزدیکی به افرادی که دچار گلودرد هستند، خودداری کنید.

ـ از عواملی که باعث ایجاد تورم و سرخی در گلو می شوند، خودداری کنید. مثل 
قرار گرفتن در معرض دود سگرت، آلوده گی هوا، فریاد زدن های بلند، در معرض 

مستقیم هوای سرد قرار گرفتن.
ـ  از بینی خود تنفس کنید. بینی شما بهترین فیلتر در برابر باکتری ها و محرك هاست.
 ـ مصرف سگرت را کاهش دهید و از قرار گرفتن در معرض دود سگرِت افراد 

دیگر اجتناب کنید.
 ـ قورت دادن آب دهان به تمیز کردن گلوی شما کمک می کند.

 ـ از مصرف نوشیدنی های الکولی خودداری کنید و به میزان کافی آب بنوشید. در 
صورت احساس خشکی در گلوی خود، آب بیشتری بنوشید.

  چه گونه گلودرد خود را درمان کنید؟
در صورتی که در حال حاضر از گلودرد رنج می برید، راه های زیر می تواند در 

جهت درمان به شما کمک زیادی کنند:
ـ آب گرم فراوان بنوشید.

 ـ سعی کنید از راه بینی نفس بکشید. در صورتی که بینی شما دچار گرفته گی 
شده است و نمی توانید از راه بینی نفس بکشید، از بخورِ آب گرم استفاده کنید و 

یا قرص مکیدنِی سرماخورده گی مصرف نمایید.
ـ  از مصرف نوشیدنی های الکولی خودداری کنید. این باور که مصرف نوشیدنی های 

الکولی باعث ضدعفونی گلو می شوند، افسانه یی بیش نیست.
ـ آب دهاِن خود را مرتب قورت دهید. ممکن است کمی کار مشکلی باشد، ولی 
آب دهان بهترین روان کننده برای گلوی شماست که به تسکین شما کمک می کند.
ـ مکیدن یک تابلیِت مکیدنی سرماخورده گی خوب، می تواند به روان شدن بیشتر 
گلوی شما کمک کند. اگر شما این قرص را از میان محصوالت Notsore )نات 
سور( انتخاب کنید، این کار را به خوبی برای گلوی شما انجام خواهد داد و عالوه 
بر آن، دارای اثرات ضد میکروبی، خلط آور و ضد احتقان بر روی گلوی شما نیز 
هست و باعث باز شدن مجاری تنفسی شما نیز می شود و این حِس خوب تا چند 

ساعت بعد از مصرف این قرص های مکیدنی ادامه خواهد داشت. 
منبـع: برترین ها

           نویسنده: محمد حسین طالبی 

در  آکوئیناس  توماس  افکار  مفسران  امروزه، 
بخش فلسفة حقوق مثل سر ویلیام بلکستن 
جان  و   )Sir william Blackstone(
تعیین  صددِ  در   )JohnFinnis( فینیس 
مصادیق گوناگوِن قوانین بشری برآمده اند که 
به  یافته اند؛  اشتقاق  طبیعی  قانون  از  چه گونه 

نحو الزامی یا به صورت اختیاری. 
قانون شش  آکوئیناس دربارة ذات و طبیعت 
به  و  نموده  مطرح  الهیات  کتاب  در  پرسش 
آن ها پاسخ داده است که ذیاًل به آن ها اشاره 

می شود. 

هدف  »آیا  که  است  این  اول  پرسش 
و  مشترك  خیر  به  رسیدن  همواره  قانون 
منظر  از  مشترك«  »خیر  عمومیاست؟« 
یعنی  بشر  زنده گی  نهایِی  هدف  آکوئیناس 

سعادت و رستگارِی اوست. 
او در کتاب چکیدة الهیات، پرسش مزبور را 
چنین پاسخ می دهد: »قانون باید عمدتاً مربوط 
به فرمانی باشد که سعادت او را تأمین می کند. 
عالوه بر این، چون هر جزء به گونه یی قرار 
داده می شود تا به کل ختم گردد و نسبتش با 
کل، نسبت ناقص به کامل است و از طرفی، 
هر انسان به مثابه جزیی از جامعة کامل است، 
همراه  مناسب  فرمانی  با  باید  قانون  بنابراین، 
به  است[  جامعه  جزء  ]که  را  انسان  تا  باشد 
سعادت کلی اش ]یعنی خیر عمومی[ رهنمون 

گردد. 
»آیا  که  است  این  آکوئیناس  پرسش  دومین 

عقل بشر قادر است قانون وضع کند؟« 
زیرا  است؛  منفی  پرسش  این  به  او  پاسخ 
همان گونه که گفته شد، قانون باید بشر را به 
سوی خیر عمومی هدایت کند و هیچ انسانی 
اتکای بر عقل خویش[  نمی تواند ]به صرف 
آن خیر عمومی ]و سعادت ابدی[ را بشناسد. 
در نتیجه، انسان قادر به وضع قانون ]جامع[ 

نیست. 
وضع  اعالم  »آیا  که  است  این  سوم  پرسش 
بودن آن[ ضروری  قانون  ]به مردم در  قانون 

است؟«
در  الهیات  چکیدة  کتاب  در  آکوئیناس  نظر 
این مورد مثبت است. وی در توضیح پاسخ 
خود می گوید که مردم باید مطیع قانون باشند. 

بنابراین، اگر ایشان نسبت به قانون جاهل و 
بی اطالع باشند؛ آن قانون اطاعت نمی شود. به 

این دلیل، اعالم وضع قانون، ضرورت دارد. 
چهارمین پرسشی را که آکوئیناس به آن پاسخ 
قانون طبیعی در همة  »آیا  این است که  داده 

مردم مشابه و یک سان است؟« 
تفکیک  به  مذکور،  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
معتقد  و  پرداخته  عملی  و  نظری  عقل  میان 
افراد  همة  در  نظری  عقل  احکام  که  است 
مبتنی  احکام  این  زیرا  است؛  یک سان  بشر 
بر یک سلسله اصول ضروری و کلی اند که 
عقاید عمومی و متعارف نامیده می شوند. در 
حالی که عقل عملی مربوط به موارد محتمل 

و موضوعاِت غیرقطعی یعنی حوزة اعمال و 
رفتار بشر است. بنابراین، چون قانون طبیعی 
ذاتاً مربوط به عقل نظری است، در همة افراد 

بشر یک سان است. 
»آیا  که  است  این  آکوئیناس  بعدی  پرسِش 
و  مفاسد  همة  جلوی  می تواند  بشری  قانون 

شرارت ها را بگیرد؟« 
پاسخ وی منفی است؛ زیرا قانون بشری برای 
می شود  انسان هایی وضع  از  زیادی  جمعیت 
نیستند.  نظر اخالقی کامل  از  بیشتر آن ها  که 
به این لحاظ، قانون بشری جلوی همة مفاسد 

را نمی گیرد. 
کتاب  در  آکوئیناس  که  را  پرسشی  آخرین 
الهیات دربارة قانون مطرح کرده این  چکیدة 

است که »آیا قانون ساختة دست بشر می تواند 
قانون[  ]به  مقیّد  را  انسان  نفس  و  وجدان 

نماید؟« 
به تفصیل شده که  قایل  پاسخ خود،  وی در 
دو  بر  بشری  قانون  است:  چنین  آن  خالصة 
نوع است: یا عادالنه است و یا غیرعادالنه. اگر 
عادالنه باشد، می تواند بر وجداِن انسان تأثیر 
حقیقت  در  باشد،  غیرعادالنه  اگر  اما  نماید. 
قانون به شمار نمی آید؛ زیرا قوانین غیرعادالنة 
بشری مخالف قانون الهی بوده و به این دلیل 

از درجة اعتبار ساقط اند. 
2ـ دورة جدید قانون طبیعی

فاصل  حّد  نوزایی،  عصر  که  است  مسّلم 
محسوب  جدید  دورة  و  وسطا  قرون  میان 
ارزش ها  تبدیل  دورة  نوزایی،  عصر  می شود. 
این  همة  محور  است.  بوده  مغرب زمین  در 
و  خدامحوری  دوره،  این  از  پیش  ارزش ها 
که  هم چنان  بود؛  اروپا  جامعة  در  دین گرایی 
از عصر  ارزش های جوامع غربی پس  کانون 
انسان مداری  جدید،  دورة  در  یعنی  نوزایی 
تاریخ  می باشد.  دین گریزی  و  )اومانیسم( 
شروع این دوره، که قریب به دوصد سال به 
طول انجامید، به نیمة قرن پانزدهم میالدی در 
از آن، تحوالت  برمی گردد. پس  ایتالیا  کشور 
فرهنگی، سایر جوامع اروپایی را نیز به تدریج 

در بر گرفت. 
همة مباحث علمی و فلسفی در دورة جدید، 
رنگ دیگری به خود گرفت. »سکوالریسم« که 
یکی از ویژه گی های اصلی این دوره محسوب 
و  فلسفی  علوم  شاخه های  تمام  در  می شود، 
اجتماعی ریشه دوانید. فلسفة حقوق نیز از این 

رنگ پذیری در امان نماند. 
نظریه های مربوط به حقوق طبیعی در دوران 
پیش از مدرنیته، وظایِف انسان را تعلیم می دادند 
و اگر هم اندك توجهی به حقوق او داشتند، 
وظایف  همان  از  که  بود  حقوقی  منظورشان 
برگرفته می شد. اما در جریان قرن 17 و 18، 
امر برعکس شد. یعنی خیلی بیش از گذشته، 
بر حقوق شخصی تأکید شد. دانشمندان از آن 
پس، دیگر بر وظایف طبیعی تکیه نمی کردند، 
بلکه همواره بر حقوق طبیعی و استیفای این 
حقوق اصرار ورزیدند. روشن ترین بیان تحول 
را  طبیعی  حق  به  طبیعی  وظیفة  از  اساسی 
می توان در نظریة هابر دید. او حقوق طبیعی 
نامشروط در قرون میانه را وظایف خواند و 
اعالم نمود که وظایف طبیعی، در دورة جدید، 

اموری مطلق نیستند بلکه مشروط به استیفای 
حقوق طبیعی انسان اند. 

