
روز  المپیک  ملی  کمیتۀ  رییس  اغبر  ظاهر  محمد   
گذشته رسمًا از ریاست این کمیته استعفا کرد.

دالیل  فرستاده،  رسانه ها  به  که  نامه یی  در  اغبر  آقای 
استعفای خود را »حسادت و بدخواهی عده یی افراد 

مغرض« عنوان داشته است.
گذشتۀ  وضعیت  به  اشاره  با  نامه  این  در  اغبر  آقای 
امکانات  اسفبار  وضعیت  است:  نوشته  ورزش،  ادارۀ 
ورزش،  ساختارهای  مدیریت  فرسوده گی  ورزشی، 
نه  روزگارانی  در  ساالری  فساد  و  خوری  خویش 
اما  بود.  هویدا  و  معلوم  کس  همه  به  دور  چندان 
فرمول موفقی که به کار بسته شد، ما و جامعه ورزشی 
و  ورزشکاران  ظرفیت های  تا  داد  فرصت  را  کشور 
جهانی  و  منطقه یی  در سطح  را  ورزشی  ساختارهای 
آن به نمایش بگذاریم. امروز اکثریت فدراسیون های 
امکان  و  جمنازیوم ها  دفاتر،  صاحب  کشور  ورزشی 
ورزشی است. ورزش از حاشیه، به متن زندگی مردم 
برگشته است، دختران و پسران جوان در یک فضای 

کاماًل اخالقی همه روزه به تمرینات ورزشی شان می 
را  فرزندان شان  اعتماد  کمال  با  خانواده ها  و  پردازند 
ملی  می کنند، جایگاه ورزشکاران  ها  روانۀ ورزشگاه 
کشور از شهروندان عادی به سفیران صلح و فرهنگ 

ارتقا یافته است.
او گفته که متاسفانه دیده می شود که هنوز در کشور ما 
پیشرفت ها و کارایی ها حسادت و عقده بر می انگیزد، 

به جای این که از چنین...            ادامه صفحه 7
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اگر بت ها را واژگون كرده باشي، كاري نكرده اي؛ وقتي واقعاً شهامت خواهي داشت كه خوي 
بت پرستي را در دروِن خويش از ميان برداري.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

به گزارش مرکز ارزیابی های استراتژیک و بودجه 
در  مستقر  امریکایی  سرباز  هر  هزینه   امریکا، 
افغانستان در سال 2014 میالدی به طور میانگین 

برابر 1 / 2 میلیون دالر خواهد بود.
به گزارش پایگاه...                    ادامه صفحه7

برای  مدافع«  »انجمن مستقل وکالی  و  افغانستان  وزارت عدلیه 
این  می کنند.  فراهم  رایگان  حقوقی  خدمات  آسیب پذیر  افراد 
خدمات برای زنان، فقیران، برگشت کنندگان و سایر افراد آسیب 

پذیر در نظر گرفته شده است.
از  درصد   95 حدود  می گوید  مدافع«  وکالی  مستقل  »انجمن 
مدافع  وکیل  استخدام  توان  و  فقیرند  زندانی هستند،  که  کسانی 
متحد«  ملل  سازمان  انکشافی  »اداره  حال،  همین  در  ندارند.  را 
صندوقی را ایجاد کرده که با پول آن معاش وکیالن مدافعی که 
برای چنین افرادی خدمات حقوقی فراهم می کنند، پرداخته می 

شود.
 4( شنبه  روز  مدافع  انجمن وکالی  رییس  زاده،  قاری  اهلل  روح 
میزان 1392( در حاشیه محفلی...                   ادامه صفحه 6

در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
حذف  نامزدان  تند  اعتراض های  پی 
ریاست جمهوری،  انتخابات  شدۀ 
نامزدان  ابتدایی  فهرست  در  که  گفته 
انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری 

هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد.
که  گفته  نورستانی  یوسف  احمد 
کمیسیون انتخابات بررسی های دقیق و 
یکسان از اسناد تمام نامزدهای ریاست 

جمهوری داشته است.
گفت  آشنا  رادیو  به  نورستانی  آقای 
شامل  خاطر  به  دقیق  بررسی های  که 
نامزد به  یا هم نساختن 2۶  ساختن و 
انتخابات  کاندیدهای  ابتدای  فهرست 

ریاست جمهوری صورت گرفته و امکان ندارد 
که فهرست ابتدایی تغییر بخورد.

