
بسم اهلل محمدی، وزیر دفاع افغانستان روز پنج شنبه با همتای 
ابراز  او  کرد.  مالقات  برلین  در  دیمیزیر  توماس  آلمانی اش 
اطمینان کرد که لویه جرگه افغانستان تا اواسط ماه نوامبر در 

مورد مصونیت قضایی سربازان امریکایی تصمیم می گیرد.
در پایان سال 2014 وقتی نیروهای رزمی ناتو از افغانستان 
افغانستان  پولیس ملی  اردو و  قرار است  خارج می شوند، 
همه مسوولیت های امنیتی کشور را به عهده بگیرند. در نظر 
است که بعد از آن نیز قطعات کوچکتر نیروهای بین المللی 
در افغانستان باقی بمانند تا نیروهای داخلی کشور را آموزش 
و مشوره بدهند. اما در راه رسیدن به ماموریت جدید که قرار 
است زیر نام »حمایت قاطع« شروع شود، موانعی وجود دارد. 
برلین  در  پنج شنبه  آلمان روز  دفاع  دیمیزیر، وزیر  توماس 
با همتای افغان خود بسم اهلل محمدی راجع به مانع اصلی 
که مصنویت قضایی سربازان امریکایی است، گفت وگو کرد.
امریکایی حقوق و مکلفیت های  وضعیت حقوقی سربازان 
آنها را تعریف و تنظیم می کند. در این مساله پیش از همه 

سوال مصونیت سربازان خارجی مطرح است. شرکای ناتو 
خواستار این مصونیت قضایی سربازان خارجی در افغانستان 
شدن  مشخص  می کند.  رد  را  آن  افغانستان  جانب  اما  اند، 
مصنویت قضایی سربازان امریکایی قرار است طرح اولیه یی 
برای توافقات با دیگر متحدان به شمول آلمان نیز باشد. به 
این ترتیب، این مساله پیش نیاز اصلی ماموریت جدید ناتو 
در افغانستان است. ...                              ادامه صفحه ۶
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داناي بي وجـدان هيچ گاه صاحب روحي پاک نخواهد بود.
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یوناما به حکومت افغانستان:

به قوانین انتخاباتی احترام 
بگذارید

د نوماندو له لومړين لېست نه ایستل شوي نوماندان، تور 

لګوي چې دغه لېست په ارګ کې جوړ شوی او د ټاکنو 

خپلواک کمېسیون د ارګ الرښوونې عميل کوي.

هغوی وايي، د ټاکنو خپلواک کمېسیون دغه پرېکړه غیر 

عادالنه او له السوهنو ډکه ده. 

د ټاکنیزو نوماندو له لومړين لیست نه ایستل شوي نوماند 

داوود سلطان زوی ماندګار ورځپاڼې ته...        پاتې ۷ مخ

خارجه  امور  وزیر  الوروف،  سرگئی 
نگران  را  افغانستان  وضعیت  روسیه 
وضعیت  گفت:  و  خواند  کننده 
و  روسیه  نگرانی  موجب  افغانستان 

کشورهای همسایه آن شده است.
روسیه،  افغانستان،  مسایل  گفت:  وی 
اول  وهلۀ  در  و  همسایه  کشورهای 
را  مرکزی  آسیای  منطقه  کشورهای 

نگران می کند.
وزیر  اینترفاکس،  گزارش  به 
مطرح  به  اشاره  با  روسیه  امورخارجه 
اجالس  در  افغانستان  مسالۀ  شدن 

وزیران خارجه کشورهای همسود اظهار داشت: در 
این اجالس در باره راه های کاهش تهدیدهای ناشی 

از افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.
اجالس وزیران امور خارجه کشورهای عضو جامعه 

مینسک  در  یکشنبه  روز  همسود 
پایتخت بالروس برگزار شد.

بینی  پیش  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
سال  در  افغانستان  مسایل  که  کرد 
این  از  خارجی  نیروهای  که   2014
کشور خارج می شوند افزایش خواهد 

یافت.
و  افغانستان  وضعیت  از  بارها  روسیه 
تهدید تروریسم ناشی از این کشور و 
از  بخشی  که  مخدر  مواد  قاچاق  نیز 
آن از طریق کشورهای اسیای مرکزی 
به روسیه انتقال می یابد ابراز نگرانی 
حل  برای  جهانی  مساعی  تشریک  خواهان  و  کرده 

این مسایل شده است. 
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آیا بحراِن انتخاباتی 
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الوروف:

 وضعیت افغانستان نگران کننده است

چیدمان فعلی فهرست ابتدایی، به ساده گی هویت افراد 
را فاش می کند. بخش اعظم افراد راه یافته در فهرست 

ابتدایی، کسانی اند که به نحوی در طول دوازده سال 
گذشته رابطة بسیار تنگاتنگ با ارگ ریاست جمهوری 
و شخص آقای کرزی داشته اند. این احتمال هم دور از 

ذهن نمی نماید که بازهم توطیه یی در کار باشد و عده یی 
بخواهند در یک طرح سازمان یافته وارد بازی یی شوند 
که بتوانند عرصه را بر یکی یا دو تن از نامزدهای پیش 

روتنگ سازند. زیرا در یک اقدام دیگر، به ساده گی 
می توان عده یی را در کنار هم قرار داد و موازنة رقابت را 

به صورت فشرده در یک جهت مشخص متمرکز کرد



       زنان به مثابۀ نیمی از پیکرة انسانی 
در  که  دارند  حق  افغانستان،  در  ساکن 
کشورشان  سرنوشت  و  تصمیم گیری ها 
نقش اساسی و تعیین کننده یی داشته باشند. 
در  مردان  با  مساوی  حضور  زنان  وقتی 
جامعه دارند، الزم است که سهم و جایگاه 
مساوی یی را نیز در تمامِ تصمیم گیری ها و 

برنامه های ملی، داشته باشند. 
که  ـ  افغانستان  سیاسی  تازة  فصل  آغاز  با 
پس از فروپاشی رژیم طالبان رونما گردید 
ـ، زنان و حقوق زنان، در نزد دولت مردان 
از  بین المللی شان  همکاران  و  افغانستان 
اما  گشت.  برخوردار  پُرطنینی  جایگاه 
گاه گاهی  زنان،  جایگاه  و  حقوق  پیرامون 
چنین رفتار شد که گویا با یک قشر بیچاره 
و ناتوان همدردی می کنند و فکر ترحم بر 
آنان را دارند، غافل از آن که همین مفکورة 
فعالیت ها  شدِن  شعاری  باعث  نامنصفانه، 
از یک دهۀ  بیشتر  پیرامون حقوق زنان در 
نیمی  زنان  که  حالی  در  گردید؛  گذشته 
کسی   ترحِم  به  و  جامعه اند  این  پیکر  از 
را  واقعی شان  باید حق  فقط  و  ندارند  نیاز 

به دست آرند.
       در بیشتر از یک دهۀ گذشته، کناره نشسـتِن 
تصامیم  در  آنان  کم رنِگ  حضور  و  زنان 
عده یی  که  شد  باعث  ملی،  سرنوشت ساز 
زنان،  صدای  به نام  دروغین  صـداهای  با 
زنان  نماینده گان  نام  به  مکار  چهره های  و 
افغانستان، بهره کشی ها و استفاده جویی های 
زیادی کنند. اما در صورت به میدان برآمدن 
صداهای واقعی زنان و حضور نماینده گان 
عرصه های  در  آن ها  صادِق  و  حقیقی 
این  جلِو  بی تردید  جامعه،  در  مختلف 
گرفته  زنان  آدرس  از  استفاده جویی ها 
برحِق  تحقق خواسته های  زمینۀ  و  می شود 
فراهم  جامعه  در  سرنوشت ساز  قشر  این 
می گردد. اکنون نیز تداوم عدمِ حضور فعال 

و حسابی زنان، صداها و نماینده گان واقعی 
اجتماعی  و  سیاسی  کاروزارهای  در  زنان 
دالالن  برای  دیگر  بار  یک  مملکت، 
فرصت طلب، زمینۀ استفاده جویی ها را مهیا 
خواهد ساخت. پس حیف خواهد بود که 
از یک دهه معامالت  بیش  از گذشت  بعد 
و نابه سامانی ها و قرار گرفتن کشور در یک 
موقعیت خاِص تاریخی و سیاسی، باز هم 
برای  و  نموده  اکتفا  گوشه نشینی  به  زنان 
را  استفاده جویان حرفه یی، فرصِت دیگری 
دروغین  شعارپراگنی های  و  معامله  برای 

فراهم کنند. 
       آیا زنان نمی خواهند که در سرنوشت 
سیاسی و اجتماعی مملکت شان، سهم بارز 
یک  صاحب  و  داشته  را  خود  حقیقی  و 

کشور آرام و با ثبات شوند؟ 
زنان با دیدگاه های صلح جویانه و صمیمی یی 
گسترده گی  درنظرداشِت  با  و  دارند  که 
آنان در جامعه ـ و اگر همین گونه  حضور 
در کار و زارهای انتخاباتی نیز حضور یابند 
به یقین در جهت حل مشکالت مداوم  ـ، 
و  انتخابات  مشروعیت  تضمین  کشور،  در 
خواست  با  نابرابر  آجنداهای  به  گفتن  نه 

نمایند.  ایفا  مردم، نقش مهمی را می توانند 
سال  انتخابات  باورها،  این  تحقق  برای 
یک  مثابۀ  به  می تواند  افغانستان  در  آینده 
آزمایش  برای  مهم  زمینۀ  یک  و  فرصت 
تأثیرگذاری زنان بر سرنوشت سیاسی  حد 
گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  مملکت شان، 
در  خود  رأی  از  استفاده  با  می توانند  زنان 
مشروع،  وسیلۀ  یک  حیث  به  انتخابات، 
برحِق  خواسته های  دموکراتیک،  و  مدرن 
جایگاه  صاحب  و  بخشیده  تحقق  را  خود 

حقیقی خود در اجتماع شوند.
      زنان باید با در نظرداشت آجنداهای 
کرکترهای  و  سیاسی  دیدگاه های  کاری، 
تثبیت شدة کاندیداها، از آن ها و برنامه های 
میان  البته  کنند.  حمایت  کاری شان 
برنامه ها و دیدگاه های واقعی، با شعارها و 
رنگ ریزی های مقطعی و فرصت طلبانه، باید 
فرق قایل شد. زنان باید از حق رأی خود 
در این فرصت مهم و سرنوشت ساز، برای 
اوالد  و  آیندة خود  آرزوها، تضمین  تحقق 
استفادة  مملکت،  در  امنیت  تأمین  و  خود 
بهینه نموده و وزنه و توانایِی حقیقی خود را 
در جامعه به نمایش بگذارند. در غیر آن با 
از دست دادن فرصت، پیامد سهل انگاری ها 

بسیار سنگین خواهد بود. 
جامعه  در  مردان  اندازة  به  زنان  که  وقتی 
و  استعدادها  ظرفیت ها،  و  حضوردارند 
چهره های ارزنده یی نیز در میان آنان موجود 
دیگران  دل سوزی  منتظر  باید  چرا  هست، 
بر  احوال شان و تصمیم دیگران  به حال و 
سرنوشت شان باشند؟... آن ها باید با استفاده 
که  سرنوشت سازشان  و  مشروع  قوت  از 
می باشد،  میلیونی شان  چند  رأی  همانا 
خود  خواسِت  مطابق  را  حالت  و  شرایط 

رقم بزنند.
       رأی زنان می تواند بسیار سازنده و 
سرنوشت ساز واقع شود درصورتی که آن ها 
به ارزش مندِی نقش خود در جامعه پی برده 
و از رأی خود برای تحقق آرزوهای خویش 
حمایت  با  می توانند  زنان  کنند.  استفاده 
با  و  ملی  برنامۀ  یک  از  حسابی  و  منطقی 
هویت، در بهبود اوضاع مملکت شان سهم 
فعال و حقیقی به عهده بگیرند. الزم است 

تا زنان مانع استفاده جویی های معامله گرانی 
که همواره از نامِ آن ها نان خورده اند، شده 
و با به صحنه کشانیدِن صداها و نماینده گان 
واقعی خود، نقش ارزندة خویش را تثبیت 
انتخابات،  در  زنان  نمایند. حضور گستردة 
برجستۀ  حضور  و  جایگاه  تضمین  ضمن 
و  انتخابات  مشروعیت  بر  آن ها،  خود 
کشور  در  ملی  پروسه های  همه گانی سازی 

نیز تأثیر ارزنده یی خواهد داشت. 
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عبدالقهار سروری

رأی واقعی زنان، مشروعیت 
انتخابات را تضمین خواهد کرد

 

از  یکی  اوباما  باراک  با  نوازشریف  نتیجه بخش  مالقات 
رویدادهای مهم هفتۀ گذشته بود. این مالقات، بیش از این 
که برای امریکایی ها و پاکستانی ها مهم باشد، نگرانی هایی 
را در حلقات سیاسی افغانستان به وجود آورده که گمان 
زیان  به  قطعًا  شریف  و  اوباما  دیدار  مثبت  نتایج  می رود، 

افغانستان تمام شده است.
رهبر  دو  این  دیدار  بحث  عمدة  که  می رسانند  گزارش ها 
مسایل افغانستان بوده و نکاتی چون همکاری مشترک برای 
راهیابی به صلح پایدار در منطقه و ادامۀ تقاضاها مبنی بر 
مذاکرة طالبان با دولت افغانستان مورد بحث و گفت وگو 

قرار گرفته است.
ایاالت  اند که خوش بینی های  آن  بر  تحلیل ها  این همه  با 
از  دیگری  فصل  است  ممکن  پاکستان  به  نسبت  متحده 
مداخالت آن کشور را در افغانستان باز کند. روابط ایاالت 
آن که  از  پس  بدین سو-   2011 سال  از  پاکستان  و  متحده 
اسامه بن الدن در خاک پاکستان کشف و کشته شد- روبه 
خرابی نهاد. ایاالت متحده کمک های نظامی اش به پاکستان 
تیزی  تند و  را متوقف کرد و چندین بار موضع گیری های 
علیه پاکستان داشت. در این دیدار باراک اوباما وعده کرده 

است که کمک های قبلی اش را از سر خواهد گرفت.
پاکستان را  به  اعتماد  این  ایاالت متحده  روشن نیست که 
از کجا به دست آورده و چه گونه و بر مبنای چه ضمانتی، 
مطمین است که پاکستان در راستای تحقق صلح در منطقه 
اعتماد  این  که  داد  تذکر  می توان  اما  کرد،  خواهد  سعی 