بحث از مکتب حقوق طبیعی در این علم در 
متمایز  بخِش  دو  به  می توان  را  جدید  دورة 

تقسیم نمود: 
1. مکتب حقوق طبیعی در ابتدای دورة جدید 

2. نظریة حقوق طبیعی در قرن بیستم

نظريه های مربوط به حقوق طبيعى در دوران پيش از مدرنيته، 
وظايِف انسان را تعليم مى دادند و اگر هم اندك توجهى به حقوق او 
داشتند، منظورشان حقوقى بود که از همان وظايف برگرفته مى شد. 
اما در جريان قرن 17 و 18، امر برعكس شد. يعنى خيلى بيش از 
گذشته، بر حقوق شخصى تأکيد شد. دانشمندان از آن پس، ديگر 
بر وظايف طبيعى تكيه نمى کردند، بلكه همواره بر حقوق طبيعى و 
استيفای اين حقوق اصرار ورزيدند. روشن ترين بيان تحول اساسى 
از وظيفۀ طبيعى به حق طبيعى را مى توان در نظريۀ هابر ديد. او 
حقوق طبيعى نامشروط در قرون ميانه را وظايف خواند و اعالم 
نمود که وظايف طبيعى، در دورۀ جديد، اموری مطلق نيستند بلكه 
مشروط به استيفای حقوق طبيعى انسان اند

نظـریۀ حقوق طبیعـی 
در فلسفۀ حقوق

بخش دوم



خواجه بشیر احمد انصاری
بخش پنجـــم و پایانی

 
شرط  را  مردم  رأی  و  بیعت  یک سو  از  تحریر  حزب 
انعقاد خالفت می داند و از سوی دیگر معتقد است که 
اگر فردی از راه زور بر منصب خالفت تکیه زند و باز 
مردم را بفهماند که خیر و مصلحت شان در پیروی از 
است، چنان خالفتی مشروعیت  نهفته  حضرت خلیفه 
میان  تفاوت  که  است  این  ما  پرسش  می نماید.  کسب 
آن خلیفه و زمام داران دیکتاتور و مستبدی که مردم را 
به زور ارتش و وسایل اطالعات جمعی و روحانیان و 
رأی  زمام دار  به شخص  تا  می دارند  وا  دولتی  ادارات 
دهند، چه خواهد بود؟ از همین رو زمام داران مستبدی 
همیشه  اسالم  جهان  در  قذافی  و  مبارك  و  اسد  چون 
99.99% رأی به دست می آوردند. این چیزی نیست جز 
از صالحیت هایی  که حزب  قرار گرفتن بخشی  نتیجة 

تحریر برای خلیفه در نظر گرفته است.
حزب تحریر معتقد است که خالفت اسالمی با وفات 
پیامبر اسالم آغاز و تا عزل آخرین سلطان عثمانی در 
)1924 م( ادامه یافته است. این از یک سو و از سوی 
او  بر  مردم  که  زمانی  تا  زمام دار  که  می گویند  دیگر 
بیعت نکنند، خلیفه شمرده نمی شود. پرسشی که مطرح 
می  خلیفه  را  آن ها  شما  که  کسانی  تمامی  آیا  می شود 
نامید، بر مبنای بیعت و رأی مردم آمده اند. پرسش دوم 
این  آیا راستی تمامی جهان اسالم و در تمامی  این که 
دوره از سوی خلفا اداره می شده است؟ تاریخ برخالف 
شما پاسخ منفی دارد و نمونه اش کشور خود ما است که 
از عباسیان به بعد رابطه یی با خالفت نداشته است، چه 
رسد به شبه قارة هند و شرق آسیا و آسیای میانه و قلب 
افریقا و ایران و نقاط دیگر جهان اسالم. هدف نویسنده 
در این جا اشاره به عدم دقت حزب تحریر در ادبیات 
سیاسی اش می باشد، نه به راه انداختن یک بحث تاریخی 

که این مقاله گنجایش چنان امری را ندارد.
اعضای حزب تحریر پیوسته تکرار می کنند که نظریات 
از  بی خبر  است،  اسالمی  فقه  از  برخاسته  حزب شان 
این که آن چه مرحوم تقی الدین نبهانی در رابطه با خالفت 
نوشته، متفاوت از افکاری ست که در فقه سیاسی سنتی 
می خوانیم که می توان به نکات اساسی ذیل اشاره نمود: 
و  خوانده  مردم  نمایندة  را  خلیفه  نبهانی  تقی الدین 
مردم  رضای  و  اراده  از  برخاسته  را  او  مشروعیت 
از نظر او یک شخص وقتی  این معنی که  به  می داند، 
نکتة  کنند.  بیعت  او  با  مردم  که  می شود  گفته  خلیفه 
باشد  انسانی صالح  باید  کاندیدای خالفت  این که  دوم 
و کاندیداتوری انسانی فاسق از نظر او درست نیست. 
نکتة سوم این که او بر خالف جمهور فقها، قریشی بودن 
نبهانی مخالف  این که  خلیفه را شرط نمی داند. چهارم 
ولی عهدی و وراثت در امر خالفت می باشد. نکتة پنجم 
قدرت  غصب  و  عسکری  کودتای  مخالف  او  این که 
این  او در  نباید کرد که  از راه زور می باشدـ فراموش 
زمینه بازهم نظری دارد که مسأله را متفاوت نمی سازد. 
را  مجلس شورا  اعضای  حتا  ایشان  این که  نکتة ششم 
از  را  خلیفه  عزل  این که  هفتم  نکتة  می دانند.  انتخابی 
وظایف محکمة مظالم می داند. نکتة هشتم این که معتقد 
به فعالیت احزاب بوده است، به شرط آن که تمامی این 

احزاب اسالمی باشند.
اما مشکل حزب تحریر این است که از یک سو شخصی 
را خلیفة مشروع می داند که هم در زمان انعقاد خالفت 
و هم در دورة خالفت باید عادل و پرهیزگار باشد و از 
سوی دیگر می گوید که اگر خلیفه ظلم و ستم و فسق 

هم روا دارد، باید از او اطاعت شود.
  حزب تحریر و تهمت هم نوایی با استعمار:

است،  یافته  شهرت  تحریر  حزب  نام  به  که  گروهی 
تاریخچة سیاهی در رابطه با تهمت بندی و دشنام دارد. 
دشمن  را  او  بپردازد،  فکری شان  نقد  به  که  کس  هر 
او  شخصیِت  ترور  صدد  در  نیرو  تمام  با  و  شمرده 
برآمده و در این راه همان شعار ماکیاولی را که می گوید 
می کنند.  تطبیق  عماًل  می کند«  توجیه  را  وسیله  »هدف 
همان طوری که گفتیم، گروه تحریر اعالمیة مضحکی 
را زیر عنوان »نویسندة مشهور همراه با استعمار در برابر 
حزب تحریر« در وب سایت خود نشر نموده است که 
از خواندن آن انسان تعجب می کند که چه طور می شود 
در قسمت هتک  ولی  بدانند  مسلمان  را  گروهی خود 
حرمت انسان دیگری پابند به هیچ معیار انسانی، دینی، 
اخالقی، مطبوعاتی، حقوقی و منطقی نباشند. آن ها در 
آن اعالمیه مرا متهم ساخته اند که آلة دست کدام حلقة 
امتیاز  شده،  کینه توز  جناح  کدام  هم  یا  و  استخباراتی 
گرفته و هم نوا با اشغال و استعمار و حکومت مزدور، 
از دموکراسی حمایت کرده و بر دولتی توهین کرده ام 
که مؤسس آن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می باشد. 
پرسش من این است که آیا هر کسی که نقدی بر شما 
و افکار و ادبیات تان نوشت، آلة دست استخبارات و 

با خدای خود تعهد  یا کدام گروه کینه توز است؟ من 
پیشگاه  در  دانم  می  حق  که  را  آن چه  هر  که  نموده ام 
خواننده بگذارم و در این راه حتا گروهی را نقد کرده ام 
ای  نموده ام.  سپری  آن  در  را  خود  عمر  دهة  سه  که 
داعیة  و  توحید  پرچم  نمودن  بلند  از  پیش  شما  کاش 
نمودید  می  انسانی  اخالق  الفبای  به  توجهی  خالفت، 
از خالفت  اما سخن  زدید،  می  اسالم حرف  از  باز  و 
مرحلة بسیار پیشرفته یی است که من فکر نمی کنم شما 
با چنین اخالقی شایسته گی آن را داشته باشید. آیا نقد 
نام نهاد  خالفت  مدعیان  و  نبهانی  غیر  و  نبهانی  افکار 
پیامبر بزرگ اسالم است؟ فرض کنیم  شما، توهین به 
که نویسنده یی وابسته به استعمار و اشغال و حکومت 
مزدور و استخبارات و یا دستگاه جهنمی دیگری باشد 
و نقدی بر شما بنویسد؛ شما که دعوای فکر و اندیشه 
و ثقافت تان جهان را پر کرده است، چرا نیاز به اعالمیه 

احساس می کنید. شما باید بدانید که فکر را تنها فکر 
هتک  و  تهمت  و  دشنام  نه  دهد،  شکست  می تواند 

حرمت.
در پاسخ به اعالمیه و اتهامات حزب تحریر چند پرسش 
دارم. شما که منکر اعتقاد به عذاب قبر هستید، در حالی 
دانشمندان  و  نموده اند  روایت  را  آن  صحابه  ده ها  که 
تمامی  بر خالف  که  و شما  دارند،  اعتقاد  آن  تواتر  به 
واضح  ادلة  و  اسالم  پیامبر  سنت  و  اسالمی  مذاهب 
به  دست  مردان  و  زنان  روابط  قسمت  در  آشکار  و 
اجتهادات عجیبی زده اید، و شما که منکر حدیث اسراء 
هستید، با کدام جرأت دیگران را متهم به بی حرمتی به 
شما  دارم:  که  دیگری  پرسش  می کنید؟...  پیامبر  سنت 
بیگانه گان  مزدور  که خودش  امیری  امر  زیر  جهاد  که 
است و برای منافع بیگانه گان می جنگد واجب می دانید، 
چه طور جرأت می کنید با وجود چنین اندیشه یی دیگران 