تمام  دقت  با  بررسی ها  نورستانی،  آقای  قول  به 
روی معیارهایی که  وجود داشت، صورت گرفته 

است.
که  گفت  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
تمام  برای  آن  بررسی  و  انگشت  نشان  موضوع 

کاندیدان نادیده گرفته شده است.
به گفته نورستانی، »هرگاه مسالۀ شصت کارت های 

حمایه یی مانند دیگر معیارها به 
دقت بررسی می شد، شاید یک 
نفر هم شامل فهرست نمی شد.«
سخنگوی  نور،  محمد  نور  اما 
پنجشنبه  روز  کمیسیون  این 
اگر  که  بود  گفته  ها  رسانه  به 
کاندیدان حذف شده از فهرست 
مستقل  کمیسیون  در  ابتدایی 
قانع  دالیل  انتخاباتی  شکایات 
در  می توانند  کنند،  ارایه  کننده 

فهرست نهایی شامل گردند.
نامزدان حذف شده از فهرست 
انتخابات  کاندیدهای  ابتدایی 
خواهان  جمهوری  ریاست 
معیار واحد و یکسان در بررسی اسناد و مدارک 
فهرست  به  شده  شامل  کاندیدان  از  تن  ده  با 

ابتدایی شده اند....
                                      ادامه صفحه 6

انتخابات  احتمالی  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
با  گذشته  روز  معاونانش  و  ریاست جمهوری 
دیدار  ریاست جمهوری  ارگ  در  کرزی  رییس جمهور 

و گفت وگو کرده اند.
در این دیدار، تیم داکتر عبداهلل از آقای کرزی خواسته 
انتخابات  امور  در  مقام های حکومتی  ندهد  اجازه  که 

ریاست جمهوری مداخله کنند.
خواهش  به  دیدار  این  که  است  گفته  عبداهلل  داکتر   
باید در  ما صورت گرفته و به آقای کرزی گفتیم که 
انتخابات پیش رو بی طرف باشد و از هیچ کاندیدایی 

حمایت نکند. 
به گفته آقای عبداهلل، حامد کرزی نیز قول داده است 
نظاره گر  و  کرد  نخواهد  حمایت  نامزدی  هیچ  از  که 

رقابت نامزدان خواهد بود.
در  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  تیم  اعضای  از  ناطقی  محمد 
روی  عبداهلل  داکتر  تیم  که  نوشته  فیسبوکش  صفحۀ 
این مسأله تاکید داشت که مسوول برگزاری انتخابات 
و  می باشند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  و  حکومت 
بنابراین ما از جناب شما )آقای کرزی( می خواهیم که 
از نهادهای...                             ادامه صفحه 6 

هزینه هر سرباز امریکایی در 
افغانستان در سال 2014 به 1 / 2 

میلیون دالر می رسد

خدمات رایگان حقوقی 
برای شهروندان فقیر

جنرالظاهراغبردراستعفانامهاش:
به جای جامعۀ ورزشی کشور خود را قربانی می کنم
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رييس كميسيون انتخابات با اغاز كار كميسيون شكايات:

ده نامزد یازده تن نخواهد شد

دیدارنامزدانتخاباتریاستجمهوریبارییسجمهور

»رییس جمهور باید بی طرف باشد«

نورستانی: هرگاه مسالۀ شصت کارت های حمایه یی مانند دیگر معیارها به دقت بررسی می شد، شاید یک نفر هم شامل فهرست نمی شد.



انتخابات آینده و حکومت و دولتی که در پی 
مورد  موضوع  مهم ترین  می آید،  به وجود  آن 
شده  بین المللی  و  ملی  سیاسِی  محافل  توجِه 
را  متعددی  دغدغه های  که  همان گونه  است. 
این مسأله  به  در داخل کشور می توان نسبت 
که  هم  جهان  مختلِف  کشورهای  بود،  شاهد 
در دوازده سال گذشته در همکاری تنگاتنگ 
این  به  بی اعتنا  داشته اند،  قرار  افغانستان  با 
هنگام  در  اوباما  باراک  اخیراً  نیستند.  موضوع 
به  پاکستان،  نخست وزیر  نوازشریف  با  دیدار 
مسالۀ انتخابات افغانستان پرداخت و گفت که 
شاهد شکل گیری  آینده  در  می خواهد  امریکا 
به  بتواند  که  باشد  کشور  این  در  حکومتی 
به درستی عمل  قبال جامعه  در  تعهدات خود 
همۀ  اوباما،  آقای  گفتۀ  به  که  حکومتی  کند؛ 
طیف های جامعه در آیینۀ آن حضور خود را 
حس کنند و آنانی که گواه تغییرات مثبت در 
فکر  بوده اند،  گذشته  دهۀ  یک  از  بیشتر  طی 
نکنند که دیگر این روند ادامه نخواهد یافت. 