چیزی نیست غیر از یک عقب گرد با پایان ندامت برانگیز.
زیرا پاکستان نخستین بار نیست که وعدة همکاری می کند. 
این کشور بارها و بارها از همکاری در مبارزه با تروریسم 
دم زده اما در عمل خالف ورزیده است. شاید آقای اوباما 
فراموش نکرده باشد که پاکستان در همان زمان که ادعای 
همکاری می کرد، رهبر گروه القاعده را در خاک خود پنهان 
نگاه داشته بود. کمک هایی را که ارتش پاکستان از ایاالت 
متحده دریافت کرده، همواره بر ضد صلح و ثبات منطقه 
مصرف می کند. هنوز هم سیلی از طالبان مدارس پاکستان، 
انجام  را  انتحاری  حمالت  و  شده  افغانستان  خاک  وارد 
می دهند، پناه گاه های امن طالبان در پاکستان تا کنون وجود 

دارند.
این سخنان، کلی بافی محض نیست. صدها اسناد و شواهد 
در این زمینه وجود دارند و در دوازده سال گذشته بارها 
از طریق رسانه های بین المللی نشان داده شده اند. تردیدی 
نیست که ایاالت متحده نیز این مساله را بهتر درک می کند 
دیدار  همین  در  اوباما  که  است  منظور  همین  به  شاید  و 
خاک  در  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت  پایان  از 
پاکستان سخنی نرانده است. تغییر درسیاست های پاکستان 
باالتر از آن چه است که در دیدارهای رسمی  وعده داده 
سیاست های  تغییر  در  که  می دهد  نشان  تجارب  می شود. 
توسعه طلبانۀ حتا دست حکومت سیاسی آن کشور نیست. 
اکثر این سیاست ها را دستگاه استخباراتی پاکستان طراحی و 
تطبیق می کند. بنابراین، برای محقق شدن چنین وعده هایی، 
نیازمندی یک برنامۀ بسیج فشار بر پاکستان مطرح است. 
بخشی از این فشار می تواند از سوی جامعۀ جهانی ایجاد 
گردد و بخشی دیگر، تالش های داخلی حکومت سیاسی 

پاکستان است که باید قدرت ارتش را محدود کند.
تمام آن چه را پاکستان تا کنون به عنوان همکاری در راستای 
برقراری صلح انجام داده، رهایی شماری از زندانیان طالب 
است که به تقاضای حکومت افغانستان انجام یافته است. 
متحده  ایاالت  موضع گیری  که  شده  سبب  آن چه  احتماالً 
نظر  به  را دهد همین موضوع است و سخت غیرعقالنی 

می رسد.
در هر حال، فصل جدید روابط ایاالت متحده با پاکستان 
ممکن است برای پاکستانی ها مفید باشد اما این تغییر در 
موقف ایاالت متحده قطعًا به ضرر افغانستان خواهد بود، 
پاکستان هرگز آن چه را وعده می کند، عملی نخواهد  چه 
کرد و این طرز کار، زمانی که افغانستان انتخابات را پیش رو 
این  از  متحده  ایاالت  و  نظامی  ناتو  نیروهای  نیز  و  دارد 
می تواند  را  شدیدی  نگرانی های  می گردند،  خارج  کشور 

برای مردم افغانستان به دنبال داشته باشد. 

فصل جدید مداخالت 
پاکستان در راه است

رأی زنان می تواند بسیار سازنده و سرنوشت ساز واقع شود درصورتی که آن ها 
به ارزش مندِی نقش خود در جامعه پی برده و از رأی خود برای تحقق آرزوهای 
خویش استفاده کنند. زنان می توانند با حمایت منطقی و حسابی از یک برنامة ملی 
و با هویت، در بهبود اوضاع مملکت شان سهم فعال و حقیقی به عهده بگیرند. 
الزم است تا زنان مانع استفاده جویی های معامله گرانی که همواره از ناِم آن ها نان 
خورده اند، شده و با به صحنه کشانیدِن صداها و نماینده گان واقعی خود، نقش 
ارزندة خویش را تثبیت نمایند. حضور گستردة زنان در انتخابات، ضمن تضمین 
جایگاه و حضور برجستة خود آن ها، بر مشروعیت انتخابات و همه گانی سازی 
پروسه های ملی در کشور نیز تأثیر ارزنده یی خواهد داشت



 1.2 مبلغ  پنجشنبه  روز  ملل  سازمان  در  غرامت   کمیته 
به  کویت  در  عراق  جنگ  غرامت  عنوان  به  دالر  میلیارد 

مقامات این کشور پرداخت کرد.
در  کمیته  این  السابع،  الیوم  مصری  روزنامه  نوشته  به 
عنوان  به  دالر  میلیارد   1.2 مبلغ  که  کرد  اعالم  بیانیه یی 
سال  در  کویت  در  عراق  جنگ  خسارت های  غرامت 

1990به مقامات کویتی پرداخت کرده است.
به آسیب هایی است که  مربوط  ها  از غرامت  این بخش 
از  ناشی  نفتی کویت وارد شد و ضررهای  تاسیسات  به 

درآمدهای این بخش است.
کمیته  مبلغ،  این  پرداخت  با  است:  آمده  بیانیه  این  در 
به  دالر  میلیارد   435 حدود  تاکنون  ملل  سازمان  غرامت 
دولت کویت پرداخت کرده و حدود 8.9 میلیارد دالر نیز 

باقی مانده است.
پیشتر دولت کویت به نیابت از سازمان نفت این کشور، 
درخواست غرامت کرده بود که در سال 2000، مبلغ 14.7 
میلیارد دالر به عنوان غرامت خسارات وارد شده به بخش 

تولید نفت به این کویت پرداخت شد.
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نسبت  خود  خشم  رغم  به  که  شدند  متعهد  اروپا  اتحادیه  رهبران 
هم  از  امریکا  گسترده  جاسوسی های  خصوص  در  ادعاهایی  به 

پیمانانش، روابط »اروپا - امریکا« خود را حفظ کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، فرانسه و آلمان تاکید دارند که 
باید تا پایان امسال با امریکا در خصوص قوانین نظارتی به توافق 

برسند.
فرانسوا اوالند، رییس جمهوری فرانسه روز جمعه اعالم کرد: آنچه 
در معرض خطر است حفظ روابط ما با امریکا است و اعتماد باید 

برگردانده و تقویت شود.
بیشتر رهبران اتحادیه اروپا اعالم کردند که همکاری دوستانه آنها بر 
خشم عمیق آنها نسبت به اقدامات جاسوسی نیروهای امنیتی امریکا 

غلبه کرده است.
ریاست  کشورش  که  لیتوانی  رییس جمهوری  باسکاتید،  گرای  دالیا 
دوره یی اتحادیه اروپا را برعهده دارد، گفت: یکی از مسایل اصلی 
این است که باید به آینده نگاه کنیم مسئله همکاری اروپا- امریکا 

همواره مهم بوده و هست.

افول مشهود روابط امریکا و 
عربستان

نکته جالب در افول روابط امریکا و عربستان 
این است که این روابط مانند یک ماشین قراضه 
دو سال است که در جاده آرام حرکت می کند 
اما هیچ کس در ریاض یا واشنگتن اقدامی برای 

جلوگیری از این روند اتخاذ نکرده است.
دیوید ایگناتیوس در تحلیلی به بررسی روابط 
رو به کاهش امریکا و عربستان پرداخته و در 
و  امریکا  روابط  در  می نویسد:  این خصوص 
عربستان شکاف قابل توجهی پدید آمده است. 
عربستان از پذیرش کرسی  در شورای امنیت 
سازمان ملل خودداری کرد و بندر بن سلطان، 
رییس سرویس اطالعاتی این کشور، این اقدام 
را پیامی به امریکا و نه به سازمان ملل خواند.

ترکی الفیصل، رییس سابق سازمان اطالعاتی 
عربستان نیز در مصاحبه با المانیتور نسبت به 

برخورد امریکا با مسائل سوریه و فلسطین اظهار ناامیدی 
کرد.

چیزی که باید دولت امریکا را نگران کند این است که 
خاورمیانه،  در  واشنگتن  سیاست  از  عربستان  نارضایتی 
اردن و  اسرائیل، مصر،  یعنی  امریکا  متحد مهم  با چهار 

امارات نیز مشترک است.
این کشور نسبت به سیاست باراک اوباما، رییس جمهوری 
و  المسلمین  اخوان  از  حمایت  مصر،  به  نسبت  امریکا 
مخالفت با کودتا علیه مرسی، تردید در سیاستش نسبت به 
سوریه و اکنون اقدام به مذاکره با ایران اعتراض می کنند.

به گفته مقامات آگاه عربی، ملک عبداهلل، پادشاه عربستان 
در ضیافت ناهار در حضور پادشاه اردن و ولیعهد امارات 

دیگر  طرف  از   – کرد  ناامیدی  ابراز  امریکا  سیاست  از 
این کشور  از  کاخ سفید  ناامیدی  نیز  عربستان  دلخوری 
را افزایش داده است. هنگامی که جان کری، وزیر امور 
خارجه امریکا هفته ها در منطقه بود، برای دیدار با بندر 
حال  در  که  گفت  وی  اما  کرد،  درخواست  سلطان  بن 
در  را  او  می تواند  اینکه  و  است  افغانستان  از  خروج 
فرودگاه مالقات کند. این پاسخ برای مقامات امریکایی 

آمرانه بود.
مبارک،  حسنی  سرنگونی  پی  در  که  اتفاقاتی  از  پس 
خود  اعتماد  عربستانی ها  داد،  رخ  مصر  سابق  دیکتاتور 
انتخاب  از  امریکا  دادند:  دست  از  را  امریکا  به  نسبت 
محمد مرسی، رییس جمهوری مخلوع مصر حمایت کرد، 

بحرین  شیعیان  اعتراضات  سرکوب  با 
توسط حکومت این کشور مخالفت کرد، 
به  کمک هایش  مرسی  سرنگونی  از  پس 
خود  وعده  به  کرد،  قطع  را  مصر  ارتش 
مخالفان دولت سوریه عمل  تجهیز  برای 
این  به  حمله  به  تهدید  از  پس  و  نکرده 
نهایت  در  و  شد  متحد  روسیه  با  کشور، 
با  دیپلماتیک  روابط  و  مذاکرات  درهای 

ایران را گشود.
این سیاست ها نگران کننده بود؛ اما ضربه 
اصلی از احساس عربستان مبنی برنادیده 

گرفته شدن، ناشی شد.
حاشیه  کشورهای  سنتی  جوامع  در 
خلیج فارس، چنین حس خیانتی می تواند 
امریکا  دولت  اما  باشد،  کشنده  ضربه ای 

همچنان در حال وخیم تر کردن شرایط است.
به گفته یک مقام سابق امریکایی که عربستانی ها را خوب 
می شناسد، دیدگاه و ذهن پادشاه عربستان قبیله ای است 
و بهتر است کسی از طرف امریکا به دیدار او برود و عدم 
امریکا ضربه  با  عربستان  روابط  به  اقدامی،  اتخاذ چنین 

زده است.
با عربستان و دیگر متحدان عربی  ارتباط امریکا  کاهش 
حال  در  سفید  کاخ  که  می دهد  رخ  حالی  در  واشنگتن 
بکارگیری سیاست های جدید از قبیل همکاری با روسیه 
برای خلع سالح شیمیایی سوریه بوده و به دنبال مذاکرات 
هسته ای با ایران است. چنین اقداماتی از نگاه بسیاری از 

تحلیلگران مثبت است اما عربستان را نگران می کند.

رهبران اروپا بر تقویت روابط 
»اروپا- امریکا« تاکید کردند

جاپان به افشاگري هاي اخیر 
درباره جاسوسي امریکا 

واکنش نشان داد 

سازمان ملل 1.2 میلیارد دالر به کویت غرامت داد

انتخابات جمهوری چک و احتمال 
پیروزی اپوزیسیون چپ گرا

پاکستان در پیوند به سفر شریف به امریکا:

واشنگتن از اسالم آباد به خاطر همکاری در فرایند صلح 
افغانستان تقدیر کرد

سفر  جمعه  روز  پاکستان 
وزیر  نخست  شریف  نواز 
امریکا  به  را  کشور  این 
آمیز«  موفقیت  »بسیار 
نخست  گفت  و  خواند 
را  پاکستان  موضع  وزیر 
درباره حمالت هواپیماهای 
شکلی  به  سرنشین  بدون 

قاطع بیان کرد.
خبرگزاری  گزارش  به 
آباد،  اسالم  از  شین هوا 
وزیر  نخست  است  قرار 
بعد  جمعه  روز  پاکستان 
از توقفی کوتاه در لندن به 

اسالم آباد بازگردد.
چودری  احمد  اعزاز 

 «: گفت  پاکستان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
سفر نواز شریف نخست وزیر پاکستان به بازسازی 
متقابل  احترام  و  منافع  مبنای  بر  جانبه  دو  روابط 

کمک می کند.«
سفر  این  در  پاکستان  وزیر  نخست  گفت  چودری 
همه مسائل مورد نگرانی پاکستانی ها را با مقامات 

آمریکایی مطرح کرد.
همکاری  پاکستان  وزیر  نخست  داد:»  ادامه  وی 

آمریکا را برای حل بحران انرژی پاکستان خواستار 
تشکیل  آینده  ماه  انرژی  کاری  گروه  یک  و  شد 

جلسه خواهد داد.«
در  گفت  پاکستان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
بدون  هواپیماهای  مسئله  درباره  فشارها  که  حالی 
سرنشین در سطح بین المللی و آمریکا افزایش یافته 
بود، نخست وزیر با قدرت این مسئله را در خالل 

این سفر مطرح کرد.
وی افزود دولت مسئله هواپیماهای بدون سرنشین 

را به صورت دوجانبه با واشنگتن 
های  گردهمایی  در  همچنین  و 
مجمع  جمله  از  المللی  بین 
عمومی سازمان ملل متحد مطرح 

کرده است.
حمالت  گفت  چودری 
هواپیماهای بدون سرنشین عالوه 
پاکستان  حاکمیت  حق  نقض  بر 
پیامدهای  الملل،  بین  حقوق  و 
و  دارد  بشری  حقوق  و  انسانی 
علیه  جنگ  در  آن  ناکارآمدی 

تروریسم به اثبات رسیده است.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
آزادی  برای  آمریکا  درخواست 
این  به  که  عفریدی  شکیل  دکتر 
بن  اسامه  به  دسترسی  در  کشور 
الدن سرکرده سابق شبکه القاعده کمک کرده است، 
کرده  نقض  را  پاکستان  قانون  عفریدی  دکتر  گفت 
است و دادگاههای پاکستان تصمیم نهایی را درباره 

پرونده وی می گیرند.
فرآیند  در  پاکستان  نقش  از  آمریکا  داد  ادامه  وی 

اشتی افغانستان تقدیر کرد.
برای  باید  افغانستان  و  آمریکا  پاکستان،  افزود  وی 

پیشبرد این روند همکاری کنند.