را منسوب به استعمار نمایید؟ 

هنگام  که  عزام  عبداهلل  فلسطینی  معروف  دانشمند 
تدریس در دانشگاه اردن به خاطر ترس از حکومت آن 
کتابی  امین« می نوشت،  نام مستعار »صادق  زیر  کشور 
دارد به نام »الدعوه االسالمیه: فریضئ شرعیة وضرورة 
به  استناد  با  کتاب خویش  در صفحة 123  او  بشریة«. 
صفحة 62 سطر 25-37 دوسیة حزب تحریر، یکی از 
فتواهای آن حزب را چنین نقل می کند: »و هنا یرد سؤال 
أن العمیل قد یهئ معرکة مصطنعة مع الکفار لتنفیذ خطة 
لدولة کافرة فهل في هذه الحال یجب القتال تحت رأیة 
الخطة  هذه  کانت  إن  والجواب:  العمیل؟  الحاکم  ذلک 
لیست فیها ضرب للمسلمین وال ایقاع أذی بهم فالقتال 
واجب تحت رأیة ذلک الحاکم ولو کان تنفیذا لخطة دولة 
کافرة مادام قتاال للکفار و ألن أدلة الجهاد جاءت عامة 
إلی  یحتاج  الحاالت  من  حالة  بأیة  وتقیدها  مقیدة  غیر 
دلیل من الکتاب أوالسنة حتی یصلح لتقیید المطلق ولم 

یأت دلیل یقید والعقل ال یصلح لتقیید النص لذلک کان 
القتال واجبا«. ترجمه: »این جا پرسشی مطرح می شود 
است  بیگانه گان  مزدور  که  در حالی  »زمام دار«  اگر  که 
دولت  برنامة  و  شده  کفار  با  ساختگی  معرکه یی  وارد 
زیر  جهاد  حالتی  چنین  در  آیا  نماید،  اجرا  را  کافری 
پرچم زمام داری که مزدور بیگانه است باز هم واجب 
برنامه  اگر کوبیدن مسلمانان جزو آن  می باشد؟ پاسخ: 
نباشد و ضرری به آن ها نرسد، جنگ در زیر پرچم آن 
حاکم مزدور واجب است ولو که هدف او تطبیق برنامة 
دولتی کافر باشد، زیرا او با کافران می جنگد و چون ادلة 
جهاد عام و غیر مقید بوده است و تقیید آن به یکی از 
حالت ها نیازمند دلیلی از قرآن و سنت می باشد تا آن که 
جهت  در  دلیلی  این جا  در  ولی  سازد.  مقید  را  مطلق 
مقید ساختن آن حکم عام نیامده و عقل نمی تواند متن 
حدیث را مقید سازد، به همین دلیل جنگ در آن معرکه 

واجب است«. 

که  باشد  پرسش برانگیز  خواننده  برای  متن  این  شاید 
که  شنید  گروهی  از  را  سخنی  چنین  می توان  چه طور 
اسالمی  جامعة  سیاسی  گروه  دوآتشه ترین  را  خود 
باور ندارند می توانند به  معرفی می نمایند. کسانی که 
نویسنده گان خیلی  از رهبران و  کتابی که توسط یکی 
احمد  یوسف  نام  به  اردن  در  تحریر  حزب  معروف 
سباتین زیر عنوان »التبصره« نگاشته شده است، مراجعه 
فرمایند. آقای سباتین خیلی کوشیده است تا بر این فتوا 
رنگ دینی ببخشد، ولی باز هم در فرجام نتوانسته است 
آن را توجیه دینی نماید. او می گوید که پیامبر اسالم 
فرموده است »جهاد زیر پرچم امیر صالح و فاسق واجب 
است« و مزدوری کافران و بیگانه گان زیر حکم »فسق« 
مطالعه می شود؛ به این مفهوم که بر امیِر مزدورِ بیگانه 
حکم فاسق تطبیق می گردد و در نتیجه حکم جهاد زیر 
محترم خیلی کوشیده  مفتی  می باشد.  او واجب  پرچم 
است که به شرط عدم رساندن ضرر به مسلمانان ترکیز 
نماید، غافل از این که همین نفس وارد شدن مسلمانان 
بیگانه گان،  برنامة  تحقق  برای  آن هم  و  معرکه  یک  در 
خود ضرر رساندن به آن هاست؛ زیرا دشمن نمی تواند 

با پرتاب گل و سنبل سر و روی شان را نوازش دهد.
  نتیجه:

حزب محترم تحریر در این شصت سالی که گذشت، 
قدم  آن  مسیر  در  و  گزیده  را  گام  به  گام  استراتژی 
برمی دارد که می توان آن را به صورت ذیل خالصه نمود:

1- در قدم نخست اسالم را در یک بخش زنده گی که از 
آن به نام »خالفت« یاد می شود اختصار نمود.

این  تأسیس  برای  را  سال   30 تا   13 مدت  سپس   -2
خالفت تعیین نمود و مردم را منتظر خلیفه نگه داشت.

راه  از  این خالفت  که  نساخت  واضح  آن  از  پس   -3
کودتا برپا می شود یا انقالب مسلحانه و یا هم رأی و 
دموکراسی. این گروه یگانه کاری که در جهت تحقق 
این رویا انجام داده، حرف زدن و به گفتة خود آن ها 
»تثقیف امت« بوده است؛ همان طوری که دیروز احزاب 
کمونیستی از آگاهی بخشیدن به توده ها حرف می زدند. 
اما غافل از این که قرآن تنها بر بُعد فکری اکتفا ننموده 
و همیشه ایمان و عمل نیکو را در کنار هم ذکر می کند: 

»آمنوا و عملوا الصالحات«. 
4- پس از آن یورش بر تمامی گروه ها و شخصیت هایی 

که با ایشان صد در صد موافق نبوده اند.
جنبش های  عده  آن  پای  از  گرفتن  محکم  سپس   -5
اسالمی که با اتکا به رأی ملت های شان به قدرت رسیده 
وزارت  چرا  که  آن ها  از  برخی  خواندن  خاین  و  اند 
میان  الدول  بین  روابط  در  که  ـ  نامه یی  خارجةشان 
کشورهایی که دارای روابط دیپلماتیک هستند معمول 
است ـ به اسراییل فرستاده اند؛ در حالی که خود شان 
حاضر اند تا دولتی اسالمی به دولتی غیر اسالمی جزیه 

دهد.
به  جنگ  از  اجتناب  پالیسی  دادن  تغییر  سپس   -6
استراتژی جنگی و جنگیدن در کشورهایی که خارج از 
ساحة نفوذ کشورهای اروپایی و امریکا قرار دارند، مانند 

سوریه و امثال آن.
است،  دوخته  خلیفه  برای  تحریر  حزب  که  را  لباسی 
مطابق به قد و اندام مال عمر آخوند می باشد. پرسشی که 
مطرح می شود: چرا حزب تحریر در سال های حکومت 
نماید؟  بیعت  طالبان  »امیرالمؤمنین«  با  تا  نیامد  طالبان 
زیرا من در رساله های حزب تحریر چیزی نیافته ام که 

خالفت و امیرالمؤمنینی مال عمر را نقض نماید.
دارای  اسالم  در  دولت  که  بگویم  می خواهم  پایان  در 
شکل و قالب و اسم و رسم خاصی نیست. زمانی که 
پیامبر اسالم )ص( وفات نمود، توصیه یی در این زمینه 
نداشت. مردی که پس از ایشان زمام امور را به عهده 
فرد  می شد.  شناخته  اهلل  رسول  خلیفة  نام  به  گرفت، 
دیگری که آمد خود را خلیفة خلیفة رسول اهلل گفت و 
سپس او را امیرالمؤمنین خطاب نمودند. کسان دیگری 
دیگری  اصطالحات  و  امیر  و  سلطان  و  ملک  نام های 
را برای خود گزیدند تا انداز ه یی که سلطان محمد فاتح 

گاهی خود را »قیصر روم« معرفی می نمود. 
خالفت و یا دولت اسالمی، چیزی جز قرارداد اجتماعی 
نیست که بر بنیـاد بیعت استوار بوده و بیعت هم در زبان 
عربی از ریشة »بیع« که در قرآن کریم به معنی خرید 
و فروش آمده، اشتقاق یافته است. بر بنیاد این قرارداد 
دیگر،  سوی  از  زمام دار  و  یک سو  از  مردم  اجتماعی، 
بر سر اموری اتفاق نموده و با هم تعهد می بندند. این 
قرارداد در زنده گی پیامبر اسالم به صورت واضح جلوه 
نموده و بر بنیاد قناعت مردم بنیان گذاری شده است، نه 
لبة شمشیر و تیغ تکفیر. شریعت اسالمی هم از سوی 
دولتی تطبیق گردید که در قدم نخست بر پایة قرارداد 
اجتماعی و رضایت مردم بنا یافته بود. باید در نظرداشت 
که قناعت مردم تنها از راه کار و فعالیت عملی، تربیتی، 
اخالقی، اعتقادی، فکری و فرهنگی ممکن خواهد بود، 
نه از طریق »تخدیر« و »تکفیر« و ایجاد تشنج در جامعه.
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کرزی هم چنان در صـدر فهرست 
مداخله گران انتخابات

هشدار امنیت ملی...
»دشمنان  که  گفت  جمهوری  ریاست  انتخابات   
افغانستان« تصمیم دارند با استفاده از شیوه های جدید 

تروریستی مانع برگزاری انتخابات شوند.
چالش های امنیتی بزرگترین تهدید در برابر انتخابات 
سرنوشت ساز سال 2014 است. در سال آینده از یک 
کنند و  را ترك می  افغانستان  نیروهای خارجی  سو 
افغانستان  دولت  برای  انتخابات،  برگزاری  سوی  از 

آزمون دشواری خلق کرده است.
امنیت ملی با ارسال اعالمیه یی به رسانه ها گفته است: 
مردم  دشمنان  که  می رساند  استخباراتی  »اطالعات 
افغانستان به اشاره بیگانگان در نظر دارند تا این روند 
مردمی را با انجام اعمال دهشت افگنانه با استفاده از 
شیوه های جدید تخریبی و تروریستی مختل نمایند.«