اصلی  محور  می توانند  به نحوی  سخنان  این 
محافل  از  بسیاری  که  باشند  نگرانی یی  همان 
از  آن   به  نیز  کشور  شخصیت های  و  سیاسی 
آجندای  بحث  داده اند.  نشان  توجه  دیرزمانی 
ملی که از هشت سال بدین سو از سوی احمد 
احمدشاه  شهید  بنیـاد  رییس  مسعود  ولی 
مسعود عنوان شده و حاال به صورت منسجم، 
کار روی آن در نشست های مختلف با حضور 
قاطع  صورت  به  دارد،  ادامه  کشور  نخبه گان 
به  را  کشور  در  مختلف  نکته نظراِت  می تواند 
حتا  حاال  که  نکته نظراتی  همان  درآورد؛  بیان 
از زبان باراک اوباما رییس جمهوری امریکا نیز 

می توان پژواِک آن را حس کرد.
استراتژیکی  طرح  عنوان  به  ملی  آجندای 
هدف  به  بین االافغانی  گفت وگوهای  بر  که 
تأکید  کشور  بحرانی  وضعیت  از  بیرون رفت 
می ورزد، از ایجاد دولت وحدت ملی به عنوان 
اصلی ترین مولفۀ تنش زدایی در کشور استقبال 
می کند. دولت وحدت ملی در این طرح، همان 
مخرج اصلی بیرون رفت از وضعیت حاکم بر 
کشور است؛ وضعیتی که بدون شک حاال به 
عنوان مانعی مهم بر سر راه تغییرات اساسی در 

جامعه، مطرح و شناخته شده است. 
سال  دوازده  تجربۀ  از  پس  فعلی  دولت 
و  رسیده  بن بست  به  عماًل  حاال  حاکمیت، 
می توان  را  بن بست  این  روشِن  نشانه های 
بود.  شاهد  جامعه  در  موجود  مناسبات  در 
رابطۀ دولت ـ ملت به گونۀ اسف باری درهم 
شکسته شده و شکاف های اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی، توش و تواِن نهادها را در حد غیر 

قابل وصفی کاهش داده است. 
طوالنی  مدت  در  کشور  بر  حاکم  گروه 

حاکمیت خود، نتوانست و یا نخواست که به 
صورت واقع بینانه با مشکالت کشور روبه رو 
شود. دولت موجود را باید دولِت مصلحت و 
عدم تدبیر خواند؛ دولتی که به رغم تالش های 
مطالبات  به  نتوانست  ملی،  و  گستردۀ جهانی 
موجود  شرایط  باشد.  پاسخ گو  مردم  برحِق 
مسایل  با  ملی  غیر  برخورد  ماحصِل  دقیقًا 

کشور پسامنازعه است. 
ویژه یی  شرایط  از  جنگ،  از  پس  کشورهای 
علمی  گونۀ  به  شرایط  این  اگر  می برند.  رنج 
و دقیق شناسایی و تشخیص شوند، وضعیت 
تمام  اجتماعِی  و  فردی  حقوق  تأمین  برای 
اقشار جامعه فراهم می شود به گونه یی که هیچ 
گروه، طیف و تباری خود را محکوم و رانده 
شده از  ساختارهای قدرت حس نکند. جنگ 
اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  مشکالت  و 
روشِن  نشانه های  همه  افغانستان،  بر  حاکم 
است.  بوده  مشکالت  با  غیرعلمی  برخورد 
و  گسترده  بحران  چنین  از  بیرون رفت  برای 
فراگیر  و  همه جانبه  طرحی  به  نیاز  فراگیر، 
راه های  از  یکی  ملی،  وحدت  دولت  داریم. 
و  امنیت  ثبات،  به  رسیدن  برای  تسهیل کننده 
فایق آمدن بر مشکالت فعلی می تواند به شمار 
فکر  که  جامعه  از  طیفی  و  گروهی  هر  رود. 
کند کلید حل مشکالت تنها در اختیار اوست، 
دقیقًا به راه اشتباه رفته است؛ همان راهی را 

که در دوازده سال گذشته، دولت فعلی آن را 
پیموده است؛ راهی که نه تنها مشکالت جامعه 
را کاهش نبخشیده، بل بر شمار و حجم آن ها 

نیز افزوده است. 
برنامۀ  از  برخاسته  که  ملی  وحدت  دولت 
فراگیر آجندای ملی است، می تواند افغانستان 
به  پیشامدرن  مناسباِت  از  گذار  مرحلۀ  در  را 
کند.  رهبری  قدرت،  مدرن  مناسبات  سمت 
که  داد  نشان  گذشته  سال  دوازده  تجربۀ 
مصلحت گرایی های  و  مشکالت  الپوشانِی 
افغانستان  نجات  راه  نمی توانند  افراط گرایانه، 
چنین  اگر  باشند.  موجود  بحران  چنبرۀ  از 