رای دهندگان چک که از سال ها اختالس و ریاضت خشمگین هستند، 
روز  انتخابات  در  اپوزیسیون چپ گرا  دست  به  قدرت  انتقال  آماده 
یک  کسب  اما  می شود  برگزار  موعد  از  زودتر  که  می شوند  جمعه 

اکثریت، دور از دسترس به نظر می رسد.
جمهوری چک  کشور  رای دهندگان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس جمهور  کالس،  واسالو  دستان  در  دهه  یک  گذشت  از  پس 
راست گرای سابق این کشور، به سوی چپ گراها تمایل شده و در ماه 

ژانویه میلوش زمان را به ریاست جمهوری انتخاب کردند.
سوسیال  احتماال  گفت:  خصوص  این  در  سیاسی  تحلیل گر  یک 
دموکرات ها در انتخابات پیروز خواهند شد اما اینکه با کمونیست ها 
ائتالف تشکیل خواهند داد و یا با یک حزب دیگر، مشخص نیست.

در آخرین نظرسنجی صورت گرفته، سوسیال دموکرات ها 26 درصد، 
کمونیست ها 18 درصد و حزب جدید توده نیز 16.5 درصد آرا را 

کسب کردند.
برنامه های  دموکرات  سوسیال  و  کمونیست  حزب  دو  هر 
سخاوتمندانه ای را در ارتباط با افزایش رفاه اجتماعی ارائه داده اند، 

اما هر دوی آنها می خواهند که چک از ناتو خارج شود.
رواندا  از  بیش  را  چک  جمهوری  در  فساد  شفاف سازی،  سازمان 
که  معتقدند  چک  مردم  درصد   94 نظرسنجی  یک  طبق  و  می داند 
اختالس در دولت این کشور گسترده است. انقالب مخملی 1993، 

به حکومت استبدادی در این کشور پایان داد.

در خصوص  اخیر  های  گری  افشا  به  جاپان  خارجه  امور  وزیر 
جاسوسی امریکا از سران دیگر کشورهای دنیا واکنش نشان داد.

فومیو کیشیدا، وزیر امور خارجه جاپان گفت: » به طور کلی، بر 
اساس کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک، گردآوری 
اطالعات و ارتباطاِت بین مقامات بلند پایه باید حفاظت شده باشد. 

از این رو، ما این را به طور کلی یک مشکل می دانیم«.
افشای اسناد تازه یی که از ضبط بیش از هفتاد میلیون مکالمه تلفنی 
صدر  مرکل  آنگال  تلفنی  مکالمات  شنود  همچنین  و  فرانسه  در 
اعظم آلمان توسط آژانس امنیت ملی امریکا حکایت دارد، واکنش 

دولت های فرانسه و آلمان را در روز پنجشنبه به همراه داشت.
انتشار این گزارش ها، خشم آنگال مرکل را برانگیخت و ضمن 
به  امریکا،  جمهور  رئیس  اوباما  باراک  دولت  به  اعتماد  کاهش 
تضعیف روابط اروپا و امریکا در دو سوی اقیانوس اطلس منجر 

شده است.
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چراهیجانزدهمیشویم؟

با آن  یکی از مشکالتی که فعاالن و پژوهش گران روان شناسی در بحث هیجان 
بررسی علیتی،  این  یا علت های هیجان است. در  فهمیدن علت  روبه رو هستند، 
تکاملی،  روان  زیستی،  دیدگاه های  که  است  شده  مطرح  متعددی  دیدگاه های 
انسان شناختی  شناختی رشدی، روان کاوی، اجتماعی، جامعه شناختی، فرهنگی و 

از جملۀ آن ها هستند.
باید گفت که هیجان ها چندبعدی هستند که به صورت پدیده های ذهنی، زیستی، 
ذهنی یی  احساس های  نظر،  این  از  هیجان ها  دارند.  اجتماعی وجود  و  هدف مند 
هستند که باعث می شوند به صورت خاصی مثل عصبانیت یا شادی احساس شان 
کنیم. هیجان ها واکنش های زیستی هم هستند. آن ها پاسخ های بسیج کنندة انرژی 
اند که بدن را برای سازگار شدن با هر موقعیتی که روبه رو می شویم، آماده می کنند. 
برای مثال، خشم نوعی انگیزش در ما ایجاد می کند تا کاری انجام دهیم که معموالً 
اعتراض  بی عدالتی  به یک  یا  بجنگیم  با یک دشمن  مثاًل  نمی دهیم،  انجام  را  آن 
عالیم  می شویم،  هیجانی  وقتی  هستند.  نیز  اجتماعی  پدیده های  هیجان ها،  کنیم. 
قابل تشخیص چهره یی، بدنی و کالمی می فرستیم که کیفیت هیجان پذیرِی ما را 

به دیگران منتقل می کند.
  ابعاد هیجان

عنصر ذهنی به هیجان احساس می دهد، یعنی تجربۀ ذهنی یی که هم معنی و هم 
احساس  ذهنی  سطح  در  کیفیت  و  شدت  نظر  از  هیجان  دارد.  اهمیت شخصی 

می شود.
عنصر کارکردی )هدف مند( به این مربوط می شود که وقتی فردی هیجانی را تجربه 
می کند، چه فایده یی از آن می برد. آدم بدون هیجان از لحاظ تکاملی در مقایسه 
با سایر آدم ها اشکال دارد. برای مثال تجسم کنید فردی که قابلیت ترس، عالقه 
یا عشق ندارد، از نظر بقای جسمانی و اجتماعی چه قدر در وضعیت نامساعدی 

قرار دارد.
ما  تجربه های خصوصی  است.  هیجان  ارتباطی  و  اجتماعی  جنبۀ  بیان گر  عناصر 
از طریق زبان بدن یعنی ژست ها، آواها و به ویژه جلوه های صورت، به دیگران 
احساس ها  می کنند.  درگیر  را  ما  بدِن  هیجان ها کل  منتقل می شوند. پس  و  ابراز 
و پدیدارشناسی مان، زیست شیمی و نظام عضالنی مان، امیال و هدف های مان و 

ارتباط و تعامل مان با دیگران است.
  دیدگاه زیستی

این دیدگاه معتقد است که هیجان ها از تأثیرات بدنی گذرگاه های عصبی لیمبیک، 
الگوهای شلیک عصبی و پس خوراند صورت می گیرد.

  دیدگاه شناختی
این دیدگاه معتقد است که هیجان ها از رویدادهای ذهنی نظیر ارزیابی ها، دانش 
و حافظه، زمانی که فرد معنی شخصی رویدادهای محرک را تعبیر می کند، ناشی 
صورت  پس خوراند  و  مغز  برقی  تحریک  داروها،  نظیر  مواردی  چون  می شود. 
هیجان را فعال می کند. معلوم است که نیروهای زیستی بدون دخالت شناختی یا با 
دخالت آن تجربۀ هیجانی به بار می آورند، چون افراد تقریبًا همیشه ارتباط شخصی 
نیروهای  که  می شود  معلوم  پس  می کنند،  تعبیر  را  رویدادها  اهمیت شخصی  و 

شناختی هم موجب تجربۀ هیجانی می شوند.
  در کل چند نوع هیجان وجود دارد؟

گرایش شناختی بر هیجان های اصلی مثل خشم و ترس تأکید می کند و به اهمیت 
که  دارد  قبول  گرایش شناختی  می دهد.  بها  کم  اکتسابی،  یا  ثانوی  هیجان های 
تجربه های هیجانی،  بودن  است جالب  معتقد  اما  مهم هستند،  اصلی  هیجان های 
به  پاسخ دهی  نهایت  در  است.  فرهنگی  و  اجتماعی  فردی،  تجربه های  به خاطر 
پرسِش فوق بسته به این که طرفدار گرایش شناختی باشیم یا زیست شناسی، فرق 

می کند.
دیدگاه زیستی معتقد است که انسان ها چیزی بین دو تا 10 هیجان دارند. دیدگاه 
هیجان های  از  متنوع تری  بسیار  هیجان  خزانۀ  انسان ها  که  است  معتقد  شناختی 
مدار  معدودی  تعداد  که  است  درست  می گویند  نظریه پردازان  این  دارند.  اصلی 
اما چند هیجان مختلف  دارد،  و گریز وجود  مثل جنگ  بدنی  واکنش  و  عصبی 
ایجاد شوند، برای مثال یک پاسخ فیزیولوژیکی  می تواند از واکنش زیستی یک 
یا  زیستی خشم، حسادت  مبنای  می تواند  فشار خون،  رفتن سریع  باال  مثل  تنها 

رشک باشد.
از دیدگاه کارکردی، هیجان ها به صورت واکنش های زیستی تکامل یافته اند تا به 
با تهدید به خوبی  با تکلیف اساسی زنده گی مثل مواجه شدن  ما کمک کنند که 
می کنند.  کمک  نیز  اجتماعی  هدف های  به  هیجان ها  این،  بر  عالوه  بیاییم.  کنار 
هیجان ها احساساِت ما را به دیگران منتقل می کنند، بر نحوة تعامِل دیگران با ما 
تأثیر می گذارند، ما را به تعامل اجتماعی فرا می خوانند و نقش مهمی در برقراری 

روابط میان فردی، حفظ و قطِع آن دارند.
منبع: آفتاب

           نویسنده: محمد حسین طالبی 

ابتدای  در  طبیعی  حقوق  مکتب  2ـ1ـ 
دورة جدید

جدید،  دورة  در  علوم  شاخه های  بیشتر 
که  همان گونه  است.  مؤسس  دارای 

نیوتن،  و  جدید  فلسفۀ  پدر  دکارت، 
جدید  دورة  در  تجربی  علوم  مؤسس 
گروسیوس  هوگو  می شود،  دانسته 
Hogo Gr 1583ـ 1645 - )االندی 
tius( را مؤسس »مکتب حقوق طبیعی« 

در دورة جدید می دانند. 
Samuel Pufe - )ااموئل پوفنُدرف 
تدریِس  کرسی  دارندة  اولین   )dorf
دانشگاه های  در  طبیعی  حقوق  نظریۀ 
مفّسر  بزرگ ترین  و  آلمان  کشور 
هفدهم،  قرن  در  مکتب  این  دانشگاهی 
را  او  و  ستوده  را  گروسیوس  شجاعِت 
به دلیل نقش روشن گرانه اش در مکتب 
مکتبی  می کند؛  تحسین  طبیعی  حقوق 
ارباب  اذهان  تاریکی های  در  قرن ها  که 
بود و  برده  به سر  قرون وسطا  کلیسا در 
در دورة جدید، به دست وی گروسیوس 

از ابهام درآمد و شفاف گردید. 
قانون  را وارث مکتب  گروسیوس خود 
از  وسطا  قرون  در  که  می داند  طبیعی 
آگوستین شروع شد و در زمان توماس 
آکوئیناس به اوِج خود رسید و تا زمان 
Fra - هسپانیه یی  سوارز  )ررانسیسکو 
شانزدهم  قرن  در   )ciscus Suares
گروسیوس  مشهور  جمله  یافت.  ادامه 
وجود  هم  خدا  اگر  »حتا  که  بود  این 
را  اعتبار خود  طبیعی  قانون  نمی داشت، 
این  که  است  پُرواضح  می کرد.«  حفظ 
عمیق  رخنۀ  از  روشنی  نشانۀ  جمله، 
مکتب  مؤسس  ذهن  در  سکوالر  تفکر 

است.  جدید  دورة  در  طبیعی  حقوق 
حقوق  علم  فیلسوفان  از  گروهی  البته 
ایمان  از  گروسیوس  چون  که  معتقدند 
عمیق مذهبی بهرة وافر داشت، سخِن او 
و  اخالق  اراده گرایاِن  مکتب  به  پاسخی 
نیز نومینالیست ها در علم فلسفۀ حقوق 

بود. وی می خواست با این جمله نشان 
دهد که ماهیت قانون، فرماِن امر و نهی 

نیست. 
این  گروسیوس  بزرِگ  کارهای  از  یکی 
حق  و  طبیعی  قانون  میان  وی  که  بود 
طبیعی  حق  شد.  قایل  تفاوت  طبیعی 
عقالنیت،  ویژه گی  دارای سه  او  نظر  از 
فردگرایی و بنیادگرایی بود. )توضیح این 

مباحث در این مختصر نمی گنجد.( 
پوفندرف،  و  گروسیوس  بر  عالوه 
فیلسوفان دیگری نیز بودند که در حوزة 
هفدهم،  قرن  در  طبیعی  حقوق  مکتب 
پژوهش کردند که از میان آن ها می توان 

به هابز و الک اشاره نمود. 
ویژه گی کلی قانون یا حقوق طبیعی در 
این است که وجود حقوق  دورة جدید 
خدا  وجود  به  نیازی  جهان،  در  طبیعی 
کاماًل  می تواند  بشر  عقل  احکام  ندارد؛ 
او را در گیتی  ارادة خدا و فرمان  جای 
)اومانیسم(  انسان  بودن  محور  کند.  پُر 
که حقوقش  می کند  اقتضا  دوره  این  در 
زبان ها  سر  بر  که  سخنی  شود.  استیفا 
رایج است، گرفتن حق انسان از خدا یا 
طبیعت است نه انجام وظایف یا تکالیف 

او. 