شیوه  جزییات  مورد  در  افغانستان  ملی  امنیت  اداره 
توصیه  اما  نگفته،  تخریبی چیزی  اعمال  های جدید 

هایی را برای نامزدان انتخابات ارایه کرده است.
ریاست  انتخابات  کاندیداهای  تمام  از  اداره  این 
به صورت  آن ها  تا وسایط  است  جمهوری خواسته 
باشد و  داشته  قرا  امنیتی  افراد  نظارت  مستمر تحت 

اجازه نزدیک شدن افراد به این وسایط داده نشود.
انتخابات  نامزدان  وسایط  است  گفته  ملی  امنیت 
آن ها  سوی  از  که  این  از  پیش  جمهوری  ریاست 
بودن  مصون  از  تا  گردد  بررسی  باید  شود،  استفاده 

آن ها اطمینان حاصل گردد.
اخذ  »از  است:  آمده  ملی  امنیت  اعالمیه  این  در 
تحایف به خصوص وسایل الکترونیکی مانند موبایل، 
کمپیوتر، کمره و سایر تحایف بسته بندی شده قبل 
محترم  ذوات  توسط  تخنیکی  کنترول  و  چک  از 

خودداری به عمل آید.«
راه  برای  جدیدی  تاکتیک های  از  اخیراً  شورشیان 
کنند.  می  استفاده  کاری  تخریب  و  انفجار  اندازی 

چنانچه صبح روز دوشنبه انفجار یک بمب مقناطیسی 
را  شهر  این  باشندگان  کابل  سنگی  کوته  منطقه  در 
در  لوگر  والیت  والی  اخیراً  همچنان  کرد.  نگران 
انفجاری کشته شد که مواد انفجاری در داخل قرآن 

جاسازی شده بود.
تالش  در  که  است  داده  اطمینان  ملی  امنیت  اداره 
را  افغانستان  مردم  »دشمنان«  اهداف  تمامی  تا  است 
اعالمیه  در  کند.  خنثا  انتخابات،  کردن  مختل  برای 
در  همیشه  مانند  افغان  امنیتی  »نیروهای  است:  آمده 
کشف و خنثی سازی دسایس و توطیه های دشمنان 
افغانستان جدی بوده در کشف، تثبیت و خنثی سازی 

پالن های تروریستی به موقع عمل می نمایند.«
انتخابات  نامزدان  است  قرار  که  است  در حالی  این 
ریاست جمهوری به والیات مختلف افغانستان سفر 
مهمی  مانع  والیات  در  امنیتی  های  اما چالش  کنند. 
در برابر کمپاین انتخاباتی نامزدان به حساب می آید.

در بسیاری موارد با امریکا...
داد  قرار  فوری  کردن  نهایی  برای  امریکایی  مقامات 
نیازمند  آینده،  ریزی  طرح  برای  زیرا  دارند،  عجله 

زمان هستند.
توافق  به  می خواهند  کشور  دو  هر  که  گفت  فیضی 
برسند اما افغانستان عجله ای ندارد. فیضی همچنین به 
نقل از حامد کرازی، رئیس جمهوری افغانستان گفت 
ادامه  نشود،  نهایی  او  دولت  در  قرارداد  این  اگر  که 

مذاکرات به دولت آینده محول می گردد.
ایده  با  که  است  اعالم کرده  واشنگتن  در عین حال 
مخالف  افغانستان  آینده  دولت  با  مذاکرات  پیگیری 

بوده و بر نهایی کردن آن در اسرع وقت تاکید دارد.
در  که  است  کرده  تهدید  همچنین  امریکا  دولت 
خصوص گزینه صفر بلوف نمی زند و اگر مصونیت 
قضایی به سربازانش اعطا نشود، هیچ توافقی حاصل 

نخواهد شد.
واشنگتن و کابل همچنان بر سر موضوع عملیات های 
و  نرسیده اند  توافق  به  تروریست ها  علیه  امریکا 
خود  حاکمیت  ناقض  را  اقدامات  این  افغانستان 

می داند.
نحوه  شامل  مذاکرات  در  دوکشور  اختالفات  دیگر 
توسط  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تجهیز  و  ایجاد 

امریکا و تعداد پایگاه های نیروهای امریکایی است.

فیضی در این خصوص گفت که دولتش با پیشنهاد 
تصمیم  و  کرده  توافق  نظامی  پایگاه   9 برای  امریکا 
نهایی با مجلس این کشور است. اما به نظر می رسد 
که در خصوص موضوع تضمین امریکا به محافظت 
توافق  خارجی،  تهاجمات  برابر  در  افغانستان  از 
حاصل شده است. دو طرف بر سر تفسیر خاصی از 
واژه ضمانت توافق کرده اند؛ وی توضیحات بیشتری 

در این خصوص ارائه نداد.
جرگه  لویی  سوی  از  نهایی  توافق  تایید  به  امریکا 
امیدوار است اما موضوع رقابت انتخاباتی و احتمال 
سخت تر شدن حصول توافق، باعث نگرانی واشنگتن 

شده است.

          احمــد عمران

در صحنة سیاست بین الملل، افشاگری به گونه یی 
ناشناخته  چندان  دارد،  وجود  افغانستان  در  که 
دموکراتیک  کشورهای  سیاست مداران  نیست. 
پنهان کاری  مسایل  همة  در  نمی خواهند  عمدتًا 
این  در  چون  مسایل«؛  »همة  در  گفتم  کنند. 
چشم  از  که  دارند  وجود  مسایلی  هم  کشورها 
افکار عمومی پنهان نگه داشته می شوند، ولی این 
منتظر  باید  فقط  که  و سری اند  حاد  چنان  مسایل 
ویکی لیکس ماند که بیاید و در مورد آن ها دست 

به افشاگری بزند. 
اما یک سیاست مدار در افغانستان جوابیه یی نوشته 
و مسایل تازه یی را افشا کرده است. در این مقاله 
آغاز روند  از  پیش  ـ سه هفته  آمده است که دو 
ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزدهای  نامِ  ثبت 
خواسته  او  از  و  کرده  دعوت  را  او  کرزی  آقای 
است که به تیمی بپیوندد که مورد حمایتش است. 
نامزد  آقای کرزی در این گفت وگو در مورد سه 
کرده  نظر  ابراز  کشور  ریاست جمهوری  احتمالی 

است. 
به بنیاد آن نوشته رییس جمهوری ـ که نمی خواهد 
بارها  را  این موضوع  انتخابات دخالت کند و  در 
مطرح کرده است ـ از وی خواسته که در انتخابات 
آینده به تیم یکی از افراد مورد نظر او ملحق شود. 
آیا بی طرفی  به چه معناست؟  اظهارات عماًل  این 

در انتخابات می تواند این گونه تبارز کند؟ 
روند  در  کرزی  آقای  که  نیست  نخست  بار  این 
آن هم  می کند،  دخالت  کشور  آیندة  انتخابات 
دیدار  در  نخست  بار  مستقیم.  و  صریح  دخالِت 
با رییس جمهوری روسیه در کنفرانس کشورهای 
عضو شانگهای عماًل زلمی رسول را به عنوان نامزد 
مشخص  حاال  کرد.  معرفی  خود  حمایِت  مورد 
نیست که از آن زمان تا به حال، نظر آقای کرزی 
در مورد آقای رسول به قوِت خود باقی مانده و یا 
او هم مورد غضب درگاه واقع شده است. چون 
آقای کرزی ماه ها پیش از این، با یکی از چهره های 
جهادی کشور هم چنین بازی یی را انجام داد و او 

را تشویق نمود که آماده گی هایش را برای نامزدی 
که  شد  دیده  بعداً  اما  بگیرد.  آینده  انتخابات  در 
از  که  نمی خواهد  و  کرده  تغییر  کرزی  آقای  نظر 
این شخصیت جهادی در انتخاباِت آینده حمایت 
کند. حاال هم افشاگری های آن سیاست مدار، این 
این  همه،  از  بیش  که  می کند  برمال  را  واقعیت 
آیندة  انتخابات  کار  در  که  رییس جمهوری ست 

کشور آغاز به دخالت کرده است.
ارگ  در  که  می دهد  نشان  گری  افشا  این  حاال 
انتخابات  مورد  در  غوغایی  چه  ریاست جمهوری 
شاید  و  نگفته اند  سخن  هنوز  دیگران  برپاست. 
نزاکت های  دلیل  به  یا  و  ترس  از  یا  برخی ها 
باز  آن چنانی، هرگز نخواهند که لب به افشاگری 
کنند. اما نتایج این افشاگری ها هم مشخص است. 
از گذشته می داند که کی ها چه  بهتر  جامعه حاال 
سازمان  چه گونه  پرده  پشت  بازی های  و  می کنند 

می یابد. 
است  سیاست مدارانی  آن دست  از  کرزی  آقای 
این که  می برند.  پناه  توطیه  به سیاسِت  که همواره 
می شود،  داشته  نگه  پنهان  مردم  چشم  از  مسایل 
کرزی  آقای  است.  توطیه گری  نوعی  شک  بدون 
زبان  به  روشن  حرِف  موردی  هیچ  در  هرگز 
خود  عوام فریبانة  سخنرانی های  در  او  نمی آورد. 
حرف هایی می زند و مسایلی را مطرح می کند، اما 
نه آن چیزهایی را که جامعه به آن ها نیاز دارد. او 
گفتن  و  کلی گویی  به  سخنرانی ها  این  در  عمدتًا 
روشِن  مثال  می شود.  متوسل  متناقض  حرف های 
آن  نیز در مورد امضای توافق نامة امنیتی با امریکا 
خود را نشان داد. آقای کرزی تا همین لحظه که 
امنیتی  مسایل مختلفی در مورد امضای توافق نامة 
این  در  روشن  و  دقیق  حرف  یک  شده،  مطرح 
نگفته  هرگز  او  است.  نیاروده  زبان  به  خصوص 
که چرا امضای این توافق نامه »به درد« افغانستان 
با  چرا  که  نکرده  روشن  هرگز  او  نمی خورد. 
افغانستان«  ملی  »منافع  توافق نامه،  این  امضای 

تأمین می شود. 
کرزی  آقای  شخص  مواضع  دقیقًا  مواضع  این 
او مطرح  از سوی  برهه های خاصی  در  که  است 