تیوری یی که دستگاه حاکم آن را تدوین کرده، 
برای حل مشکالت کشور کارآیی می داشت، 
سوءتفاهم ها  و  تناقضات  این همه  شاهد  حاال 
در سطح ملی نمی بودیم. مشکالت زمانی راه 
حل پیدا می کنند که به درستی به آن ها پرداخته 
شوند و نه این که به زمانی دیگر موکول شوند. 
در  که  اگر  حاکم  دم ودستگاه  و  کرزی  آقای 
کل مسبب شرایط موجود نباشند؛ ولی بخش 
بزرگی از مشکالت فعلی به دوش دولت مردان 

کنونی می تواند باشد. 
مدیریت بحران زمانی میسر می شود که برای 
نشان  توجه  عملی  نسخه های  به  آن ها  حل 
آن ها  کاهش  برای  موجود  نیروهای  از  و  داد 
افغانستان،  برای  آینده  سال  کرد.  استفاده 
ضمن  که  سالی  است؛  سرنوشت ساز  سالی 
انتقال مسوولیت های کامل امنیتی به نیروهای 
نتیجۀ  در  تازه  حکومت  است  قرار  داخلی، 
با  افغانستان  مناسبات  و  ایجاد شود  انتخابات 
نوینی  و  تازه  مرحلۀ  وارد  نیز  جهانی  جامعۀ 
تعریف و در  به درستی  باید  رابطه  این  گردد. 
از  گیرد.  صورت  تالش  آن  گسترِش  جهت 
جهانی  جامعۀ  نه  که  برمی آید  موجود  قراین 
خواهان ادامۀ وضعیت فعلی است و نه دیگر 
وضعیت  از  کشور  داخل  در  عمومی  افکار 
افغانستان  مشکل  می کند.  حمایت  موجود 
نتوان  اگر  و  می شود  آغاز  همین جا  از  دقیقًا 

وارد  تغییراتی  کشور  سیاسی  مدیریت  در 
را  موجود  وضع  در  تغییر  انتظار  نباید  کرد، 
ملی  وحدت  دولت  ایجاد  طرح  داشت.  هم 
اهمیت  حایز  کشور  آیندۀ  برای  منظر  این  از 
می نماید. این طرح هیچ مشکلی را در سطح 
افغانستان  سرنوشت  با  که  منطقه یی  و  ملی 
بگیرد  نادیده  نمی خواهد  باشد،  داشته  رابطه 
ایجاد  طرح  بماند.  ساکت  آن ها  برابر  در  و 
دولت ملی به این بارو است که باید مشارکت 
سیاسی را در جامعه افزایش داد و از انتخابات 
به عنوان سکوی عملِی این طرح استفاده کرد.   
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احمد عمران

انتخابات آینده و دولت 
وحدت ملی

 

است  گفته  متحده  ایاالت  سنای  مجلس  عضو  یک  اخیراً 
که ادامۀ کمک های کشورش به افغانستان، به امضای پیمان 

امنیتی میاِن این دو کشور وابسته است. 
که  داشته  بیان  هم چنین  اظهارات،  این  ضمن  لیون  کارل 
فضای  ایجاد  به  کمکی  افغانستان  دولت  موضع گیری های 
اکثراً  و  نمی کند  افغانستان  و  متحده  ایاالت  میان  اعتماد 

تنش برانگیز است.
فشار  نوعی  افغانستان،  دولت  سوی  از  ظاهراً  سخنان  این 
افغانستان  نمی خواهد  متحده  ایاالت  گویا  که  شده  تعبیر 
به همین گونه،  باشد و  استقالل خود را داشته  حاکمیت و 
نباید حرف  مهم  موضوعاِت  این کشور روی  دولت مردان 
بزنند. سخن گوی ریاست جمهوری کشور گفته است که: 
»مردم افغانستان می خواهند که به استقالل و حاکمیت ملی 

کشورشان، احترام گذاشته شود«.
و  پاکستان  میان  توافقاتی  که  موقعی  در  برخورد  این طرز 
دو  آن  روابط  ظاهراً  و  گرفته  صورت  نیز  متحده  ایاالت 
کشور رو به  بهبودی است، چنین تصوری را خلق می کند 
که در مقابل، رابطۀ افغانستان و ایاالت متحده خراب خواهد 
شد و می توان این طرز برخورد را به حساب همین مسأله 
را  گمانی  چنین  تأمل، عکس  و  دقت  اندکی  اما  گذاشت. 