2ـ2ـ نظریۀ حقوق طبیعی در قرن بیستم
مکتب قانون و حقوق طبیعی در اروپای 
دورة جدید، در حدود یک ونیم قرن یعنی 
از آغاز قرن نوزدهم تا نیمۀ قرن بیستم از 

رواج افتاد. علت این امر، ظهور مکاتب 
دیگر حقوقی مانند مکتب »تاریخ گرایی« 
یا مکتب »حقوق پوزیتویستی« در حوزة 

مباحث حقوقی و فلسفۀ حقوق بود. 
اما دیری نپایید که مکتب حقوق طبیعی 
و  آثار  شد.  احیا  بیستم  قرن  در  دوباره 
در  طبیعی  حقوق  دربارة  که  را  تألیفاتی 
این قرن نوشته شد، می توان به دو دسته 

تقسیم نمود: 
قدیم  سنّت  پیروان  پژوهش های   .1

حقوق طبیعی؛ 
در  جدید  رویکردهای  و  پژوهش ها   .2

زمینۀ حقوق طبیعی. 
قدیم  پیروان سنّت  پژوهش های  2ـ2ـ1. 
حقوق طبیعی: اقبال بسیاری از محققان و 
فیلسوفان حقوق به سنت قدیمِی حقوق 
طبیعی در قرن بیستم، توجه پژوهش گران 
را در این حوزه، به خود جلب می کند. 
فرانسوی زبان،  نویسنده گان  میان  در 
 )Jacques martain( ژاکوس مارتین
تأثیر   )1951( دولت  و  انسان  کتاب  در 

به سزایی از خود به جای گذاشته است. 
 ،)John finnis( پس از او، جان فینیس
انگلیسی، مشهورترین  نویسنده و محقق 
و  طبیعی  حقوِق  قدیم  مکتب  طرف دار 
احیاکنندة سنِت آکوئینی در فلسفۀ اخالق 
و فلسفۀ حقوق گردید. او حقوق طبیعی 
پایه و اساس نظریۀ اخالقی خود در  را 
مشهورترین کتابش به نام »قانون طبیعی 

و حقوق طبیعی« )1980( قرار داد. 
اساس  که  می کند  ادعا  کتاب  این  در  او 
ذاتی  خیرهای  از  تعدادی  را  نظریه اش 
داده اند.  تشکیل  اصیل«  »خیرهای  نام  به 
دارای  اصیل  خیرهای  تمام  او،  نظر  به 

وجودی بدیهی اند که عبارت اند از: 
1ـ حیات و سالمتی. فینیس، شوق انسان 
به صیانت نفس نیز تمایل به حفظ خود 
در برابر همۀ موانع زنده گی و یا سالمتی 
را نشانه یی بر وجود این خیر )و نه دلیلی 
برای آن چون که بدیهی است(، قرار داده 

است. 
2ـ دانش. مراد او از دانش، هرگونه کمال 
به خودِی خود مطلوب  علمی است که 
بودنش  ابزاری  دلیل  به  این که  نه  است 
در راه دست یابی به امر دیگری مطلوب 
باشد. وی میل به پرسش و کنجکاوی و 
وجود  نشانۀ  انسان  در  را  حقیقت جویی 
این خیر )و نه دلیلی برای آن( می داند. 

در  فینیس  سرگرمی[.  ]و  تفریح  3ـ 
این باره می گوید:

»سومین جنبۀ اصل سعادت بشر، تفریح 
اخالق گرایان  از  محدودی  گروه  است. 
می کنند،  تحلیل  را  بشری  خیرهای  که 
از این ارزش اصیل ]یعنی عنصر تفریح 
یک  اما  نموده اند.  غفلت  سرگرمی[  و 
]دانشمند[ انسان شناس، این عنصر عظیم 
بشری  فرهنگ  در  تحویل  قابل  غیر  و 
ما  از  یک  هر  نمی دارد.  دور  نظر  از  را 
بخش  بیشتر،  اهمیت هرچه  با  می توانیم 
عمدة سرگرمِی خود را در اعمالی ببینیم 
وجود  هدفی  آن ها،  انجام  از  فراتر  که 
و  مطلوب  خود  خودی  به  آن ها  ندارد. 
است  ممکن  اعمال  این  لذت بخش اند. 
در خلوت یا جلوت صورت گیرد. ذهنی 
با  باشد.  دشوار  یا  آسان  باشد.  بدنی  یا 
و  خودمانی  نسبتًا  یا  و  زیاد  تشریفاِت 

به طور عادی انجام شود.« 

بخش سوم

نظـریۀ حقوق طبیعـی 
در فلسفۀ حقوق



عبدالحفیظ منصور
بخش نخست

دست کم  اسالم  جهان 
در  بدین سو  سده  دو  از 
به سر  اسف باری  وضعیت 
تهی دستی،  فقر،  می برد؛ 
بی سوادی  بیماری، 
گسترده، جنگ های خونین، 
مسلمانان را به تیره روزی کشانیده و در بدترین حالت 
قرار داده است. در این مدت تالش های زیادی صورت 
کشیدن  بیرون  راه  در  فراوانی  خون های  و  پذیرفته 
مسلمانان از این وضع ریخته شده است؛ اما این همه 
است.  ننهاده  برجا  مطلوبی  اثر  فداکاری ها  و  زحمات 
به راستی علت و سبِب اصلِی این ناکامی چیست؟ و سر 

آن در کجاست؟
سرزمین های اسالمی در حال حاضر از آشوب زده ترین 
باشنده گان  از بدبخت ترین  مناطق جهان، و مسلمان ها 
و  قلدر  زمام داران  وسیلۀ  به  یا  که  خاکی اند  کرة  این 
توسط  هم  یا  و  شده  کشیده  زنجیر  به  مستبدشان 
هرچه  شده اند.  گرفته  برده گی  به  جهانی  قدرت های 
به  متعلق  بیشتر  می شنوی،  خبر  کشتار  و  جنگ  از 
بیماری  و  فقر  از  هرچه  است.  اسالمی  کشورهای 
را  اسالمی  جغرافیای  سهم  می شود،  داده  گزارش 
عرصه های  در  عکس  بر  و  می یابی  برجسته  آن  در 
مسلمانان  انسانی،  توسعۀ  و  سازنده گی  آموزی،  دانش 
اندکی دارند. عامل این همه چیست؟ و  دستاوردهای 

ریشۀ  آن از کجا آب می خورد؟
شود،  گفته  که  است  آن  تکراری  و  آشنا  ساده،  پاسخ 
قدرت های استعماری نمی گذارند آب در دل مسلمانان 
خوش  دل  مسلمان ها  نمی گذارند  »کفار«  شود.  گرم 
داشته باشند. جنگ میان حق و باطل است که در طول 
تاریخ جریان داشته است و در نتیجه، مسلمانان را به 
این حالت رسانده است. اما پرسش این جاست که چرا 
پنجۀ این قدرت های استعماری تنها به گلوی مسلمان ها 
باروری  برای  زمینی مستعد  می چسپد؟ چرا مسلمانان 
اسیر  آن ها  دام  در  پیوسته  و  نامسلمانان اند  توطیه های 
می شوند و به شکست و ذلت می افتند؟ چرا مسلمان ها 
و  بنشانند  جای شان  سر  را  دشمنان شان  نمی توانند 

دست شان را از گریبان خود کوتاه بدارند؟ 
اما  است؛  کس  همه  علیه  است،  جا  همه  در  توطیه 
چرا دیگران قادر به خنثاسازی آن اند و فقط مسلمانان 

شکارش می شوند؟ 
نباید انتظار داشت که کسی یا جناحی با مسلمانان به 
رقابت نپردازد و ضد آن ها دسیسه نچیند. بلکه انتظار 
درست این است که مسلمانان باید چنان عیار شوند که 
در برابر ویروس های بیرونی ایمن باشند. اگر یک سویه 
به مالمت بیگانه گان پرداخته شود و حرف های درشت 
به مذمت آن ها گفته آید )طوری که تاکنون گفته شده 
است( و به کار اساسی که تقویت مسلمان هاست توجه 
صورت نگیرد؛ کار همان کار دیروزی و وضعیت همان 
وضعیت گذشته خواهد بود و هرگونه امید به بهبودی 

وضعیت، آرزویی خام و خیالی باطل می باشد.
احزاب  اسالم،  عالم  کنار  اخیر، در گوشه و  در سـدة 
این  داشته اند.  فعالیت  متعددی  سیاسی  گروه های  و 
گروه ها طیف وسیعی از روش ها و برنامه ها را به تجربه 
گرفته اند. شماری گام هایی به پیش گذاشته و در میان 
مردم شان به ملجأ و منبع امیـد تبدیل شده اند. پاره یی 
گروه هایی  و  احزاب  مانده اند.  باقی  راه  میانۀ  در  هم 
هم با یک سونگری، همۀ دستاوردهای شان را با خاک 
یک سان داشته اند. و سازمان هایی هم وجود دارند که با 
وجود قدامت تاریخی درجا زده و یارای گام برداشتن 
آسمان شان  و  بی فروغ  احزاب شب شان  این  نیافته اند. 
بی ستاره بوده است. برای شکافته شدن بهتر این مسایل، 
گوشه هایی از اندیشه و روش مبارزاتی این گروه ها به 
بررسی گرفته می شود، تا درنگی باشد بر کارنامه های 
نهضت های فکری اسالمی در قلمرو پهناور مسلمان ها.

  روش و ارزش
تحریر،  )حزب  عثمانی  متالشی شدن خالفت  پی  در 
پی  در  که  آن هایی  و  دل سوخته  مسلمانان  ص15( 
بـودند،  اسالمی  عظمت  و  اقتدار  مجدد  احیای 
تـالش هایی را به خرج دادند که از آن میان یکی هم 
بود که  نبهانی )1914-1998(  تقی الدین  حلقۀ هوادار 
ص  تحریر،  )حزب  داد  قرار  هدف  را  خالفت  اعادة 
5( و حزب تحریر را پایه گذاری کرد )1954(. از دید 
تقسیم  مسلمان ها،  پریشانی  اساسی  علت  حزب،  این 
ناسیونالیسم  نفوذ  و  ملت های گوناگون  به  آن ها  شدن 
راه حل  تحریر  حزب  لذا  است.  بوده  آن ها  میان  در 
اساسی را در اعادة خالفت اسالمی می داند که از نظر 
برای  میان کشورهای اسالمی، سعی  آن، برچیدن مرز 
مسلمانی  هر  بر  واحد  خلیفۀ  نصب  و  خالفت  اعادة 

این  »واجب« شرعی می باشد.)حزب تحریر، ص 47( 
پرسابقۀ  اسالمی  احزاب  از  کثیری  که  است  حالی  در 
جماعت   ،)1928( مصر  اخوان المسلمین  مانند  دیگر 
افغانستان  اسالمی  نهضت   ،)1941( پاکستان  اسالمی 
بدانند  اسالم  بدیل  را  ملی گرایی  آن که  بدون   )1352(
و ناسیونالیسم را بر کرسی اسالم بنشانند؛ ملی گرایی را 
به حیث یک واقعیت اجتناب ناپذیر دانسته اند و بدین 
ترتیب، فعالیت های شان را در چهارچوب ملت ها عیار 
کرده اند. از همین رو است که اخوان المسلمین مصر، از 

اخوان المسلمین سوریه و عراق جداست. 
نهضت اسالمی افغانستان که خود را متأثر از آن می داند، 
قایل  اولویت  آن  منافع  به  شمرده  مقدم  را  افغانستان 
است. از دید این دسته از احزاب اسالمی، ملی گرایی 
گام بلندتری از »قبیله گرایی« است و هم چون بیماری 

سرخک است که هر کودکی باید آن را سپری کند. 
ملی گرایی دارای درجات متفاوتی است. شعبه یی از آن 
از برتری قومی و نژادی سخن می زند، همۀ فضایل را 
در قوم و تبار معینی منحصر می داند و کلیه رذایل را 
به دیگران نسبت می دهد. از دل این گونه ناسیونالیسم، 
نازیسم برون می آید، راسیسم جوانه می زند و فاشیسم 
را می پرورد و افرادی چون هیتلر، موسولینی، استالین و 
نظایر آن ها را به اجتماع تقدیم می کند. ولی بر اساس 
که  حالی  در  ملتی  هر  ناسیونالیسم،  از  دیگری  قرایت 
حق خود را محترم می شمارد؛ ملت خود، قوم و تبار 
خود را از هیچ کس کمتر نمی داند، به وطن و منافع آن 
عشق می ورزد ولی به دیگران نیز احترام می گذارد و به 
منافع قانونی دیگران به نظر قدر می نگرد. بدین ترتیب 
این دسته از احزاب اسالمی، وطن دوستی را پذیرفته، 

ولی تبعیض و برتری خواهی را مردود شمرده اند. 
دلیل آن که حزب تحریر راه خود را از بقیه جدا کرده، 
یکی این است که ضرورت نهاد کشور ملت را جدی 
نپنداشته و در ثانی این که بنیان گذاران حزب تحریر میان 
دو شعبۀ افراطی و میانه  رِو ناسیونالیسم تفکیک نکرده اند 

و به صورت کلی ملی گرایی را مردود دانسته اند.
اسالمی  قلمرو  تقسیم  تحریر  حزب  دیگر،  بیـان  به 
عربستان،  اردن،  سوریه،  مانند،  مختلف  کشورهای  به 
افغانستان و نظایر آن ها را  یمن، مصر، ایران، ترکیه و 
ناشی از توطیۀ استعمار می داند، لذا این کشورسازی را 
مردود دانسته و معتقد است که نظام های کنونی حاکم 
اسالمی  اصول  با  مغایرت  در  شده،  یاد  کشورهای  بر 
از  بنای اسالمی می باشند.  اعتبار و  فاقد  یافته اند و  بنا 
این رو شاخه های حزب تحریر در کشورهای مختلف 
اسالمی، خود را با قید شاخۀ لیبیا، شاخۀ سودان، شاخۀ 
آن  مانند  و  ازبکستان  شاخۀ  افغانستان،  شاخۀ  تونس، 
متمایز می سازند. منسوبین حزب تحریر از امکانات و 
شناس نامۀ  می برند؛  بهره  اسالمی  کشورهای  امتیازات 
مدارس  و  مکاتب  در  می کنند،  با خود حمل  را  آن ها 
بهره  آن جا  بیمارستان های  از  می بینند،  آموزش  آن ها 
می برند، در محاکم آن جا حل مشکل می کنند، ولی در 

کل، نظام حاکم بر آن کشورها را غیرشرعی می پندارند. 
عمِل  و  اندیشه  میان  واقعیت ها،  از  برایند چشم پوشی 
منسوبین حزب تحریر تناقص به بار آورده و بعید نیست 
که آن ها را از درون مشوش و دچار بحران کرده باشـد. 
و  مالیزیا  از  اسالم  جهان  سراسر  در  اسالمی  احزاب 
در  گونه یی  به  مراکش،  و  سودان  تا  گرفته  اندونیزیا 
بین مردم شان جا باز کرده اند و در میان کشورهای شان 
فقط حزب  می دارند.  ایفا  نقش  متفاوت  اندازه های  به 
تحریر است که در این قلمرو پهناور از خود اثری برجا 