همین  بر  دروازه  نیز  انتخابات  مورد  در  شده اند. 
پاشنه می چرخد. آقای کرزی از یک سو با دهل و 
سرنا دم از عدم مداخله در امور انتخابات می زند 
و  بسته، شب  درهای  پشت  در  دیگر  از سوی  و 
شخصیت های  و  افراد  با  چانه زنی  مصروف  روز 
که  هرچند  است ـ  خصوص  این  در  مختلف 
افغانستان  جمهوری  رییس  او  دیگر  می داند 
تعلیق  به  را  انتخابات  این که  مگر  بود  نخواهد 
و  خطرناك  مرحلة  وارد  را  افغانستان  و  درآورد 

فاجعه بارِ بحران کنـد. 
آقای کرزی هرگز دست از تالش در کار مهندسی 
و آشفته سازِی فضای انتخاباتی برنمی دارد. قصری 
را که او در کنار ارگ ریاست جمهوری می خواهد 
برای سکونت بعدی خود بسازد، به نحوی حکایت 
از این می کند که او هم چنان میل دارد بر فضای 
تنها  این قصر  باشد.  داشته  نظارت  سیاسی کشور 
محل سکونِت آقای کرزی نخواهد بود، بلکه محل 
کشور  کار حکومت داری  در  او  پی هِم  مداخالت 
به دالیل  آقای کرزی  به شمار رود.  هم می تواند 
امنیتی، این قصر را در کنار ارگ ریاست جمهوری 
این  انتخاب نکرده؛ بل اهداف سیاسی آشکار در 
دلیل  همین  به  می خورند.  چشم  به  نیز  انتخاب 
انتخابات  به  نسبت  هم چنان  او  می بینیم  که  است 
قدرت  به  تیمی  می خواهد  و  است  نگران  آینده، 
دست  در  حکومت داری  سکان  بازهم  که  برسد 

خودش باقی بماند. 
این گونه  که  برد  یاد  از  نباید  دیگر،  جانب  از 
می تواند  انتخابات،  برگزاری  روند  در  مداخالت 
انتخاباتی وارد  زیان های جبران ناپذیری بر فضای 
وسیع  امکانات  از  هرحال  به  کرزی  آقای  سازد. 
دولتی برخوردار است و بدون شک این امکانات 
را به نفع نامزد مورد حمایِت خود استفاده خواهد 
آمده است  به صدا  این زنگ خطر  کرد. حاال که 
باید متوجه مدیریِت انتخابات بود و نگذاشت که 
دخالت های  به  هم چنان  ریاست جمهوری  ارگ 
که  ادامه دهدـ هرچند  روند  این  در  آشکار خود 
تا به حال کارهای زیادی در این راستا انجام داده 

است. 
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بازی های استخباراتی...
 خواهد شد.

بخش  در  همکاری  ملی  دفاع  وزارت  حال،  همین  در 
استخبارات را برای جلوگیری از فعالیت های مخالفان مسلح 

دولت موثر دانسته است.
کشور  استخبارات  که  اند  گفته  ملی  دفاع  وزارت  مسووالن 
به همکاری بیشتر نیاز دارد تا از فعالیت های مخالفان مسلح 

دولت جلوگیری کند.
کشوري  هیچ  مي گوید،  سیاسي  مسایل  آگاه  مژده  وحید  اما 
کشوري  استخبارات  نیروهاي  که  نمي دهد  اجازه  دنیا  در 
دیگري در خاك شان کار استخباراتي کند، مگر در کشورهاي 

مستعمره و ضعیف.
او تاکید کرد، کشورهاي مستعمره و ضعیف که فکر مي کنند 
افغانستان  که  ندارند  را  کاري  هیچ  توانایي  و  هستند  ناتوان 
هم از همین جمله کشورها است، شاید این اجازه را بدهند 
که نیروهاي استخباراتي کشوري دیگر در خاك شان فعالیت 

داشته باشد.
به  و  امروز  افغانستان  در  افزود،  همچنان  سیاسي  آگاه  این 
در  که  کرده  تحصیل  و  روشن فکر  طبقه  میان  در  خصوص 

شهرها زنده گي مي کنند، چنین تفکري مشهود است.
آنان  زماني که  در  خارجي ها  برنامة  چند  هر  مژده،  گفتة  به 
در افغانستان مشغول جنگ بودند، شریک کردن اطالعات با 
نیروهاي افغان بود، ولي نمي خواستند اطالعات را در اختیار 
افغانستان قرار دهند، چون این مساله را  نیروهاي اطالعاتي 

براي خود یک چالش مي دانستند.
او در مورد علل افزایش نیروهاي استخباراتي بریتانیا مي گوید، 
انگلیسي ها افراد نفوذي در میان طالبان داشته و همین اکنون 
نیز دارند؛ بنابراین فکر مي کنند که پس از خروج نیروهاي شان 
از افغانستان شاید نتوانند اطالعات الزم را به دست بیاورند 
بنابراین در  پیدا کنند،  بیشتري  توانمندي  نتیجه طالبان  و در 
صدد افزایش نیروهاي استخباراتي خود در افغانستان هستند.
مجلس  عضو  سجادي  عبدالقیوم  داکتر  حال،  همین  در 
نماینده گان مي گوید، از زماني که نیروهاي جامعه جهاني در 
نظامي  رقابت  هاي  میدان  افغانستان  دارند،  افغانستان حضور 
میان کشورهاي مختلف بوده؛ اما حاال که قرار است پس از 
2014 این نیروها از افغانستان خارج شوند، با مطرح ساختن 
نیروهاي استخباراتي  امنیتي مي خواهند زمینة حضور  خالي 

کشورهاي خود را در افغانستان فراهم سازند.
نباید فراموش کرد که  اما  این عضو مجلس همچنان گفت، 
این اقدام یک صفحة جدید رقابت ها و بازي هاي سیاسي را 
جاي  به  ما  اساس  این  بر  که  کرد  خواهد  باز  افغانستان  در 
را  استخباراتي  رقابت هاي  اقتصادي  و  سیاسي  رقابت هاي 

شاهد خواهیم بود.
باید  دارند،  افغانستان حضور  در  که  کشورهایی  او،  باور  به 
در راستاي ارتقاء ظرفیت نیروهاي افغان به شمول نیروهاي 
مي توان  بنابراین  مي کردند؛  تالش  افغانستان  استخباراتي 
گفت که انگلیسي ها بیشتر از این که به منافع ملي افغانستان 
بیاندیشند، به منفعت خود فکر مي کنند، ورنه حضور فزیکي 

این نیروها هیچ کمکي به افغانستان نخواهد کرد.
به گفتة داکتر سجادي، ناتواني استخبارات افغانستان دو دلیل 
دارد: نخست پیچیده گي وضعیت امنیتي؛ زیرا افغانستان میدان 
چنین وضعیت  در  که  طبیعتًا  و  است  استخباراتي  بازي هاي 
اوضاع  بر  بتواند  تا  است  نیاز  قدرتمند  استخبارات  پیچیده 

امنیتي کشور کنترول داشته باشد. 
او تاکید کرد، ولي با توجه به وضعیت پیچیدة امنیتي افغانستان 
حتا اگر نیروهاي استخباراتي کشورهاي جهان نیز در کشور 
حضور داشته باشند، براي کنترول وضعیت افغانستان ناتوان 

خواهند بود.
مداخالت  و  دست درازي ها  دوم  نکتة  گفت،  همچنان  وي 
این  و  مي گیرد  صورت  افغانستان  علیه  بیرون  از  که  است 
مساله متاسفانه نشانگر ضعف حکومت افغانستان و نبود یک 
حاکمیت سیاسي مقتدر است و تا زماني که چنین مداخالتي 
کشورهاي  استخباراتي  نیروهاي  باشد، حضور  داشته  وجود 

جهان نیز مشکل را حل نخواهد کرد.  
سازمان استخبارات نظامی بریتانیا هشدار داده که پس از بیرون 
شدن نظامیان بریتانیایی از افغانستان یک خالی استخباراتی 

در این کشور به میان خواهد آمد.
ناجیه نوری

کاندیدانو ته د ملي امنیت...
 وسله والو مخالفانو په زړونو کې هم وېره واچوي.

د ميل امنیت ریاست د ۱۳۹۳ ملریز کال د ولسمرشۍ او والیتي 

ټېلفون،  موبایل  له  چې  ورکړ  خربداری  ته  کاندیدانو  شوراګانو 

کمپیوټر، لپ ټاپ او کامرو  رسه احتیاط وکړي. ميل امنیت ویيل، 

یې  اساس  پر  چې  کړي  ترالسه  یې  معلومات  استخبارايت  داسې 

بڼو  له نویو  لپاره  د دولت وسله وال مخالفان د کاندیدانو د وژلو 

څخه کار اخيل.

موبایل  د  هیچا  له  ورکړی چې  ته خربداری  کاندیدانو  ادارې  دې 

ټېلفون، لپ ټاپ، کمپیوټر او کامرې تحفه وانخيل.

ميل امنیت دا خربداری وروسته له دې ورکوي چې د لوګر وايل 

ارسالجامل د اخرت په ورځ په یوه نوې طریقه ووژل شو.
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دیلی میل: 
ونگر پیشنهاد تمدید قراردادش را رد کرد

طرح  مشورتى  نشست  دومين  يادداشت: 
اجندای ملى، اخيراً با حضور نخبه گان سياسى، 
دانشجويان  و  دانشگاه   استادان  فرهنگيان، 

حوزۀ جنوب غرب در واليت هرات برگزار شد.
در اين نشست، اشتراك کننده گان پيشنهادها  و 
اجندای  طرح  خصوص  در  را  ديدگاه های شان 
ملى ارايه کردند و همچنان حمايت شان را از اين 

طرح ابراز داشتند.
مسعود  ولى  احمد  سوی  از  ملى  اجندای  طرح 
شده  ارايه  مسعود  شهيد  بنياد  عمومى  رييس 

است. 
در اين طرح ضمن ارايۀ طرِح خروج از بن بست 
در  پايدار  صلح  تأمين  خصوص  در  کنونى، 

افغانستان نيز راه کارهايى ارايه شده است.
طرح اجندا، با استقبال نهادهای خارجى از جمله 
سازمان  ملل متحد و نهادهای داخلى کشور رو 

برو شده است.
نشست  دومين  گفت  وگوهای  اين،  از  پس 
واليت  در  که  را  ملى  اجندای  طرح  مشورتى 
روزنامه  در  به ترتيب  بود،  شده  برگزار  هرات 

به نشر مى سپاريم.