ثابت می سازد.
برای رسیدن به ُکنه مسأله، باید نخست این پرسش را مطرح 
کرد که شرط ایاالت متحده )امضای پیمان امنیتی( چرا در 

این موقع مطرح می شود؟
چند هفته قبل بود که وزیر خارجۀ ایاالت متحده به کابل 
آمد و پس از چانه زنی های طوالنی، هر دو جانب )افغانستان 
و ایاالت متحده( اعالم کردند که روی پیمان امنیتی به نتایج 
مثبتی دست پیدا کرده اند. اما این دست یافتن به نتایج مثبت 
قریب  احتمال  به  زیرا  بود،  نیامده  دست  به  هم  یک شبه 
اما حکومت ظاهراً یک  توافقاِت قبلی صورت گرفته بود. 
شرط گذاشت که تنها لویه جرگه می تواند جواب آری و 
برای  شد  بهانه یی  این  و  بدهد  امنیتی  پیمان  به  را  خیر  یا 
برگزاری لویه جرگه که اینک در آستانۀ برگزاری است. از 
سوی دیگر، ایاالت متحده، مصونیت قضایی سربازانش را 
مطرح کرد که آن هم گویا از سوی دولت افغانستان پذیرفته 
امضای  که  شدند  باعث  مجموع  در  نکته  دو  این  و  نشد 
پیمان امنیتی مدتی به تعویق بیفتد. اما آن گونه که گفته آمد، 
این فقط ظاهر قضیه بود؛ در حالی که هر دو طرف به نتیجۀ 

قطعی، یعنی امضای این پیمان رسیده اند. 
هرچند سعی دولت افغانستان بیشتر بر آن است که در پی 
امضای این پیمان، شرایطش را بر ایاالت متحده اِعمال کند؛ 
اما هراس دارد که مردم از امضای مستقیِم پیمان برآشوبند. 
مشروع  برای  پوششی  نیز  جرگه  لویه  برگزاری  بنابراین، 
جلوه دادِن امضای پیمان امنیتی است نه چیزی بیش از آن.

پیمان،  این  امضای  آقای کرزی در بدل  بی گمان که شرط 
جلب حمایت ایاالت متحده از نامزد مورد حمایِت اوست. 
به این معنا که آقای کرزی امضای این پیمان را برای ایاالت 

متحده، مشروط به حمایت از نامزد مورد نظرش می داند.
شنیده  موضوع  این  پیرامون  هم  افواهات  از  برخی  حتا 
می شود که به مراتب بدتر از حمایت از یک نامزد مشخص 
است. گفته می شود که این لویه جرگه، خیال تعدیل قانون 
اساسی را نیز در سر می پروراند که بی تردید انجام این کار، 

حکومت آقای کرزی را تا ده سال دیگر ابقا می کند.
مقامات  لفظی  پرخاش های  که  گفت  می توان  بنابرین 
افغانستان، چیزی جز یک ظاهرسازی نیست که  حکومت 
در پی یک برنامۀ از پیش  به نتیجه رسیده صورت می گیرد. 
ُحسن این نوع لفاظی ها در آن است که مردم فکر می کنند 
احیانًا  اگر  و  دارد  قرار  فشار  زیر  افغانستان سخت  دولت 
مردم  منافع  تأمین  برای  برساند،  امضا  به  را  امنیتی  پیمان 
است و نیز شرایط افغانستان طوری ست که باید این پیمان 

به امضا برسد.
در این  نوشتار هدف آن نیست که این سند باید امضا شود 
و یا غیر از آن. بل که مقصد آن است که دولت آقای کرزی 
نباید این سند را به امضا برساند؛ زیرا از یک طرف با توجه 
به انتخابات ریاست جمهوری، شرایط امتیازگیری برای تیم 
نیست  معلوم  هنوز  دیگر،  از سوی  و  است  کرزی مساعد 
اندازه به صالح مردم  تا چه  پیمان در کل  این  که امضای 
افغانستان می باشــد زیرا مردم نمی دانند که در این سند چه 

بازی دوجانبه 
درموافقت نامۀ دوجانبه!

از قراین موجود برمی آید که نه جامعة جهانی خواهان ادامة وضعیت فعلی است و نه دیگر 
دقیقاً  افغانستان  از وضعیت موجود حمایت می کند. مشکل  داخل کشور  در  افکار عمومی 
از همین جا آغاز می شود و اگر نتوان در مدیریت سیاسی کشور تغییراتی وارد کرد، نباید 
انتظار تغییر در وضع موجود را هم داشت. طرح ایجاد دولت وحدت ملی از این منظر برای 
آیندة کشور حایز اهمیت می نماید. این طرح هیچ مشکلی را در سطح ملی و منطقه یی که 
با سرنوشت افغانستان رابطه داشته باشد، نمی خواهد نادیده بگیرد و در برابر آن ها ساکت 
جامعه  در  را  سیاسی  مشارکت  باید  که  است  بارو  این  به  ملی  دولت  ایجاد  طرح  بماند. 