نگذاشته است. دلیل آن چیست؟ 
به پندار نویسنده، دلیل آن به روش مبارزاتی آن گروه 
الزم  مقدماِت  بدون  را  »اعادة خالفت«  که  برمی گردد 
مطالبه دارد؛ یعنی بدون این که متمایل باشد در دهکده یا 
شهری برنامۀ خود را تطبیق کند و یا کشوری را نخست 
تحت ادارة خویش درآورد، کار را از گام آخر که اعادة 
خالفت است، آغاز داشته است. مقتضای این فکر این 
است که باید مسلمان های سراسر جهان با نظام دل خواه 
اسالمی  کشورهای  زعمای  و  بدارند  بیعت  حزب  آن 
دیگر،  بیان  به  بندند.  فرو  استقاللیت شان چشم  از  نیز 
تعیین خلیفۀ واحد در اندیشۀ حزب تحریر چنان ُگنده 
و مهم است که امور دیگر مانند امر به معروف و نهی 
از منکر، جهاد فی سبیل اهلل، ارایۀ خدمات اجتماعی و 
اهتمام به امور فرهنگی را به حالت تعلیق آورده است؛ 
چنان که این حزب در هیچ یک مبارزات آزادی خواهانه 
سهم نگرفته و حتا برای آزادی و نجات قدس گامی 
نبرداشته و موسسه و نهادی برای خدمت گزاری تدارک 
دشمن  را  ناسیونالیسم  که  تحریر  حزب  است.  ندیده 
اسیر  به نحوی  یِک مسلمان ها می خواند، خود  شماره 
را  عربی  کشورهای  زیرا  می باشد؛  عربی  ناسیونالیسم 
مکانی شایسته برای خالفت می پندارد. )حزب تحریر، 

ص 20(
زیادی  گروه های  و  اقوام  زوال  و  ظهور  جهان،  در 
می شود.  دیده  گوناگون  دینِی  و  فکری  تعلقات  با 
دیکتاتوران به اوج می رسند و بی خدایان راه پیشرفت 
و  فراوان اشخاص  مقابل  در  می پیمایند،  را  ترقی  و 
شکنجه  و  می بینند  عذاب  مخلص  و  باتقوا  حلقه های 
می شوند. همۀ این رویدادها از یک اصل پیروی می دارد 
و آن این که با روش درست می توان به هدف نامقدس 
دست یافت؛ اما یا یک روش نادرست، هدف واالیی را 
نمی توان تحقق بخشید. انتخاب روش چنان با اهمیت 
روش ها  عصر  عده یی  را  حاضر  عصر  که  است  بوده 
نام کرده اند. سخنی منسوب به امام جعفر صادق است 
باشد،  نبوده  درست  حرکت  جهت  اگر  می گوید،  که 
به  را  شخص  این که  تنها  نه  بیشتر  تالش  و  سرعت 

مقصد نمی رساند، بلکه از هدف هم دور می گرداند.
عالمه اقبال وقتی رکود و سکون را در میان مسلمان ها 
می دید، آرزوی تپش و حرکتی را در جمع آن ها در سر 
می پروراند که مسلمان ها را از این حالت بیرون گرداند. 

اقبال آرزوی خود را چنین بیان می دارد:

زنده گی سوز و ساز به ز سکون دوام
فاخته شاهین شود از تپش زیر دام

در جای دیگر همین مضمون را پرورده تر می گوید:

مـا زنده به آنیم که آرام نـگیریـم
موجیم که آسوده گی ما عدم مــاست

زمانه ها  همۀ  و  فصول  همۀ  آرزوی  اقبال،  آرزوی   
نیست. اکنون که حرکت های وسیعی در گوشه و کنار 
حرکت  برای  حرکت  دیگر  دارد،  وجود  اسالم  جهان 
درست نیست، مبارزه برای مبارزه به جا نمی باشد. خون 
برای خون موجه نیست. این جنبش ها باید جهت خود 
را دریابند، مسیر درست خود را پیدا کنند، تا به هدف 
برسند. کوتاه سخن این که اندیشۀ احیای خالفت، تأمین 
مشترِک  موضوع  مسلمان ها،  میان  هم بسته گی  و  اتحاد 
همۀ مبارزین، اندیشمندان و نخبه های مسلمان است که 
همه در هوای آن می سوزند، اما روش هایی که برای نیل 

به این هدف برگزیده شده، متفاوت می باشد.
»نصرت الهی« از مفاهیمی است که جنبش های اسالمی 
مباحث  آن  به  پایانی  هنوز  و  دارند  بحث  آن  روی 
به ویژه جنبش های  از مسلمانان  دیده نمی شود. کثیری 
اسالمی، نصرت الهی را مرتبط با صفای نیت و اخالص 
جلب  برای  که  اندیشه اند  بدین  و  می دانند  عمل  در 
نصرت و تأیید پروردگار کافی است که مسلمانی، نیت 
خود را خالص بسازد و در راه رسیدن به هدف خویش 
در  را  اندیشه  این  بازتاب  کنـد.  مبارزه  جان  پای  تا 
مبارزات اسالمی به وفرت می توان دید، اما پیامد آن جز 
در موارد اندک، قرین پیروزی و موفقیت نبوده است. 
در پاسخ به این مسأله نیز میان مصلحان دو دسته گی 
شکست  با  وقتی  این ها،  از  شماری  می شود.  دیده 
روبه رو می شوند، خود را شایستۀ تأیید و نصرت الهی 
نمی دانند و به تقوا و خودسازی بیشتر رو می آورند؛ اما 
برخی هم هستند که در پهلوی تقوا و طهارت شخصی، 
نقش تدبیر و روش کار را نیز مهم می انگارند. به باور 
این عده، حضرت باری تعالی در نظام هستی، اصول 
آن،  دایرة  از  بیرون  و  است  کرده  را وضع  قواعدی  و 
یکی  معلول  و  علت  قاعدة  نمی پذیرد.  کاری صورت 
از این میان است؛ بنابراین، هر انسانی که به آن قاعده 
دید  از  می آورد.  به دست  را  مطلوب  نتیجۀ  کند،  عمل 
این گروه، پیروزی خاِص گروه قومی، مذهبی یا دینِی 
معینی نیست. سنت الهی بر آن است که رحمت خویش 
را از هیچ کسی دریغ ندارد. تفاوتی ندارد که این اصول 
گذاشته  اجرا  منصۀ  به  کسی  چه  دست  به  و  کجا  در 
می شود. اصول کار خود را می کند. بوش، پوتین، مرکل، 
خامنه یی، مرسی و حامد کرزی همه یکی اند و چنین 
نبوده است که گندم از دست پوتین، شلغم بروید و از 
دست اردوغان گندم. نهال بید بوش، سیب بر دهد و 

بید حامد کرزی بی ثمر باشد. 
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مبـارزه در عصر روش
درنگی بر کارنامۀ فکری نهضت های اسالمی به ویژه حزب تحریر
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»نصرت الهی« از مفاهیمی است که 
جنبش های اسالمی روی آن بحث 
دارند و هنوز پایانی به آن مباحث 
دیده نمی شود. کثیری از مسلمانان 
به ویژه جنبش های اسالمی، نصرت 
الهی را مرتبط با صفای نیت و اخالص 
در عمل می دانند و بدین اندیشه اند که 
برای جلب نصرت و تأیید پروردگار 
کافی است که مسلمانی، نیت خود را 
خالص بسازد و در راه رسیدن به 
هدف خویش تا پای جان مبارزه کنـد. 
بازتاب این اندیشه را در مبارزات 
اسالمی به وفرت می توان دید، اما 
پیامد آن جز در موارد اندک، قرین 
پیروزی و موفقیت نبوده است
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آیا بحرانِ انتخاباتی در راه است؟

برخی ها رایگان هم...
 داشتیم، اما امسال ما 8 واقعه داریم که سه واقعه در والیت ننگرهار 

و پنج و اقعه در کنر است.«
پولیو تنها با واکسین جلوگیری می شود اما در صورتی که یک 
نیست.  عالج  قابل  دیگر  شود  مصاب  پولیو  ویروس  به  شخص 
افغانستان 1450 مرکز دایمی واکسین پولیو را در سراسر این کشور 
ایجاد کرده و در هر کمپاین واکسیناسیون بیشتر از 56 هزار نفر به 

روستاها می روند و کودکان را واکسین می کنند.
  کامپاین واکسین پولیو در کابل

این در حالی است که تا ده سال پیش واقعات مصاب به پولیو در 
وزارت صحت  مسووالن  بود.  این  از  بیشتر  مراتب  به  افغانستان 
عامه می گویند افغانستان توانسته واقعات پولیو را در این مدت از 

100 نفر در هر سال به 8 نفر برساند.
براساس اظهارات مقام ها در وزارت صحت عامه، واقعات پولیو 

بیشتر در والیات ناامن و هم سرحد با پاکستان وجود دارد.
دارد.  سرحد  پاکستان  با  والیات  »این  می گوید:  دوست  آقای 
نمی توانیم  و  داریم  امنیتی  ما مشکالت  این والیات  در  بدبختانه 
به صورت  اوقات  بعضی  کنیم.  واکسین  بار  چند  سال  را  اطفال 

مکمل رسیدگی نمی توانیم«.
  برنامه هایی برای مناطق ناامن

 14 برای  را  ویژه یی  های  برنامه  می گوید  عامه  صحت  وزارت 
والیت افغانستان که ناامن هستند، طرح ریزی کرده است. براساس 
این برنامه در مناطقی که جنگ ادامه دارد و برنامه واکسین پولیو 
در وقت معین آن تطبیق نمی شود، به محض پایان جنگ، تیم های 

واکسین به روستاها می روند و کودکان را واکسین می کنند.
کرده  تقسیم  به سه حوزه  را  ناامن  عامه والیات  وزارت صحت 
است. حوزه جنوب که شامل والیات هلمند، قندهار، ارزگان، زابل 
و نیمروز می شود. حوزه جنوب شرق مانند غزنی، پکتیا، پکتیکا 
و خوست و حوزه شرق که شامل والیات ننگرهار، کنر، لغمان 
و نورستان می گردد و والیت فراه نیز از جمله والیات ناامن به 

شمار می آید.
می  مناطق  این  در  پولیو  واکسین  تطبیق  مورد  در  دوست  آقای 
گوید: » این مناطق را نه تنها با کمپاین های ملی پوشش می دهیم، 
بلکه چهار کمپاین محلی هم داریم و در صورتی که کدام واقعه 
ای پیدا شود، بازهم کمپاین واکسین را تطبیق می کنیم تا مکمل 

پاکسازی شود«.
مسووالن وزارت صحت عامه می گویند، نبود آگاهی در بین مردم 
سایر  در  آن ها،  گفته  به  است.  تبدیل شده  بزرگ  به یک مشکل 
کشورها مردم پول برای واکسین پولیو می پردازند اما در افغانستان 
رایگان  تطبیق  به  حاضر  حتی  مادرها  و  پدرها  موارد  برخی  در 

واکسین پولیو نیستند.

تردید در بارۀ توانایی...
  اطمینان به تصمیم گیری لویه جرگه

روز  که  بروکسل  در  ناتو  روزه  دو  نشست  در  می رسد  نظر  به 
چهارشنبه پایان یافت، پیشرفتی در مساله وضعیت حقوقی سربازان 
به دست آمد. توماس دیمیزیر گفت که پیش از این نشست، »همه 
ما کاماًل نامطمین بودیم«. وزیر دفاع آلمان اما بعد از این نشست 
»خیلی خوشبین« است که جانب افغانی به زودی در مورد وضعیت 
حقوقی سربازان تصمیم می گیرد. بسم اهلل محمدی نیز در برلین 
ابراز اطمینان کرد که لویه جرگه مساله وضعیت حقوقی سربازان 

امریکایی را تا اواسط ماه نوامبر تایید و امضا خواهد کرد
تصویب نمودن مساله وضعیت حقوقی سربازان به این دلیل یک 
نیروهای  بتواند شمار  امریکا  متحده  ایاالت  که  است  پیش شرط 
خود در افغانستان برای بعد از سال 2014 را مشخص کند. آلمان 
تا 800 سرباز  با 600  که  است  کرده  اعالم  را  آمادگی خود  قباًل 
در این ماموریت سهم می گیرد. فعاًل در مورد حضور مجموعی 
8000 تا 1200 سرباز برای ماموریت آموزشی و مشورتی سخن 

گفته می شود.

  رد انتقاد تند کرزی از ناتو
در عین زمان، بسم اهلل محمدی تالش کرد صدمه های ماموریت ناتو 
و آیساف را محدود جلوه دهد. اخیراً حامد کرزی رییس جمهور 
افغانستان از ناتو انتقاد کرد و گفت که ماموریت ناتو برای افغانستان 
»رنج های بی شماری خلق کرد، جان های زیادی را گرفت و دست 

آوردی نداشته است، زیرا کشور امنیت ندارد«.
وزیر دفاع افغانستان گفت که حامد کرزی با این انتقادش »چنین 
منظوری نداشته است«. به گفته او، در برخی مواقع احساسات به 
دیگری  ناتو طور  ماموریت  مورد  در  کابل  در  اما  می آید،  جوش 
حتی  که  کرد  سپاسگزاری  آلمان  مردم  از  محمدی  می شود.  فکر 
در »زمان های دشوار« نیز به افغانستان کمک کرده اند و به خاطر 
سربازانی که »در افغانستان جان داده اند« ابراز تسلیت و همدردی 

کرد.
در  که  می کنیم  احساس  »ما  گفت:  متقاباًل  نیز  آلمان  دفاع  وزیر 
افغانستان مورد استقبال قرار می گیریم... ما تنها در صورتی می توانیم 
در افغانستان موفق باشیم، که مورد پذیرش قرار بگیریم، و من فکر 

می کنیم همین طور است«.
اردوی  نیروهای  که  اظهارات  این  مورد  در  محمدی  اهلل  بسم 
افغانستان در وضعیتی نیست که بعد از خروج سربازان بین المللی 
از کشور دفاع کنند، گفت که »این تصور باطل است«. او افزود که 
از  مستقالنه  ماه گذشته  در شش  افغانستان  ملی  اردوی  نیروهای 
اشاره کرد که طالبان حمالت خود  او  اند.  وطن شان دفاع کرده 
را تشدید کردند، دروازه های مدرسه های شان را در آن طرف مرز 
مسدود کرده و وارد جنگ در افغانستان شدند، اما نیروهای امنیتی 

افغانستان با آنها مقاومت نمودند.