سعید حقیقی:
من از محمد عملی دانشجوی دانشکدة انجنیری خواهش 
در  دارم  آرزو  و  دارند  انتقادی  بحث  گفته اند  که  می کنم 

محدودة سه الی پنج دقیقه صحبت کنند.
محمد عملی:

حضور جناب احمد ولی مسعود را به شهر هرات خوش 
را  خوشی  روزهای  دارم  آرزو  و  می کنم  عرض  آمدید 

سپری کنند.
امروزی و  این ها مشکِل  امنیت و مشکل عدالت  مشکل 

اتفاقی نیستند.
 67 برگ  در  شما  می کنم؛  عرض  مقدمتاً  را  بحث  یک 
مقدم تر  سیاسی  توسعة  افغانستان  در  که  گفته اید  کتاب 
است نسبت به هر توسعة دیگر. ببینید اساساً همین نگاه 
نگاه  از  چیز  همه  به  افغانستان  در  ما  که  است  درست 
به  افغانستان  در  را  تحول  و  تغییر  یعنی  می بینیم؟  دولت 
این می گوییم که قدرت تغییر کند. آنچه که مهم است آن 
توسعة فرهنگی است؛ اتفاقاً نهضت اسالمی در افغانستان 
یک نهضت فرهنگی بود؛ ما در زمینة فرهنگ که زیر بنای 

هر توسعة دیگر است، کاری انجام نداده ایم.
اولین کار در افغانستان تغییر نظام آموزشی است، مشکل 
تاریخ معاصر افغانستان تقابل مدرسه های دینی، مکتب و 
دانشگاه است که مدرسه های آموزش دینی به یک حالت 

است و دانشگاه به حالت دیگر است و این ها نتوانسته اند 
تا حال منافع ملی مشترك را تعریف کنند. تا وقتی که ما 
نصاب آموزشی خود را در مدارس دینی و مکاتب تغییر 
ندهیم در عرصه های دیگر تغییر و یا تحولی رونما نخواهد 
شد؛ یعنی تغییر در نصاب آموزشی تغییر نظام استبدادی را 

در بر دارد که ما و شما امروز با آن ُدچار هستیم.
موضوع دیگری که شما در صفحة 30 طرح آجندای ملی 
گنجانیده اید موضوع داخل شدن اقلیت ها در سیاست است 
که این جا که این نگاه همبستگی با همان نگاه استبدادی 
طور  همین  گذشته  از  خراسانیان  دارد.  خراسان  فرهنگ 
در  که  شده است  واضح  همه گان  برای  حاال  این  بودند؛ 
فرهنگ ما قلدری باالی قلدر دیگری پیروز شده است و 
اصاًل به حقوق مردم کسی توجه نکرده و یا توجه نداشته 

است.
مردم  او  روزگار  در  که  کنید  نگاه  حافظ  اشعار  به  شما 
چه گونه بود و چه گونه به سر می بردند که حافظ بارها از 
آن یاد کرده است و شرایط زنده گی امروز مردم ما را هم 

ببینید که بد تر شده و بهتر نشده است.
امروز نیز می بینیم که در انتخابات هم به گونة سهمی نگاه 
می شود، هر قلدری می آید و می گوید این و آن سهم من 
می شوم،  اول  معاون  من  می گوید  و  می آید  کسی  است. 
اگر معاون اول نشدم خودم و مردمم در انتخابات حصه 
سرزمین  این  در  نگاه  این  که  وقتی  تا  گرفت؛  نخواهیم 
حاکم باشد چطور می توانیم همة چیز را ملی سازیم. این 

نگاه در تاریخ ما ریشه دارد.

موضوع دیگری که من شخصاً در این کتاب دیدم، استفادة 
وقتی  ابتدا  خوب  است؛  انگلیسی  زبان  واژگان  از  شما 
کلیدی  واژه های  می کنیم  فرهنگ سازی  را  بحث  یک  ما 
کتاب است. به گونة مثال شما از واژه های اجندا، دیالوگ، 
که  است  مسایلی  این ها  اید.  کرده  استفاده  و...  ریفورم 
واژه های معادل آن را ما در فرهنگ و زبان خود هم داریم؛ 

خوب بود که از آن استفاده می بردید.
کنم  آوری  یاد  این جا  را که می خواهم  دیگری  موضوع 
این است که ما چه چیز را می توانیم دور هم  جمع کنیم. 
شما در بحِث آجندای ملی به چهار مسئله اشاره کرده اید 
و پنجم را هم ریفورم و اصالحات گفته اید که بسیاری از 
این ها با هم جور نمی آیند مثاًل چه گونه می توانیم ریفورم 

و اصالحات را بیاوریم. 
تا زمانی که با یک ساختار حزبی نرویم به طرف انتخابات، 

دیگر هیچ گونه راه بهتر و درست تر نداریم.
در افغانستان سیاست خانواده گی شده است؛ خانوادة شهید 
امتیازگیری ها  متوجه  از شهادتش  بعد  احمد شاه مسعود 
کرزی،  آقای  خانوادة  محقق،  حاجی  خانوادة  اند،  شده 
خانوادة استاد شهید ربانی، خانوادة گیالنی ها، آقای دوستم 
و... این ها همه با سیاست خانواده گی آمده اند. تا زمانی که 
ما با احزاب و برنامه های آن ها به طرف صندوق های رأی 
نرویم دیگر هیچ گونه این ساختار استبدادی نمی شکند و 
احزاب باید در نظام دموکراسی نقش اساسی داشته باشند 

و این حِق شان برای شان داده شود.
غیر  بسازیم؛  هم  بین  را  تفاهم  می توانیم  چه گونه  ما 

دموکراسی در افغانستان دیگر هیچ راه کاری مشکل را حل 
آمد و  این کشور  در  را که  نمی سازد، شما هر سیستمی 
تجربه کردید که همة آن ها به شکست مواجه شدند. نظام 
شاهی، جمهوریت، دیموکراتیک، اسالم میانه و اسالم تند 
رو و حال نظام دموکراسی را،  تا زمانی که ما از میلة تفنگ 
قضاوت کنیم، نتیجة درست برای مردم ندارد، بیایید برای 

برنامه های احزاب رأی از صندوق بیرون کنیم. 
هم  من  کردند  اشاره  هم  دوستان  که  چنانی  حال  هر  به 
می گویم که انتخابات پیش رو یک انتخابات غیر شفاف 
است؛ چون ساختار این نظام شفاف نیست و بسیار مشکل 
است که از این ساختار غیر شفاف رییس جمهور شفاف 
را آرزو داشته باشید و آن را بیرون بدهید. من آرزو دارم 
شرایطی  با  اما  باشند  نداشته  کننده  تعیین  نتیجة  تقلبات 
تقلبات  همان  که  دارد  این وجود  امکان  است  که حاکم 
همین  ما  ساختار  چون  باشند؛  داشته  کننده  تعیین  نتیجة 
گونه است. ما انتظار داشتیم که نخبه گان ما روی یک نفر 
امروز  و  نرسیدند  متأسفانه  که  برسند  تفاهم  و  توافق  به 
می بینیم که نخبه گان ما در مواضع سرنوشت ساز سیاسی 

چقدر ضعیف عمل می کنند.
به هر حال من صحبت های خود را به پایان می برم با این 
گفته که یک طرحی را که شما داشتید؛ موضوع پارلمانی 
شدن نظام است که من فکر می کنم تمرکز بیشتر قدرت 
اجتماع  در  بیشتری  اصالحات  که  می دهد  را  امکان  این 
پارلمان ضعیف است؛  را می بینیم که یک  پارلمان  بیاید، 
به آن ها پول داده شده است و آن ها در آن  آدم هایی که 
خواهد  ادامه  هم چنان  روند  این  و  اند  نشسته  چوکی ها 
با یک  بیاید و  پارلمانی هم  نظام  تا زمانی که  یافت حتا 
انشااهلل  شدن  حزبی  طرف  به  برویم  اگر  علمی  نگاهی 

مشکالت ما حل خواهد شد. تشکر.
سعید حقیقی:

با تشکر از شما. آقای زیوری هم تذکر کوتاهی دارند.
آقای زیوری:

سه  عاجزانه  می خواهم  من  مقدمه  بدون  همه  به  سالم 
می کنند  صحبت  این  از  بعد  که  دوستانی  برای  پشنهاد 
داشته باشم و طرف من دوستانی که تا حال صحبت کرده 
اند نیست بلکه دوستانی است که می خواهند بعد از این 

صحبت کنند.
اول به نظر من یکی از تعریف های نخبه این است که به 
چه باید کرد باید جواب بدهد. از امروز به بعد چه گپ 
به  است؛  ما  دوستان  پیش همة  گزارش گذشته  می شود. 
شکلی از اشکال که بیماری افغانستان چه بوده و چه است؛ 
تداوی آن به دست ما و شما است که چه گونه و با چه 

دارویی آن را تداوی کنیم.
سفید  تختة  یک  ملی  آجندای  که  کنید  تصور  شما  دوم 
است که در آغازِ آن نوشته شده است: آجندای ملی. از هر 
کدام شما تقاضا شده است که در این تخته دو یا سه سطر 
بنویسید، فکر کنید هیچ این طرح تا حال وجود ندارد و 
شما این را می نویسید و ما هم برای شنیدن این ها آمده ایم 

که سخت تشنة آن هستیم. 
سوم یکی از مؤلفه های شخصیت ما رعایت زمان محدود 
است؛ ما اگر بگویم شما در مورد کیمیا صحبت کنید شما 
خوب  که  بگویند  همه  و  کنید  فزیک صحبت  مورد  در 
بحث  اما  است؛  چیز  خوب  فزیک  بلی  کردید؛  صحبت 
ما روی کیمیا بوده است به همین خاطر شاید دوستان ما 
عاجزانه  ولی  باشند  داشته  گفتن  برای  زیادی  حرف های 

خواست ما همین است که این نکات را مراعات کنید.