افزایش داد و از انتخابات به عنوان سکوی عملِی این طرح استفاده کرد.  
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نخست  اینکه  به  توجه  با  کرد  اعالم  هند  وزیر  نخست  دفتر 
نمی کند،  استفاده  شخصی  ایمیل  و  ندارد  همراه  تلفن  وزیر، 
دلیلی برای نگرانی دهلی نو درخصوص جاسوسی های آمریکا 

وجود ندارد.
جمعه  روز  گاردین  روزنامه  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
آژانس  توسط  جهان  رهبران  از  تن   35 مکالمات  کرد  اعالم 

امنیت ملی امریکا شنود شده است.
 81 وزیر  نخست  سینگ،  مانموهان  سخنگوی  رابطه  این  در 
از  نه  و  دارد  همراه  تلفن  نه  سینگ  که  کرد  اعالم  هند  ساله 
برای  جایی  ترتیب  این  به  و  می کند  استفاده  شخصی  ایمیل 

نگرانی نیست.
معروف  اقتصادی  مسائل  زمینه  در  توانایی اش  به  که  سینگ 
به رو  رو  اختالس  با  مبارزه  زمینه  در  ناتوانی  اتهام  با  است، 

است.

در پی باال گرفتن شایعات درباره مرگ رییس جمهوری 
سابق یمن معاون وی با تکذیب این خبر تایید کرد که 

وضعیت جسمانی علی عبداهلل صالح مطلوب نیست.
الصوفی،  به نوشته روزنامه عدن - چاپ یمن - احمد 
برکنار شده  معاون علی عبداهلل صالح، رییس جمهوری 
کرد:  اعالم  کشور  این  ملی  کنگره  رئیس حزب  و  یمن 
ثابت  صالح  عبداهلل  جسمانی  وضعیت  است  درست 
نیست اما وی کشور را به مقصد دیگری ترک نکرده و 

در خانه اش در صنعاء حضور دارد.
الصوفی گفت: اخباری که از مرگ عبداهلل صالح منتشر 
می شود به هیچ وجه صحت ندارد و عبداهلل صالح برای 

مداوا یا درمان به هیچ کشوری نیز اعزام نشده است.
ویژه  به  مختلف  خبرگزاری های  تاکنون  از عصر جمعه 
خبرگزاری های مخالف با علی عبداهلل صالح اخباری را 
کرده  منتشر  صالح  عبداهلل  مرگ  و  مغزی  سکته  درباره 

بودند.

ادامۀ واکنش ها به شنود اروپایی ها 
در امریکا

رییس  جمهوری  حالی که  در 
مقام های کاخ سفید،  امریکا و 
تالش  گذشته  روزهای  طی 
هم پیمانان  به  تا  کرده اند 
شنود  درباره  خود  اروپایی 
جاسوسی  های  و  مکالمات 
دهند،  خاطر  اطمنیان  تلفنی 
همچنان  موضوع  این  اما 
را  زنجیره واری  واکنش های 

همراه داشته است.
که  است  کرده  اعالم  آلمان 
داخلی  امنیت  سازمان  رییس 
رهسپار  آلمان  خارجی  و 
تحقیات  تا  می شود  واشنگتن 
داشتن  نظر  زیر  مورد  در 
مکالمات تلفنی صدر اعظم آن 
کشور از سوی سازمان امنیت 

ملی امریکا »به پیش برود«.
اوباما،  باراک  که  وعده یی ست  تحقیقات  این 
مرکل،  آنگال  به  متحده  ایاالت  رییس جمهوری 
مقام های  زمانی که  است؛  داده  آلمان  اعظم  صدر 
آلمانی ها در واکنش به گزارش درباره شنود صدر 

اعظم خود آن را »غیر قابل قبول« نامیدند.
از  پیش  تا  امریکا خواسته اند  از  آلمان  و  فرانسه 
توافق نامه »ضد  آنها  با  میالدی 2013  پایان سال 

جاسوسی« امضا کند.
تا  است  کرده  احضار  را  امریکا  سفیر  نیز  اسپانیا 
و  شنود  درباره  تازه  گزارش های  مورد  در  او  از 
جاسوسی تلفنی به دست ایاالت متحده، توضیح 
بخواهد؛ آنچه پیشتر کشورهایی مانند فرانسه نیز 