          احمــد عمران

تأخیر  از سه روز  انتخابات پس  کمیسیون  سرانجام، 
ریاست جمهوری  نامزدان  ابتدایی  فهرست  اعالم  در 
را روز  این فهرست  آینده،  و شوراهای والیتی سال 
اعالم  خبری  نشسـت  یک  در  گذشته  هفتۀ  سه شنبۀ 
را  عده یی  حیرت  اعالم،  به محض  که  فهرستی  کرد؛ 
برانگیخت و اعتراض شدیِد شماری نهادها و افراد را 

به دنبال داشت. 
چنین برخوردی با نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری 
کشور،  انتخابات  کمیسیون  کاری  دورة  طول  در 
بی سابقه بوده و به همین دلیل، عده یی با تمسک به این 
مسأله، نگاهی خوش بینانه نسبت به روند بررسی اسناد 
کشور  ریاست جمهوری  نامزدی  داوطلبان  مدارِک  و 
دارند؛ در حالی که عده یی دیگر بر سِر خشم آمـده و 
برخی نهادها نیز نسبت به اعالمِ چنین فهرستی اظهار 

نگرانی کرده اند.
در  شرکت  ثبت نام کننده گان  از  تن  شانزده  حذف 
محاسبۀ  یک  با  عماًل  ریاست جمهوری،  انتخابات 
انتخابات،  کمیسیون  که  می دهد  نشان  سرانگشتی 
در  رقابت  شرکت کننده گان  درصد  هفتاد  به  نزدیک 
ابتدایی  فهرست  از  را  ریاست جمهوری  انتخابات 
حذف کرده است. بر اساس ادعای کمیسیون انتخابات، 
حذف اکثر این افراد به دلیل داشتن شهروندی دوگانه 
آن ها  هوادراِن  رأی دهی  کارت های  در  مشکل  یا  و 

صورت گرفته است. 
نشست  در  شفاف  صورت  به  انتخابات  کمیسیون 
خبری خود، هنگام اعالم فهرست نامزدهای احتمالی، 
نگفت  تن چیزی  در خصوص دالیل حذف شانزده 
و زمانی هم که با پرسش هایی در این رابطه رو به رو 
شد، روزنامه نگاران را به سایت کمیسیون ارجاع داد تا 
دالیل و جزییات را از آن جا دریافت کنند؛ حال آن که 
کمیسیون انتخابات تا هنوز موفق نشده دالیل و اسناد 
الزم را در مورد افراد حذف شده در سایت خود به 

نشر بسپارد. 
در همین حال، برخی حذف شده گان مدعی اند که با 
آن ها برخورد سیاسی صورت گرفته و کمیسیون در 
این مورد جانب عدالت را رعایت نکرده است. این 
مسایل در مجموع می توانند به چند نگرانی دامن بزنند 
که تالش می شود به آن ها حداقل اشاره های کوتاهی 

صورت گیرد. 
نگرانی نخست: اگر به یاد داشته باشیم، رییس جمهوری 
ماه ها پیش از آغاز ثبت نام نامزدهای احتمالی انتخابات 

آقای  طرح  شـد.  ملی  اجماع  ایجاد  خواهان  آینده، 
طرحی  ظاهراً  که  حال  عین  در  مورد  این  در  کرزی 
و  اشکال  از  خالی  اما  می رسید،  نظر  به  خیرخواهانه 
چشم داشت های سیاسی خاص نبود. آقای کرزی در 
یک سخنرانی خطاب به مردم افغانستان گفت که در 
انتخابات آینده برای این که از ضیاع زمان و هزینه ها 
اجماع  نام  بر سر چند  جلوگیری شود، خوب است 
نماینده گان  عنوان  به  نفر  چند  این  و  گیرد  صورت 
طیف های مختلف جامعه، وارد رقابت های انتخاباتی 

با یک دیگر شوند. 
قابل قبول می تواند  البته طرحی مناسب و  این طرح 
به شمار رود، اما زمانی که احزاب سیاسی نیرومند در 
کشور وجود داشته باشند که بتوانند ممثِل دیدگاه ها و 
نظرات مختلف در جامعه باشند و نه این که کمیسیونی 
در این مورد به دستور آقای کرزی ایجاد شود و این 
کمیسیون کار چندین حزب سیاسی را به تنهایی آن هم 

به گونه یی که آقای کرزی می خواهد، انجام دهد.
این طرح به دلیل این که می توانست در خدمت اهداِف 
یک گروه خاص قرار گیرد، از همان ابتدا انتقادهایی 
در  دیگر  کرزی  آقای  که  و سبب شد  برانگیخت  را 
محافل عمومی در مورد آن سخن نگوید. ولی عدم 
ابراز عالقه به این طرح در محافل عمومی، به معنای 

کنار گذاشتن آن نمی توانست به شمار رود.
آقای کرزی در پشت درهای بسته با دیدارهای ممتد 
و پی هم با شخصیت های سیاسی کشور، تالش کرد 
طرح خود را به نتیجه برساند. البته فراموش نباید کرد 
که شخصیت های دیگری در داخل و خارج کشور نیز 
طرح های مشابهی را روی دست گرفته بودند و تالش 
می کردند که ایتالف های انتخاباتی را به وجود آورند. 
اما زمانی که مهم ترین ایتالف انتخاباتی در افغانستان 
زیر نام »اتحاد انتخاباتی« شکل گرفت، عماًل سبب شد 
که آقای کرزی و ارگ ریاست جمهوری نسبت به آن 
احساس خطر کنند و شرایطی را به وجود آورند که 
این ایتالف بزرگ به نتیجۀ دل خواه دست پیدا نکند. 

اکنون با گذشت نزدیک به دو ماه از شکل گیری اتحاد 
انتخاباتی، عده یی برخی مسایل را افشا می کنند. حاال 
دستور  که  باشد  داشته  وجود  می تواند  نگرانی  این 
کاهش نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 
نیز از جای دیگری صادر شده باشد و نقش کمیسیون 
چون  باشد.  بوده  اجراکننده  نقش  تنها  مورد  این  در 
برخی نشانه ها در این مورد، به چنین گمانه زنی هایی 
که  می آورند  وجود  به  را  نگرانی  این  و  می برند  راه 
کمیسیون انتخابات ضمن این که ژست یک نهاد مقتدر 

را تبارز می دهد، در پی مهندسی وضعیت نیز باشد. 
نگرانی دوم: این احتمال نیز بعید به نظر نمی رسد که 
به  را  واکنش هایی  تردید  بدون  که  کاهشی  چنین  با 
همراه دارد، عده یی تالش کنند که روند انتخابات را 
وارد مرحلۀ بحران کنند و به این صورت به اهدافی 
نظر  از  دور  احتمال  این  برسند.  دارند،  نظر  در  که 
نمی نماید؛ چون از یک سال به این سو گروه حاکم بر 
کشور طرحی را دنبال می کند که بتواند جلو برگزاری 
نامزدهای  با  حجمی  برخورد  بگیرد.  را  انتخابات 
احتمالی انتخابات، این گمانه زنی را تقویت می کند که 
یک  شود. حداقل  دنبال  چنین طرحی  آن،  عقب  در 
بحران در  ایجاد  که  دارد  این مورد وجود  در  تجربه 
برای  هزینه بردار  زیاد  کار  انتخابات،  برگزاری  روند 
گروه حاکم نمی تواند باشد. در انتخابات سال 2010 
انتخابات پارلمانی کشور، شاهد بودیم که چه به آسانی 
به  حاکم  گروه  و  بحرانی شد  مرحلۀ  وارد  انتخابات 

بخشی از اهدافی که دنبال می کرد، دست یافت. 
نگرانی سوم: چیدمان فعلی فهرست ابتدایی، به ساده گی 
هویت افراد را فاش می کند. بخش اعظم افراد راه یافته 
در طول  به نحوی  که  کسانی اند  ابتدایی،  فهرست  در 
ارگ  با  تنگاتنگ  بسیار  رابطۀ  گذشته  سال  دوازده 
داشته اند.  کرزی  آقای  شخص  و  ریاست جمهوری 
بازهم  که  نمی نماید  ذهن  از  دور  هم  احتمال  این 
توطیه یی در کار باشد و عده یی بخواهند در یک طرح 
سازمان یافته وارد بازی یی شوند که بتوانند عرصه را بر 
یکی یا دو تن از نامزدهای پیش روتنگ سازند. زیرا 
در یک اقدام دیگر، به ساده گی می توان عده یی را در 
کنار هم قرار داد و موازنۀ رقابت را به صورت فشرده 

در یک جهت مشخص متمرکز کرد. 
احتمالی  نامزدهای  به شمار  توجه  با  نگرانی چهارم: 
شوراهای والیتی، این پرسش به وجود می آید که چرا 
کمیسیون انتخابات در این خصوص از چنان برخورد 
قاطعانه یی که با نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری 
دو  مقایسۀ  چون  است.  نکرده  استفاده  داشته، 
ابتدایی نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری  فهرست 
شمار  در  اگر  که  می دهد  نشان  والیتی  شوراهای  و 
داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری شاهد کاهش هفتاد 
برای  نامزدی  داوطلبان  شمار  ولی  هستیم،  درصدی 
رقابت در انتخابات شوراهای والیتی، به بیست درصد 
هم کاهش نیافته است. حاال این نگرانی مطرح می شود 
که چرا فهرست شوراهای والیتی کمتر تغییر یافته، در 
حالی که مشکالِت آن با توجه به تهیۀ اسناد و مدارک 

تحصیلی می توانست بیشتر باشد!  
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د طالبانو وروستۍ برید...
د  عامو خلکو  د  او   جوماتونو، هدیرو، جنازو، جرګو 

راټولیدو پر مرکزونو باندې برید د اسالم د مقدس دین 

ناروا او حرام عمل او موخه یې د  د ارشاداتو له مخې 

اسالم بدنامول بويل.

د عاملانورسارسي شورا، په کابل کې د یو زیات شمېر 

اسالمي هېوادونو د جیدو او مشهورو علاموو  د نړیوال 

کې  هغه  په  چې  تائیدوي  لیک  پریکړه  هغه  کنفرانس 

د  او  هېواد  اسالمي  خپلواک  یو  افغانستان  دي«  راغيل 

شعایر  دیني  ده،  برخه  بېلدونکې  نه  یوه  امت  اسالمي 

نو  لري،  حکومت  مرشوع  او  قانوين  دي،  جاري  پکې 

رشعا د داسې یو نظام پر وړاندې جنګېدل او قیام کول 

جواز نه لري.«

دعاملانو شورا، په کابل کې له امریکې رسه د امنیتي سند 

مالتړ  خپل  څخه  جرګې  لویې  جوړیدونکې  له  اړه   په 

اعالنوي او په اسالم کې  شورا یو اصل ګڼي او په دې 

باندې ټینګار کوي چې د جرګو جوړول بې ګټې نه دي، 

او مته لري چې له دغې جرګې څخه هغه څه را و وځي 

چې د اسالم او زموږ د مسلامن ملت په خیر او ښیګڼه 

متام يش.

حامدکرزي د علاموو د رسارسي شورا له مصوبې څخه 

دغه مصوبه  په  ویل: ستاسو  کړه، وې  خوښي څرګنده 

کې د افغانستان د ملت لپاره د خیر، سولې او ولسواکۍ 

مهم پیغامونه نغښتي دي.

افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  نماینده گی  هیات  دفتر 
)یوناما( تاکید کرده که دولت افغانستان در جریان برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی به قوانین 

انتخاباتی احترام بگذارد و از قانون اساسی پشتیبانی کند.
کابل  در  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  نماینده  کوبیش  یان 
روز پنجشنبه با یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل 
انتخابات افغانستان دیدار کرده و به او از تعهدات سازمان 

ملل به حمایت از انتخابات اطمینان داده است.
این دیدار به تقاضای یان کوبیش در دفتر یوناما در کابل 
انتخابات ریاست  نامزدان  ابتدایی  اعالم فهرست  دنبال  به 

جمهوری افغانستان، انجام شده است.
در  که  گفت  بی بی سی  به  یوناما  سخنگوی  مبارز  نیالب 
این دیدار نماینده دبیرکل سازمان ملل و رییس کمیسیون 
برگزاری  برای  آماده گی ها  مورد  در  افغانستان  انتخابات 

انتخابات از جمله در مورد حذف نام شماری از داوطلبان 
نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای والیتی از فهرست 

ابتدایی نامزدان، گفت وگو کرده اند.
افغانستان تا شش ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری و 
کمیسیون  روزها  این  می کند.  برگزار  را  شوراهای والیتی 
فهرست  کردن  نهایی  مشغول  انتخابات  برگزاری  های 
پیش  هفته  که  است  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان 

فهرست ابتدایی آن منتشر شد.
نامزد  نفر  افغانستان 27  انتخابات ریاست جمهوری  برای 
کرده بودند که کمیسیون مستقل انتخابات تنها صالحیت10 
نفر را تائید کرد. شانزده تن از افراد داوطلبی که به فهرست 
ابتدایی راه نیافته اند اعتراض کرده و از کمیسیون خواسته 

اند که دالیل حذف نام شان را اعالم کند.
در  که  انتخابات  مستقل  کمیسیون  زمانی  جدول  طبق 

روز   22 تا  است  قرار  بوده،  همراه  نیز  تاخیر  با  مورادی 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  نهایی  فهرست  دیگر 

اعالم شود و به دنبال آن مبارزات انتخاباتی آغاز شود.
»انتخابات  متحد  ملل  سازمان  برای  که  افزود  مبارز  خانم 
مهم ترین انتقال سیاسی افغانستان« است که باید به رهبری 

افغان ها برگزار شود.
او گفت که پیروی دولت افغانستان از قوانین برای سازمان 
ملل متحد مهم است و یوناما تاکید کرده که باید دولت از 
قانون اساسی در روند برگزاری انتخابات پشتیبانی کند و 

به قوانین انتخاباتی احترام بگذارد.
دور  انتخابات  برگزاری  افغانستان  در  که  می گوید  یوناما 
از چالش نیست و به همین دلیل سعی خواهند کرد که به 
اساس تقاضای دولت افغانستان، این کشور را در برگزاری 

انتخاباتی شفاف و سالم یاری کنند.

یوناما به حکومت افغانستان:

به قوانین انتخاباتی احترام بگذارید
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د نوماندو لومړنی...
 په مرکه کې وویل، چې په دې لېست کې السوهنه شوې 

او لکه څنګه چې په کار و هغسې نه دی جوړ شوی.

هغه وايي، د ټاکنو خپلواک کمېسیون باید د دې لېست د 

لپاره منظم او سم کاري کړنالرې جوړې کړې  جوړېدو 

وای او د هغو له مخې یې عمل کړی وای.