      در سلسلة گفت و گوهای اجندای ملی                                 بخش پنجم

دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات

گفـت وگوی اشـتراک کننده گان

16 تن حذف...
 بودند، از فهرست نهایی حذف شدند. این فهرست قرار 
بود روز شنبه اعالم شود اما کمیسیون مستقل انتخابات 
فهرست  اعالم  برای  که  کرد  اعالم  شنبه  روز  پایان  در 

ابتدایی نامزدان آماده نیست.
براساس  انتخابات  مستقل  کمیسیون  نیست  معلوم 
انتخابات  نامزدان  دوگانة  تابعیت  معیاری  چه 

ریاست جمهوری را بررسی کرده است.
در فهرست ابتدایی نام کسانی دیده می شود که سال ها 
کشورهای  شهروندان  و  کرده اند  زنده گی  غرب  در 

خارجی بوده اند. 
گمانی زنی هایی وجود دارد که آن ها تا اکنون هم تابعیت 

دست کم یکی از کشورهای خارجی را دارند.
در پیوند به این مسأله، کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس 
نماینده گان از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی 
روشن  گونة  به  را  اساسی  قانون   62 مادة  که  خواسته 

تفسیر نماید.
در یکی از بندهای مادة شصت و دوم قانون اساسی آمده 
است: شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، 
واجد شرایط ذیل باشد: تبعة افغانستان، مسلمان و متولد 
از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته 

باشد.
مرکزی  تفتیش  کمیسیون  عضو  منصور  عبدالحفیظ 
یکی  تابعیت  که  آن هایی  می گوید:  نماینده گان  مجلس 

از کشورهای خارجی را دارند، چه گونه و براساس چه 
لغو  را  خارجی شان  تابعیِت  که  می کنند  ثابت  اسنادی 

کرده اند؟
آقای منصور به روزنامة ماندگار گفت که در این زمینه 
مجلس  مرکزی  تفتیش  کمیسیون  و  دارد  وجود  ابهام 
اساسی  قانون  برتطبیق  نظارت  به کمیسیون  نماینده گان 
این خصوص  در  که  خواسته  آن ها  از  و  فرستاده  نامه 

روشنی اندازند.
به گفتة آقای منصور، بسیاری از کسانی که نامزد شده اند، 
کشورهای  از  یکی  تابعیت  افغانستان،  تابعیت  کنار  در 

خارجی را نیز دارا می باشند.
نامزد  اساسی  قانون  بنیاد  بر  که  گفت  همچنان  او 
نام  ثبت  یکجا  معاونانش  با  همراه  ریاست جمهوری 
و  شود  حذف  نامزدی  معاون  که  صورتی  در  می کند، 
سرنوشت  نباشد،  انتخابات  در  نامزدی  به  حاضر  یاهم 

نامزد انتخابات چه خواهد شد؟
او گفت که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در 

این زمینه نیز باید توضیح بدهد.
بر اساس قانون افغانستان، پس از اعالم فهرست ابتدایی، 
نوبت به بررسی کمیسیون شکایات می رسد و اگر کسی 
علیه یکی از نامزدان و یا معاونان او شکایت داشته باشد، 

توسط این کمیسیون بررسی می شود.
نامزدان  نهایی  فهرست  ها،  بررسی  این  پایان  از  پس 
منتشر و زمان دوماهه مبارزات انتخاباتی رسما آغاز می 

شود.

روزنامه دیلی میل انگلیس اعالم کرد که ونگر پیشنهاد 
سران آرسنال برای تمدید قراردادش را رد کرد.

آرسنال در فصل جدید لیگ برتر انگلیس شروع بدی 
داشت و در همان دیدار اغازین با نتیجه سه بر یک 

برابر آستون ویال تن به شکست داد تا صدای اعتراض 
هواداران خیلی زود شنیده شود و آرسن ونگر پس از 
مدت ها با خطر اخراج مواجه شود اما در ادامه نتایج 
توپچی ها بهتر شد و االن با 19 امتیاز در صدر جدول 
رده بندی قرار دارند. البته باید این را گفت که جذب 
مسوت اوزیل نقش بسزایی در نتایج خوب تیم ونگر 

داشته است.
قرارداد آرسن ونگر با آرسنال در پایان فصل جاری به 
پایان می رسد. روزنامه دیلی میل از خودداری ونگر از 

تمدید قراردادش با توپچی ها خبر داد.
پیشنهاد  آرسنال  سران  نوشت:  انگلیسی  روزنامه  این 
تمدید قرارداد را به ونگر دادند اما این مربی فرانسوی 
پایان  در  تیمش  نتایج  کسب  تا  را  قراردادش  تمدید 
یک  او  دیگر  از طرف  است  انداخته  تاخیر  به  فصل 
مربی حرفه ای است و نمی خواهد با همان حقوق 7.5 

میلیون پوند در سال به کار ادامه دهد.
آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا هم خوب نتیجه گرفته و 
در هر دو بازی خود به پیروزی رسیده است. شاگردان 
ونگر در بازی سوم خود شب سه شنبه در ورزشگاه 

امارات از بوروسیا دورتموند پذیرایی می کنند.
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د پوځي چارو شنونکي وايي، چې د ميل امنیت له لوري کاندیدانو 

ته خپره شوې اعالمیه او خربداری تر ډېره د وسله والو مخالفانو په 

ګټه ده او د خلکو په ذهنیت به ناوړه اغېزه وکړي.

تېره ورځ ميل امنیت د یوې خرب پاڼې په خپراوي رسه ټولو نوماندو 

ته خربداری ورکړی، چې ورته امنیتي ګواښوونه متوجه دي او باید 

خپل امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.

د پوځي چارو شننونکی ډګر جرنال نورالحق علومي وايي، چې د 

او  دی  اندېښمن  افغان  هر  امله  له  ګواښوونو  او  ستونزو  امنیتي  د 

هيڅوک هم مصوون نه دي.

هغه وویل، وسله وال مخالفان تر ډېره هغه کسان هدف ګرځوي، 

چې په دولت پورې تړيل وي په ځانګړي ډول هغه کسان چې اوس 

یې راتلونکیو ټاکنو ته ځانونه نومويل دي او دا ټول د هغوی هدفونه 

دي.

هېواد  د  چې  غواړي  ټول  کسان  دغه  خربه،  په  علومي  ښاغيل  د 

هامغه  مخالفان  وال  وسله  دولت  د  او  واخيل،  غاړه  په  زمامداري 

ډول چې نظام په رسمیت نه پېژين، اسايس قانون په رسمیت نه پېژين 

دغه ډول ټاکنې هم په رسمیت نه پېژين.

دی زیاتوي، وسله وال مخالفان هڅه کوي چې د ټاکنو لپاره ګواښ 

اويس او ټاکنې له خنډونو او ستونزو رسه مخ کړي، څو ټاکنې تر 

رسه نيش.

د هغه په اند، وسله وال غواړي د ټاکنو لپاره والړ نوماندان په وېره او 

ډار کې و اويس او حتی هغه کسان چې په ټاکنو کې برخه اخيل او 

رایه ورکوي، د هغوی لپاره هم ګواښ پېښ کړي: )) دا اوس هم د 

رایه ورکوونکیو لپاره سرت ګواښ دی او فکر کوي چې په راتلونکیو 

ټاکنو کې به هيڅوک مصوون ونه اويس.((

دې  د  امنیت  ميل  چې  دی،  باور  دې  په  علومي  نورالحق  ښاغلی 

خربداري په خپراوي رسه هڅه کړې چې د باوري اسنادو او رسچینو 

له خپرولو پرته، یوازې خپل مسوولیت رفع کړي.

ده  دنده  امنیتي ځواکونو  د  زیاتوي،  رییس  اجرایوي  اېتالف  ميل  د 

چې د یوه منظم پالن له مخې د ازادو، عادالنه او رستارسي ټاکنو د 

تررساوي لپاره زمینه برابره کړي.

نوموړی وایي، امنیتي ځواکونه باید هېڅ ډول خربداري او رپوټونه 

خپاره نه کړي، چې د خلکو د وېرې او په ټاکنو کې د برخه نه اخیستلو 

المل يش؛ بلکې برعکس داسې پروګرامونه خلکو ته وړاندې کړي 

په  او  نیولی يش  او ګواښوونو مخه  پېښو  او وايي، چې د هر ډول 

واقعیت کې هم باید دغه ډول پالن ولري.

ښاغيل علومي وویل، دغه ډول رپوټونه به المل يش چې د خلکو له 

زړونو وېره لرې يش، هغوی وهڅېږي او د مخالفانو په زړونو کې 

وېره او ډار رامنځته کړي.

د نوموړي په وینا، د دغه ډول رپوټونو خپرول به رسه له دې چې کره 

هم نه دي او په اړه یې اسناد هم نه دي خپاره شوي، په ټاکنو بده 

اغېزه وکړي، له وېرې او ډار رسه به مل وي او تر ډېره حده به په کې د 

خلکو له برخه اخیستو مخنیوی وکړي، 

او  راويل  الندې  پوښتنې  تر  به  ټاکنې 

خلک به ونيش کوالی چې په ازادانه او 

مستقالنه ډول په ټاکنو کې برخه واخيل.

دی وايي، د ميل امنیت او نورو امنیتي 

ځواکونو دنده دا ده چې رس له اوسه پیل 

او د ټاکنو د پایلو تر اعالنه امنیتي تدابیر 

ونیيس، د ټاکنو په ورځ امنیتي مسایلو ته 

ډېر پام وکړي او په ټوله کې منظم امنیتي 

رایه  هم  او  نوماندو  هم  ولري؛  پالنونه 

ورکوونکیو ته.

کړه،  زیاته  علومي  نورالحق  جرنال 

مهمو  خورا  ته  ټاکنو  راتلونکیو 

شخصیتونو ځانونه نومويل او امنیتي ځواکونه باید د دوی امنیت ته 

خورا پاملرنه وکړي، هم د پېښو په مخنيوي او هم د پېښو په خنثی 

کولو کې، یانې مخکې له دې چې پېښه ويش باید له منځه یې یويس 

او پرېنږدي، چې مخالفان خپلو اهدافو ته ورسېږي.