انجام داده بودند.
را  نگرانی ها  می رسد  نظر  به  تازه  گزارش های 
بیشتر کرده است؛ روزنامه بریتانیایی گاردین دوم 
اسناد  از  »سندی  اساس  بر  را  گزارشی  ماه  آبان 
اداورد اسنودن« منتشر کرد که بر اساس آن یک 
تلفن  شماره   200 از  فهرستی  از  امریکایی  مقام 

تهیه کرده و از سازمان امنیت ملی خواسته است 
تا آنها را زیر نظر بگیرد. در میان این 200 شماره 
نیز وجود  از رهبران جهان  تلفن، شماره 35 تن 

دارد.
نام این رهبران و افراد عنوان نشده است، اما این 
که  شد  منتشر  آن  از  پس  روز  یک  تنها  گزارش 
تلفن شخصی  مکالمات  از شنود  آلمانی  اشپیگل 

آنگال مرکل سخن گفت.
از آن زمان دیگر سران اروپایی نیز به این موضوع 

واکنش نشان داده اند.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخیرا بیانیه ای 
امریکا  به  »بی اعتمادی«  گفته اند  و  کرده  صادر 

می تواند بر جنگ علیه تروریسم تاثیر بگذارد.
آنچه در خود ایاالت متحده نیز به شکلی مشابه 

در برخی رسانه ها بیان شده است.
روزنامه نیویارک تایمز سوم عقرب ماه در مقاله یی 
با اشاره به اختالفات بر سر جنگ داخلی سوریه، 
تصویب  که  امریکا  داخلی  اختالفات  از  نگرانی 
را  مالی  بازارهای  و  انداخت  عقب  به  را  بودجه 

تهدید کرد و اکنون نیز موضوع 
شنودها می گوید اوباما با وجود 
هم پیمانان  به  که  وعده هایی 
اروپایی خود برای بهبود روابطی 
صدمه  بوش  جرج  زمان  در  که 
غیرقابل  اکنون  داد،  بود،  دیده 

اتکا می نماید.
آنگال مرکل در تازه ترین واکنش 
توافق نامه  نیز  و  شنودها  به 
آن  خواستار  که  ضدجاسوسی 
الزم  ما  »گاهی  است  گفته  شده 
و صریح  روشن  همه چیز  داریم 
موازات  به  این  البته  که  باشد 

روح هم پیمانی ست«.
رییس جمهوری  اوالند،  فرانسوا 
هم صدا  مرکل  با  نیز  فرانسه، 
رفتارها  »این  شده و گفته است 

و کنش ها قابل قبول نیست«.
برخی از مقام های اروپایی حتی پیشنهاد کرده اند 
این  آزاد  تجارت  توافق نامه  سر  بر  مذاکرات  که 
عنوان  به  آن  از  که  متحده،  ایاالت  و  اتحادیه 
بزرگ ترین توافق نامه تجارت آزاد جهان نام برده 

می شود، فعال متوقف شود.
به  آلمان می گوید  اعظم  این مورد صدر  البته در 

چنین موضوعی فکر نکرده است.
باراک اوباما پیشتر در گفت وگویی تلفنی به خانم 
نمی شود.  او شنود  تلفن  بود  داده  اطمنیان  مرکل 
شنود  قبال  او  تلفن  آیا  که  نیست  مشخص  البته 
پاسخ  از  نیز  نه. سخنگوی کاخ سفید  یا  می شده 

دادن به این پرسش سرباز زده است.
گزارش هایی  نیز  پیشتر  اروپایی،  سران  بر  عالوه 
تلفنی،  مکالمات  امریکا  که  بودند  شده   منتشر 
ایمیل ها و پیامک های روسای جمهوری برزیل و 
مکزیک را زیر نظر دارد؛ آنچه با واکنش هر دو 

کشور روبه رو شده بود.

نخست وزیر هند تلفن 
همراه و ایمیل ندارد

اخبار ضدو نقیض از مرگ دیکتاتور 
یمن

چین:
معاهده موشکی با ترکیه را سیاسی نکنید

عبداهلل گل: 
برای مقابله با جاسوسی های امریکا آماده می شویم

جاپان: 
آمادة اقدامات جسورانه تر در مقابل چین هستیم

به  اشاره  با  ترکیه  رییس جمهوری 
افشای برنامه های جاسوسی امریکا 
اقدامات  انقره  گفت:  اروپا  در 
احتیاطی الزم را برای جلوگیری از 
استراق سمع قدرت های خارجی از 

شهروندان ترکیه ای انجام می دهد.
آنادلو،  خبرگزاری  گزارش  به 
عبداهلل گل، رییس جمهوری ترکیه 
در جمع خبرنگاران گفت: کشورها 
برنامه های امنیتی خودشان را دارند. 
با  مساله  این  با  مرتبط  موسسات 
را  الزم  احتیاطی  اقدامات  قدرت 