د  لري، چې  په واک کې  اسناد  داسې  زیاتوي،  نوموړی 

له  اعالن  د  کې  ارګ  په  لېست  لومړنی  نوماندو  ټاکنیزو 

نېټې دوه ورځې وړاندې جوړ شوی و، او ولسمرش کرزي 

د  ورسېږي  ته  تاجکستان  چې  کله  وه،  کړې  سپارښتنه 

ټاکنو خپلواک کمېسیون دې دغه لېست اعالن کړي.

د ده په خربه، د دې لېست په جوړېدو کې له اصولو کار 

په شان  ارګ د خښتو  د  یوازې  او  اخیستل شوی  نه دی 

پېیل شوی دی.

ښاغيل سلطانزوی وویل: )) دغه کسان چې په دې لیست 

کې راغيل یوشمېر حتی تر پرونه وزیران ول. په شپې يې 

نو  وکړه،  نوملیکنه  یې  سهار  او  ومنله  استعفا  ولسمرش 

رایې  دغه  که دوی  پوره کړې؟  رایې  یو لک  څنګه دوی 

پوره کړې وی اعامل نفوذ یې کړی دی، له خپلې دندې 

نه یې رسغړونه کړې  قانون  له  او  اخیستې  ناوړه ګټه  یې 

ده.((

ګونو  دوه  د  مرستیاالنو  او  نوماندو  د  وايي،  نوموړی 

تابعیتونو د څېړلو موضوع نه باید له بهرنیو چارو وزارت 

نه پوښتل شوي وای، باید نورې الرې چارې په کار اچول 

شوې وای او دا مساله د ټاکنو د خپلواک کمېسیون دنده 

نه ده؛ باید په دې اړه پرېکړه د ټاکنیزو شکایاتو کمېسیون 

کړې وای.

دغه احتاميل نوماند زیاته کړه، د ټاکنو خپلواک کمېسیون 

په  ارګ  د  یوازې  او  ورکړې  السه  له  خپلواکي  خپله 

الرښوونه یې دغه لېست اعالن کړی دی.

هغه دغه راز وویل، د ولسمرش د ورور قیوم کرزي دویم 

خرب  پرې  هم  کرزی  قیوم  خپله  لرل،  تابعیته  دوه  نوماند 

د  یې  بیا   (( کړه:  یې  نوملیکنه  او  تقلب کړی  دغه  نو  و؛ 

پټول خپله  د جرم  ده،  پټه ساتلې  مساله  تابعیته  دوه  هغه 

جرم دی. ده باید دوه ګونی تابعیت لرونکی خپل مرستیال 

نه وای ټاکلی، بیا یې چې ټاکلی ولې یې دغه مساله پټه 

ساتلې ده، یانې ده تقلب کړی دی.((

نوموړی وايي، که چېرې یې نومونه بېرته د ټاکنیزو نوماندو 

په لېست کې رانيش، پوره تیاری یې نیولی او په ټول هېواد 

کې به په الریونونو او مدين حرکتونو الس پورې کړي.

هغه خربداری ورکړ، که یې غوښتنې ونه منل يش، د لویې 

جرګې د جوړېدو مخه به ونیيس، لویې او حتی د بهرنیانو 

د  به  فعالیتونه  لوجستیکي  او  سوقیات  وتړي،  به  الرې 

مدين حرکتونو له الرې په ټپه ودروي.

په همدې حال کې د ټاکنیزو نوماندو له لومړين لېست نه 

الله شېر هم ورته تور لګوي  بل پاتې شوی نوماند بسم 

او وايي، چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ارګ ځانګړی 

کمېسیون دی.

په  غړو  نویو  د  کمېسیون  خپلواک  د  ټاکنو  د  وايي،  هغه 

ازادې  به رڼې،  ټاکلو رسه ټول هیله درلوده، چې دا ځل 

او رستارسي ټاکنې تر رسه يش او خلکو په کې د ونډې 

اخیستو ارزو درلوده؛ خو د ټاکنو خپلواک کمېسیون دې 

ټیم  د  ارګ  د  او  ارګ  د  یوازې  دا  چې  وښوده،  پرېکړې 

کمېسیون دی.

پلوی  نوماندو د شمېر د کمېدو  د  په وینا، دی هم  ده  د 

دی؛ خو وايي نباید ميل کسان او هغه څوک چې ملت 

ته وفادار دي او په ملت کې پلویان لري له دې لېسته و 

ایستل يش.

هغه په لومړين لېست کې په راغلو نوماندو نیوکې وکړې 

بې  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د  چې  کړه،  یې  زیاته  او 

رحامنه عمل تر رسه کړ.

دی زیاتوي، رسه له دې چې ارګ په واک کې د پاتې کېدو 

لپاره د ملت په برخلیک لوبې کوي؛ خو اوس ولس پوه 

شوی او دی د ټاکنو له الرې غواړي چې بدلون رامنځته 

کړي او ارګ په خپله دې غوښتنه کې کلکه ماتې خوړلې 

ده.

روښانه  یوې  چې  شوي  پوه  افغانان  وايي،  شېر  ښاغلی 

راتلونکي ته اړتیا لري، خلک غواړي د نورو هېوادونو د 

ملتونو په شان له حقونو برخمن او سوکاله ژوند ولري.

ده وویل، دا د دوی او ټول ملت حق دی او هیچا ته به 

اجازه ورنه کړي، چې دا حق یې تلف کړي او د دې حق 

د بېرته تر السه کولو لپاره به هڅې وکړي.

کابل  په  هم  یې  ورځ  په  پنجشنبې  د  کړه،  زیاته  نوموړي 

کې د ملګرو ملتونو دفرت ته مراجعه کړې وه او د ملګرو 

ملتونو یې وغوښتل، چې په دې برخه کې بې تفاوته پاتې 

نيش.

هغه وايي، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم وررسه 

ژمنه کړې چې دوی په افغانستان کې رڼو او عادالنه ټاکنو 

ته ژمن دي، د کمېسیون په وروستۍ پرېکړې اندېښمن او 

دې پروسې ته پوره ځیر دي.

ښاغلی بسم الله شېر په دې باور دی، چې دوی یوازې 

د ملت د برخلیک جوړونې، سوکالۍ او ارامۍ لپاره کار 

کوي.

پرېکړه  خپله  کمېسیون  ټاکنو  د  چې  هغې  تر  وايي،  دی 

بېرته وانخيل او دوی په لېست کې ځای نه کړي، په پراخو 

الریونونو او نورو مدين حرکتونو به الس پورې کړي.

له خنډونو  ولس  نه غواړي چې  دوی  زیاتوي،  نوموړی 

رسه مخ کړي؛ خو دا الرې چارې به غوره کړي، چې د 

منطق الرې وې، د خلکو د خیر الر وي او هدف ته د 

رسیدولپاره به هڅې کوي.

ټاکنو خپلواک کمېسیون د  د  په ورځ  تېرې سې شنبې  د 

ایله  او  ایستل  و  تنه  شپاړس  نوملړه  له  نوماندو  احتاميل 

لېست  لومړين  نوماندو  ټاکنیزو  د  وتوانېدل چې  تنه  لس 

ته الره پیدا کړي.

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.

احمد ولی مسعود:
از نظریات برادر جوان ما که خوب صحبت کردند، 
نکات خوبی را متوجه شدیم؛ من می خواهم دو سه 

نکته را در ارتباط به سخنان آن ها اشاره کنم.
شما اشاره فرمودید که ما به خاطر توسعۀ سیاسی نیاز 
به فرهنگ سازی داریم و مسایل آموزشی؛ اما در عین 
حال در صحبت های تان به تأکید اشاره فرمودید که 
در افغانستان نیاز به یک نظام حزبی است و تا زمانی 

که حزب نیاید مشکالت حل نخواهد شد.
برگزاری  روند  متأسفانه  که  گفتید  هم چنان  شما 
شفاف  غیر  ساختارها  نیست؛ چون  شفاف  انتخابات 
است و هم چنان شما فرمودید که موضوع عدم تمرکز 
این همه صحبت ها چه  معنای  را می پذیرید.  قدرت 
شد؟ یعنی این که فعاًل نبود توسعۀ سیاسی در نبود 
یاد  شما  که  را  موردی  سه  است؛  موضوعات  همین 

کردید دقیقًا همین مواردی ست که ما می گوییم.
موضوعات آموزش و فرهنگ سازی که نیاز به زمان 
دراز دارد باید صورت بگیرد، به گونۀ مثال در جوامع 
از  اول  و  کرده اند  را  کار  این  نخست  آن ها  غربی 

فرهنگ سازی شروع کردند. 
اما یک رویکرد دیگر هم است که تا زمانی که شما 
قدرت را مهار نسازید و تا زمانی که از قدرت سوء 

استفاده صورت بگیرد، مطمین باشید در این کشور نه 
فرهنگ ساخته می شود، نه اقتصاد ساخته می شود و 
نه هم در قسمت آموزش یا تعلیم و تربیه انکشافی 

به میان می آید. 
شما می بینید که در جریان دوازده سال میلیون ها دالر 
به افغانستان آمد و حاصل آن چه است؟ چون توسعه 
سیاسی صورت نگرفته بود، قدرت مهار نشده بود و 
موضوعاتی را که شما هم یاد کردید احزاب ساخته 
نشده بود و مسایل دیگر؛ پس توسعۀ سیاسی مقدم تر 

است به نسبِت موضوعات دیگر.
مورد دیگری را که شما یاددهانی کردید که ما یگان 
بیرونی  زبان های  از  که  برده ایم  کار  به  را  واژه هایی 
است. ببینید یگان واژه هایی هستند که در موضوعات 
شما  که  زمانی  مثال  گونۀ  به  افتاده اند؛  جا  سیاسی 
می گویید دموکراسی این واژه را می بینیم که بیرونی 
معنا  بدین  کاربردها  این  است.  افتاده  جا  اما  است، 
و  فرهنگ  می خواهیم  ما  نخواسته  خدای  که  نیست 
واژه های زبانی خود را نا دیده بگیریم و به آن ها توجه 
نکنیم و این موضوع در طرح آجندای ملی تنها همان 
و  هستند  سیاست  علم  به  مربوط  آمده اند  واژه هایی 
ما  جا افتاده اند که شما می توانید از واژة زبان خودِ 

استفاده ببرید.
باالخره  که  شدید  آور  یاد  شما  که  را  دیگری  نکتۀ 
شما  با  هم  من  است؛  مشکالت  حالل  دموکراسی 
معتقد هستم؛ اما باید گفت خود این هم یک بحث 

کالن دیگری است و موضوعی را که می خواهم در 
اخیر یاد آوری بکنم این است که برادران و خواهران 
ما خدای نخواسته در سوء تفاهم نباشند که ما به خاطر 
کدام کمپاین در این جا آمده ایم؛ ما کمپاین نمی کنیم. 
پیش از این که روند ثبت نام این کاندیدان به پایان 
داشتیم؛  کابل  در  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  ما  برسد، 
و  کس  هیچ  از  ما  کردیم،  اعالن  همه  به  آن جا  در 
طرفی حمایت نمی کنیم، ما فقط از یک آجندای ملی 
و  استقبال  افغانستان  مردم  رفاه  برای  ملی  برنامۀ  و 

حمایت می کنیم. 
سعید حقیقی:

اعضای  از  یکی  فیض زاده  آقای  به  را  نوبت  حال 
حرف های  که  دارم  آرزو  و  می دهم  والیتی  شورای 

خود را در همان محدودة زمانی مطرح کنند.
آقای فیض زاده:

و  تاالر  حاضرین  به  بخیر  صبح  و  سالم  عرِض  با 
خوش آمدید می گویم به آقای مسعود و تیم همراه شان.
امروز  دراز  سالیان  از  بعد  هستیم؛  خوشحال  بسیار 
آجندایی طرح و مطرح می شود، روی وحدت ملی که 
جملۀ بسیار کوتاه و زیبایی است. در شرایط حاضر 
مردم افغانستان نسبت به هر چیز دیگری به آن نیاز 
دارند و آقای احمد ولی مسعود از آدرس احمد شاه 
را  آن  است،  ما  کشور  الگوهای  از  یکی  که  مسعود 

پیش می برد.
مردم  و  داریم  را  آن  آرزوی  ما  امروز  که  چیزی  اما 

و  باشند  داشته  دسترسی  بدان  می خواهند  افغانستان 
و  عدالت  صلح،  نبودِ،  که  ما  مشکالت  تمام  داروی 
است،  پیشرفت  و  بیرونی ها  مداخلۀ  اجتماعی،  رفاه 

همه را در بر می گرد.
 همان طوری که مردم در تاریخ افغانستان نشان دادند 
تودة مردم  میان  که وحدت ملی در هر شرایطی در 
وجود داشت و وجود دارد که مردم با همین وحدت 
از  طالبان  راندن  بیرون  تا  انگلیس ها  تجاوز  از  ملی 
آزاد  را  خود  وطن  می توانند  که  دادند  نشان  کشور 
بسازند؛ اما حرف این جا است که مردم بعد از سپری 
دادن  و  دربدری  مهاجرت  ُدشوار  سال های  نمودن 
این  سیاست گذاران  و  سیاست مداران  زیاد،  شهدای 
پُست  از  و  تاختندند  ظالمانه  مردم  به  نسبت  کشور 

قومی و حزبی بیرون نیامدند.
یکی از دالیل و مشکالت امروز ما این است که ما 
در کشور وحدت ملی نداریم و سیاست مداران ما هم 
از موضوعاتی داخل می شوند که سبب پراکنده گی ما 
مردم  باالی  ظالمانه  که  چهره هایی  همان  و  می شود 

تاختند یک بار دیگر به قدرت می رسند.
خود  کشور  سالۀ  هزار  پنج  تاریخ  به  نگاهی  ما  اگر 
سیاست  وارد  دولت داری  که  زمانی  از  بیندازیم 
افغانستان گردید از آن دور تا به امروز شاید چهره ها 
ملت  برای  که  بودند  سیاسیی  زیاد  شخصیت های  و 
واحد و وحدت ملی تالش هایی را انجام داده باشند، 
ناهنجاری های  و  مشکالت  علت  به  متأسفانه  اما 
داخلی نتوانستند به آن دست یابند. از نظر جغرافیایی 
افغانستان در جایی قرار دارد که همواره مورد هجوم 
دانسته های  و  بود  گرفته  قرار  بیرونی  کشورهای 
سیاسی مردم هم بسیار در سطح پایین قرار داشت؛ اما 
کرده  تفاوت  بسیار  مردم  دانسته های  امروز  برعکس 
برایش  است  ساله  بیست  امروز  که  جوانی  است؛ 
وقت داده می شود تا صحبت کند و او هم این جرأت 
را  خود  پشنهادات  و  نظریات  تا  دارد  را  شهامت  و 
است  موضوع  این  نشان گر  این خود  که  بدارد  ابراز 
که آگاهی های مردم در پیوند به موضوعات سیاسی 
آگاهی  این  از  استفاده  با  ما  است،   یافته  انکشاف 
می توانیم به گونۀ بهتر به وحدت ملی دسترسی پیدا 

کنیم.
داریم  رو  پیش  را   2014 ما  که  کنونی  شرایط  در 
همه  برای  نگرانی  و  تشویش  سبب  موضوع  این  و 
نگرانی هایی  هم چنان  و  است  شده  ما  جامعۀ  اقشار 
صورت  که  انتخاباتی  در  که  دارد  وجود  هم 
اساس  به  آیا  می آید،  که  رییس جمهوری  و  می گیرد 
تکراری  یا  کرد  خواهد  حکومت  شایسته ساالری 
آجندای  برنامۀ  این  حاضر.  حکومت  از  بود  خواهد 
ملی را تمام مردم افغانستان یک اقدام نیک می دانند 
از آن  به ویژه مردم فرهنگی و صلح دوست هرات  و 

استقبال می کنند.
من فکر می کنم با ساختن نظام پارلمانی در افغانستان 
می شود مشکالت حل گردد و نظامی ساخته شود که 
وحدت ملی تنها شعار نباشد و مردم به خاطر وحدت 
ملی همیشه تالش کرده اند و حرکت برنامه سازی و 
به  دارم  آرزو  و  استقبال می کنم  را من  ملی  آجندای 

کرسی مؤفقیت بنشیند. تشکر.