الله  عتیق  جرنال  شننونکی  بل  چارو  پوځي  د  کې  حال  همدې  په 

امرخېل ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې ميل امنیت خپله 

دنده هېره کړې ده او د خپلې دندې خالف چاره یې تررسه کړې ده.

دنده  امنیت  د ميل   اطالع ورکول  او  وايي، خربداری، ګواښ  هغه 

څو هغه اشخاص ورته له متوجه ګواښونو اګاه کړي، چې تر ګواښ 

الندې وي؛ خو دا کار تل په مکتويب او یا هم حضوري ډول وي نه 

دا چې اعالمیه خپره شوي او په رسنیو کې اعالن يش.

والو  وسله  د  خپرول  خربداري  او  اعالمیې  ډول  دغه  وینا،  په  ده  د 

مخالفانو په ګټه ده، هغوی ته تبلیغ کېږي او د خلکو په ذهنیت ناوړه 

اغېز کوي.

ښاغلی امرخېل زیاتوي، پخوا هم استخبارايت ادارو له پټو خربداریو 

کار اخیستل او هدف ته به یې یا خپل کارمند لېږه او یا به یې مکتوب 

استوه چې خپل امنیت ټینګ کړي او له ګواښه به یې خرباوه.

د پوځي چارو دغه شنناند وویل، د ميل امنیت دنده ده، که ګواښ 

اوسنیو  په  خو  کړي،  متوجه  ته  امنیت  خپل  شخصیتونه  نه  یا  وي 

هم  جګړه  او  شته  تهدید  او  ګواښ  هم  رښتیا  په  چې  کې  رشایطو 

چریکي ده ـ چریکي جنګیايل نه موندل کېږي او نه یې د راتلونکیو 

پالنونو په اړه معلومات تر السه کېږي ـ خو هغه څوک چې کاندید 

دی هغه د هغوی تر ګواښ الندې دی او که یو هم ترې ووژل يش 

د مخالفانو لپاره ګټه ده.

پوځي  او  سیايس  په  ته  هغوی  وژل  کاندید  د  کړه،  زیاته  نوموړي 

اړ  ته  د هغوی خواخوږۍ  له وېرې  کاندیدان  نور  او  ده  لحاظ ګټه 

بايس څو وررسه مرسته  وکړي.

جرنال عتیق الله امرخېل وايي، چې ددغسې اعالنونو او خربداریو 

کول د خلکو په روان باندې ناوړه اغېز کوي او په ټاکنو کې له برخه 

اخیستو یې وېروي.

د هغه په اند، هیڅوک نه غواړي چې ځانونه له ګواښ رسه مخامخ 

کړي او کله چې خلک پوه يش په ټاکنو کې برخه اخیستونکي وژل 

کېږي هیڅوک صندوقونو ته نه ځي، ځکه وېره لري چې ښايي اوس 

چاودنه ويش او یا به ووژل يش.

نوموړي وویل، افغان امنیتي ځواکونه باید خلکو ته ډاډ ورکړي، په 

کلیو او بانډو کې خپلې کاغذي اعالمیې خپرې کړي، له مرشانو رسه 

په اړیکه کې اويس او له هرې الرې خلکو ته ډاډ ورکړي چې په ارام 

زړه په ټاکنو کې برخه واخيل.

د ده په خربه، چې دغه کار به له یوې خوا خلک په ټاکنو کې برخه 

اخیستو ته وهڅوي او له بلې خوا به د...                        پاتې ۶ مخ

کاندیدانو ته د ملي امنیت خبرداری 
په ټاکنو ناوړه اغېز لري

کارمندان افغان در پی خروج نیروهای آلمان:

ما را مـی کشـند
ارتش  برای  افغان   1200 دست  کم  حاضر  حال  در 
آلمان در افغانستان کار می کنند. آنها هراس دارند که 
پس از بیرون رفتن نیروهای آلمانی از کشور هدف 
حمالت انتقام جویانة طالبان قرار بگیرند. آلمان برای 
پذیرفتن آنها آماده گی نشان داده است، اما موانعی بر 

سر این راه وجود دارد.
شمار افغان هایی که برای نیروهای آلمانی مستقر در 
بسیار حساس  زمان های  در  می کنند،  کار  افغانستان 
تا به 1500 تن می رسید. یکی از این افغان ها صفی 
اهلل ساحل است، که از سال 2006 به این طرف با 
او همواره  دارد.  آلمانی در کندز همکاری  سربازان 
از  آلمانی  قطعات  رفتن  بیرون  با  که  دارد  ترس 

افغانستان هدف سوءقصد شورشیان قرار بگیرد.
پیدا  مرا  )طالبان(  آن ها  »اگر  می گوید:  ساحل 
می کردند، شاید در برابر دروازة خانه ام می  کشتند.« 
ساحل می افزاید که طالبان هر آن کسی را که برای 

کار  افغانستان  در  آلمانی ها 
می کند، خاین می دانند و تحت 
اکثریت  می دهند.  قرار  تعقیب 
بیشتر  که  افغان  همکاران  این 
به عنوان ترجمان، راننده، آشپز 
آلمانی ها  برای  دار  پهره  یا  و 
انتقام  عمل  از  می کنند،  کار 

جویانة طالبان در هراس اند.
وعدة کمک

داده  وعده  آلمان  حکومت 
برای  که  را  افغان های  است 
افغانستان  در  آلمانی  قطعات 

کار کرده اند و اکنون جان شان به صورت مشخص 
پیتر  هنس  می خواهد.  آلمان  به  باشد،  خطر  در 
فریدریش، وزیر داخلة آلمان گفت: »ما هیچ کسی را 
در خطر تنها نمی گذاریم. آنهایی که به خاطر کمک 
به ما حاال در معرض خطر قرار می گیرند، طبعًا به 

آلمان می آیند«.
حزب  امنیتی  سیاست  سخنگوی  پور،  نوری  امید 
در  کشورش  حکومت  عملکرد  از  آلمان  سبزهای 
قبال همکاران افغان نیروهای آلمانی انتقاد می کند. او 
می گوید که بسیاری از این افغان ها مدت طوالنی 
اصاًل نمی دانستند که می توانند به آلمان بروند. او 
همچنان از بروکراسی زیاد و عدم شفافیت این روند 

انتقاد می کند.
از  بسیاری  »در  گفت:  وله  دویچه  به  پور  نوری 
مسایل اشتباه وجود دارد. اول این که هیچ نشانه ای 
از پذیرش گستردة افرادی که به حفاظت نیاز دارند، 
دیده نمی شود. همة آنها به این حفاظت نیاز ندارند، 
اما آنهای که نیاز دارند، باید به آلمان پذیرفته شوند. 
ما  شوند.  پذیرفته  باید  شان  های  خانواده  همچنان 
از یک رقم محدود این افراد سخن می گوییم. تنها 
حرف زدن کافی نیست، بلکه باید واضح گردد که 

افراد مواجه با خطر پذیرفته می شوند.«
نوری پور افزود که بررسی تقاضانامه همکاران افغان 
هم  گاهی  و  کشد  می  بسیار طول  آلمانی  نیروهای 

برای شان جواب رد داده می شود.
  پذیرش سه مرحله یی

صورت  به  را  فرد  هر  درخواستی  آلمان  حکومت 
میشائیل  جنرال  برید  کند.  می  بررسی  جداگانه 
فیتر، که در چارچوب قطعات بین المللی در شمال 
افغان  به امور کارمندان  افغانستان مسؤول رسیدگی 
است، می گوید: هر متقاضی نخست باید نزد آمران 
و  که خود  بسازد  ثابت  و  کند  مراجعه  محلی خود 

خانواده اش در معرض خطر قرار دارد.
فیتر رئیس کمیسیون بررسی وضعیت کارمندان افغان 
است که پس از تثبیت موجودیت خطر در برابر آنها، 
جمله  از  کمیسیون  این  در  کند.  می  اتخاذ  تصمیم 
نیز  آلمان  نمایندگان وزارت خارجه، داخله و دفاع 
معیارها  فهرست  یک  مبنای  بر  آنها  دارند.  حضور 
ارایه  آلمان  به  ها  افغان  پذیرش  برای  را  خود  نظر 
که  افغان  کارمند  هر  برای  فیتر می گوید  کنند.  می 

به طور »مشخص« یا »نهانی« در معرض خطر قرار 
شود.  می  داده  آلمان  به  رفتن  شانس  باشد،  داشته 
در مرحلة سوم و نهایی، وقتی کارمند افغانی واقعًا 
به  نامبرده  برود، توصیة کمیسیون  آلمان  به  بخواهد 
وزارت داخلة آلمان راجع می شود، که تصمیم نهایی 

را در مورد اتخاذ می کند.
  تا کنون تنها 3 تن وارد آلمان شده اند

بر اساس آمار ارایة شدة اردو و وزارت داخلة آلمان، 
تا کنون 289 افغان در رابطه با وضعیت امنیتی شان 
نگرانی نشان داده اند، که از آن جمله تقاضای 275 
تن بررسی شده است. بر اساس این بررسی ها 173 
»نهانی«  یا  و  »مشخص«  خطرات  با  محلی  هکار 
داخلة  وزارت  سخنگوی  یک  قول  به  اند.  روبرو 
آلمان، 23 تن از این افراد برای خود و خانوادة شان 
جواب مثبت دریافت کرده اند. آنها می توانند همسر 
و فرزندان خود را به آلمان ببرند و در آنجا اجازة 
اقامت و کار را دریافت کنند. تا حال تنها سه افغان، 
کار  افغانستان  در  آلمانی  قطعات  با  گذشته  در  که 

کرده اند، وارد آلمان شده اند.
وزارت داخة آلمان به این باور است که همه افغان 
های که برای ارتش آن کشور در افغانستان خدماتی 
ندارند  را  آلمان  به  رفتن  آرزوی  اند،  داده  انجام  را 
و برخی از آنان تنها دریافت سهولت ها، مثل یک 
کمک مالی را از سوی حکومت آلمان انتظار دارند.