      در سلسلة گفت و گوهای اجندای ملی                                 بخش ششم 

دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات

گفـت وگوی اشـتراک کننده گان
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در حالی که امریکا در حال پایان دادن به 
افغانستان  به  خود  نظامی  ساله   12 تعهد 
جست وجوی  حال  در  همچنان  است، 
از  کشیدن  کنار  برای  آبرومندانه  راهی 
حالت  بهترین  در  که  است  درگیری یی 
می توان گفت به یک بن بست تبدیل شده 

است.
توافق امنیتی دو جانبه جدید بین واشنگتن 
است.  خروج  راهبرد  از  قسمتی  کابل،  و 
قبال  در  سیاسی  حل  راه  یک  به  رسیدن 
جمهوری  ریاست  انتخابات  و  طالبان 
2014 افغانستان که دچار مشکالت است 

نیز جزئی از این راهبرد است.
افغانستان  جمهوری  رییس  کرزی،  حامد 
امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،   جان  و 

در تاریخ 12 اکتبر اعالم کردند که در خصوص بخش های 
باقی ماندن  امنیتی توافق کرده اند که می تواند به  مهم توافق 
بخشی از نیروهای امریکا در افغانستان پس از پایان ماموریت 
جنگی نیروهای ناتو در 2014 منجر شود. با این حال، آنها 
از جزئیات چیزی نگفته و باعث تعجب نخواهد بود اگر که 
امریکا  که  شرایطی  با   2014 از  پس  امنیتی  توافق  با  کرزی 

می خواهد موافقت نکند.
نیروهای  قضایی  مصونیت  اختالف،  مورد  موارد  از  یکی 
کنونی  نیروی  هزار   51 خروج  از  پس  که  است  امریکایی 
دولت  کرد.  خواهند  فعالیت  افغانستان  در   2014 سال  در 
امریکا تاکید دارد که باید برای نیروهایش مصونیت قضایی 
نظر گرفته شود و هر  در  افغانستان  قانون  از مجازات طبق 

نیروی متهم به جرم، در امریکا مجازات شود.
امریکا هشدار  پیچیده تر کرده اند؛  را  هر دو طرف مذاکرات 
نشود، همه  آنها حل  نفع  به  اگر موضوع مصونیت  که  داده 
نیروهایش را خارج می کند و کرزی، تصمیم نهایی در این 
خصوص را به لویه جرگه و پارلمان افغانستان سپرده است.

اکتبر را ضرب االجل  تاریخ 31  امریکا برای حصول توافق، 
برای  توافق  عدم  براثر  که  همانطور  اما  است،  داده  قرار 
مصونیت قضایی نیروها، خروج نیروهای امریکایی از عراق 
درخصوص  گفت وگوها  که  است  ممکن  گرفت،  سرعت 

افغانستان نیز شکست بخورند.
به  رسمی  طور  به  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،   باراک 
است  نگفته  یا  و  نشده  متعهد  مانده  باقی  نیروهای  استقرار 
که آنها چه تعداد خواهند بود. همچنین او و کری دلیل قانع 
اما  نیاورده اند،  نیروها  این  ماندن  باقی  لزوم  برای  کننده ای 
امنیتی  نیروهای  آموزش  برای  نیرو  این  که  کرده اند  عنوان 

افغان و جلوگیری از احیای طالبان به کار می روند.
این  از  افغان ها  از  بسیاری  از آن است که  گزارش ها حاکی 
واهمه دارند که دولت کابل سقوط کند و دوباره جنگ داخلی 
در این کشور برپا شود. طالبان مسئولیت حمله روز جمعه 
در نزدیکی محل مسکونی در حومه کابل را برعهده گرفت.

حتی مقامات امریکایی نیز اذعان دارند که به محض خروج 
برخی  کنترل  حداقل  طالبان  احتماالً  امریکایی،  نیروهای 

مناطق روستایی را دوباره به دست می گیرد. همچنین حتی 
و  تسلیحات  در  دالری  میلیارد   40 سرمایه گذاری  از  پس 
آموزش، همچنان قابلیت و شایستگی 350 هزار نیروی امنیتی 
افغانستان، مورد تردید است. در واقع نیروهای افغان دستاورد 
قابل توجهی در مبارزه اخیر با شورشیان نداشته و به گفته 

برخی مقامات، تلفات بسیار داده اند.
نتیجه رسیدند که  این  به  امریکایی مدت ها پیش  فرماندهان 
جنگ در افغانستان تنها از راه مذاکره حل شده و برتری و 
پیروزی نظامی کارایی ندارد. اما مذاکرات با طالبان پیش از 
تا  که  نمی رود  انتظار  و  خورد  شکست  ژوئن  ماه  در  آغاز 
پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه اپریل سال آینده 

میالدی، از سر گرفته شود.
حامیان باقی ماندن بخشی از نیروهای امریکایی عنوان می کنند 
که این تصمیم برای محفاظت از کابل و فشار به طالبان برای 
ورود به مذاکره الزم است. آنها همچنین می گویند که کنگره 
امریکا نسبت به پرداخت چهار تا شش میلیارد دالر به ارتش 
این  در  امریکایی  نیروهای  حالیکه  در  افغانستان  پولیس  و 

کشور حضور نداشته باشند، بی رغبت است.
دو  که  همکارانش  و  کرزی  برای  احتماالً  بحث هایی  چنین 
برای  را  بین المللی  کمک های  دالر  میلیاردها  گذشته،  دهه 
ایجاد دولتی متعهد به خدمت و کسب وفاداری مردم، دریافت 
کردند، توجیه کننده باشد اما آنها در عوض یک سیستم فاسد 
به وجود آوردند که به طالبان اجازه داد تا همچنان یک نیروی 

زنده و جایگزین باقی بماند.
اکنون که افغانستان نیاز به انتخاب یک رییس جمهور جدید 
اتحاد در حول محور او دارد، روند سیاسی یی که بخش  و 
زمانی  هر  از  بیش  می شود،  کنترل  کرزی  توسط  آن  بزرگ 

آسیب پذیر است.
براساس گزارش رویترز، برگه های رای گیری که از آنها در 
انتخابات استفاده می شود، به نوعی پول، به ارزش هر کدام 
حدود پنج دالر تبدیل شده اند. بدون توجه به مدت زمان باقی 
ضربه های  چنین  نمی توانند  آنها  امریکایی،  نیروهای  ماندن 

داخلی را جبران کنند.
روزنامه نیویورک تایمز

راهبرد خروج نیروهای امریکایی از 
افغانستان

د عاملانو رسارسي شورا:

د طالبانو وروستۍ 

برید د اسالم بدنامولو 
لپاره وه

افغانستان مقررة عملیات 
مشترک بر ضد مواد مخدر 

را امضا کرد
په  شورا:  عاملانو  د  افغانستان  د 

پرعامو  او  جنازو  هدیرو،  جوماتونو، 

د  دین  مقدس  د  اسالم  د  برید  خلکو 

عمل  حرام  او  ناروا  مخې  له  ارشاداتو 

دی.

د افغانستان د عاملانو د رسارسي شورا 

مولوي  غړي  د  شورا  دغې  د  مصوبه 

چې  شوه  ولوستل  لخوا  شاهد  شهزاده 

په ځینو برخوکې یې راغيل دي.

ورځ  په  اخرت  لوی  د  شورا،  عاملانو  د 

لوی جومات  د  مرکز  د  لوګر والیت  د 

نا ځوان مردانه  پر ملونځ کوونکو هغه 

برید چې د لوګر د وايل ارسالجامل د 

شهادت او یو شمېر نورو مسلامنانو د 

ټپي کېدلو سبب شو او په دغه جنایت 

بې  او  سپکاوی  قرآنکریم  د  یې  رسه 

او  عظیم  د  ج  الله  د  او  وکړه  حرمتي 

شومو  خپلو  د  یې  څخه  کتاب  مبارک 

هدفونو د تررسه کولو لپاره ناوړه استفاده 

وکړه، غیر اسالمي او غیر انساين عمل 

ګڼي.

د عاملانو شورا، په...             پاتې ۶ مخ

مخدر  مواد  کنترول  فدرالی  خدمات  ادارة  رییس  ویکتورایوانوف 
روسیه گفته است، روسای اداره های مبارزه با مواد مخدر افغانستان، 
پاکستان، روسیه و تاجکستان روز پنجشنبه مقررة عملیات مشترک بر 

ضد قاچاق مواد مخدر را در شهر اسالم آباد پاکستان امضا کردند.
این چهار  بر ضد مواد مخدر را در  مقررة جدید، عملیات مشترک 
کشور که کوراتت ضد مواد مخدر را در آسیای میانه تشکیل می دهند، 

تنظیم خواهد کرد.
مخدر  مواد  کنترول  فدرالی  خدمات  ادارة  رییس  ویکتورایوانوف 
روسیه می گوید: »تشریک مساعی عملیاتی، تبادلۀ اطالعات حساس، 
اتخاذ تدابیر عملیاتی برضد تولید مواد مخدر در افغانستان، عملیات  
از  کنترول  دیگر،  کشور  قلمرو  در  کشور  یک  تقاضای  براساس 
تحویلدهی مواد مخدر و نفوذ در گروپ های مجرمین را در بر دارد.«
ویکتورایوانوف همچنان گفته است، در مورد تعیین یک گروپ کاری 
مشتمل از مقامات ارشد این چهار کشور که در فاصلۀ بین دو اجالس 
فعالیت خواهد کرد، پیشنهاد صورت گرفت که توسط همۀ کشورهای 

عضو کوارتت مبارزه با مواد مخدر، تایید شد.
چهارمین  از  کشورش  که  پاکستان  جمهور  رییس  حسین  ممنون 
اجالس کوارتت مبارزه با مواد مخدر آسیای میانه میزبانی می کرد، در 
مالقات با ویکتورایوانوف رییس ادارة خدمات فدرالی کنترول مواد 

مخدر روسیه، این اجالس کوارتت را مثمر خوانده است.
به گفتۀ ویکتور ایوانوف، روسیه معتقد است، کشورها باید تالش های 
مشترک و هماهنگ را برای تشکیل یک ایتالف بین المللی به خاطر 
مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان انجام دهند و برای رفع این 

تهدید الزم است تا وظایف کشورها معین و مشخص ساخته شود.
برای مشارکت بیشتر در این زمینه، ویکتورایوانوف خواستار اجالس 
مشترک کوراتت ضد مواد مخدر آسیای میانه و سازمان کشورهای 
عضو پیمان امنیت دسته جمعی به تاریخ 28 اکتوبر در شهر مینسک 

شده است.  
 2010 سال  اگست  ماه  در  میانه  آسیای  مخدر  مواد  ضد  کوراتت 
بار  چهار  اکنون  تا  و  شد  تاسیس  روسیه  سوچی  شهر  در  میالدی 

جلسه کرده است.

وزارت صحت عامه افغانستان می گوید واقعات پولیو 
یا فلج اطفال نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما به 
هدف نهایی که محو این مرض ساری باشد، نرسیده 
 2014 سال  پایان  تا  که  می شود  تالش  حاال  است. 

واقعات پولیو در افغانستان به صفر برسد.
بیست و چهارم اکتوبر »روز جهانی پولیو« است. هدف 
از این نامگذاری، محو پولیو یا فلج اطفال در سراسر 
جهان است. تا حاال این تالش ها در بسیاری کشورها 
موفق بوده، اما در افغانستان، پاکستان و نیجیریا مواردی 

از ابتال به آن ثبت شده است.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید هنوز نمی تواند 
واکسین پولیو را به دلیل ناامنی در تمام مناطق افغانستان 
تطبیق کند، به این دلیل به هدف نهایی خود که عبارت 
از محو کامل ویروس پولیو می باشد، هنوز دست نیافته 

است.
اصلی  تالش های  از  فقیر  کشورهای  در  پولیو  محو 
است.  بوده  اخیر  سال  چند  در  جهان  سازمان صحی 
ویروس پولیو ساری است و اگر دریک یا چند کشور 
پولیو وجود داشته باشد، ساکنان کشورهای همسایه نیز 

در امان نیستند.
افغانستان یکی از سه کشوری است که هنوز ویروس 
به  عامه  صحت  وزارت  دارد.  وجود  آن  در  پولیو 
همکاری چند موسسه بین المللی همه ساله چهار دور 
کمپاین واکسیناسیون پولیو را در سراسر این کشور به 

راه می اندازد.
در  ملی  کتلوی  معافیت  اکاگل دوست، مسوول  داکتر 
وزارت صحت عامه در گفت وگو با دویچه وله گفت: 
»پارسال در حدود 37 واقعه...             ادامه صفحه ۶

وزارت صحت عامه با ابراز نگرانی از ناامنی ها:
برخی ها رایگان هم حاضر نیستند 

کودکان شان واکسین شود