انجام خواهند داد.
وی افزود، رسوایی های مشابه بارها 
رهبران  از  برخی  و  شده  منتشر 

مجمع عمومی سازمان ملل از این مساله شکایت کرده اند.
گل بدون ابراز نگرانی درباره این مساله ادامه داد، فناوری های ارتباطاتی جدید توسط 
آژانس اطالعاتی این کشور استفاده شده و این تکنولوژی قادر است تا اقدامات احتیاطی 

الزم برای جلوگیری از چنین جاسوسی هایی را انجام دهد.
ارائه داده  پارلمان  به  در عین حال حزب مخالف مردم جمهوری خواه درخواستی را 
و در آن نسبت به فعالیت های آژانس امنیت ملی امریکا در ترکیه ابراز نگرانی کرده و 

خواستار تحقیق در این باره شده است.
این در حالی است که در بحبوحه سفر هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق به 
انقره، گل از آغاز یک دوره جدید در روابط میان بغداد و انقره استقبال کرده و به نظر 
می آید که این دو همسایه به دنبال تنش های اخیر دست از دعوا کشیده و آشتی کرده اند.
خدشه دار  ترکیه  و  عراق  روابط  می دانید  که  همانطور  گفت:  ترکیه  جمهوری  رییس 
شده بود. بغداد و انقره متوجه شدند که این مساله باید هر چه سریعتر حل شود و من 
در سخنرانی پارلمانی خود بر اهمیت عراق تاکید کردم. بین این دو کشور هیچ تضاد 
منافعی وجود ندارد. ما همیشه از تمامیت ارضی و اتحاد سیاسی عراق حمایت کرده ایم. 
خوشبختانه دوران جدیدی در روابط ما آغاز شده، دیدارهای متقابل صورت گرفته و 

من از این مساله بسیار خرسندم.

موشکی  دفاع  سیستم  فروش  مناقشه برانگیز  طرح  کرد،  اعالم  پکن 
چین به ترکیه، متحد امریکا و عضو ناتو نباید سیاسی شود.

سخنگوی  چونینگ،  هوآ  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
وزارت خارجه چین گفت: رقابت تجاری مربوط را سیاسی نکنید.

این اعالن یک روز پس از آن صورت گرفت که یک دیپلمات امریکا 
در خصوص این معاهده ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه 
چین، به خبرنگاران گفت که این معاهده بخشی از »معاهده همکاری 
بر سر تجارت تسلیحات متعارف« بوده و باید به آن عقالنی وعینی 

نگریسته شود.
در  امریکا  سفیر  اظهارات  به  پاسخ  پدر  چونینگ  هوآ  اظهارات 
چین  سیستم  سازگاری  در خصوص  امریکا  سفیر  شد،  ایراد  ترکیه 
بود.  ابراز نگرانی کرده  ناتو  با سیستم های دفاعی موشکی و هوایی 
فرانسیس ریکاردو، سفیر امریکا در ترکیه گفت: امریکا رایزنی با این 

کشور را در خصوص این موضوع  آغاز کرده است.
بیانیه ماه گذشته ترکیه مبنی بر اینکه گفتگو با »شرکت صادرات و 
واردات ماشین آالت دقیق چین« را در خصوص معاهده ای به ارزش 
3.44 میلیارد دالر آغاز خواهد کرد، بسیاری از شگفت زده و روابط 

بین ترکیه و هم پیمانان ناتویش را تیره کرد.
کره  ایران،  با  تجارت سالح  منع  قانون  به خاطر  چینی  این شرکت 
برگزاری  برای  توافق  امریکاست  تحریم  تحت  سوریه  و  شمالی 
مذاکرات، این شرکت را در صدر لیست نهایی قرار می دهد، هر چند 

مقامات ترک گفته اند این معاهده هنوز نهایی نشده است.
در سال های اخیر، چین به چای واردات مقادیر زیاد سالح از سوریه، 
سطح  به  آسانتر  سرمایه گذاری  و  ارزان تر  قیمت هی  ارائه  با  عمدتا 

رقابت در بازارهای خارجی رسیده است.

روز  جاپان  نخست وزیر 
شنبه در مصاحبه یی اعالم 
انجام  آماده  توکیو  کرد، 
و  جسورانه تر  اقدامات 
تالش   مقابل  در  محکم تر 
از  استفاده  برای  چین 
نیرویش به منظور دستیابی 
دیپلماتیک  اهداف  به 

است.
نخست وزیر  آبه،  شینزو 

جاپان در مصاحبه یی با روزنامه وال استریت ژورنال گفت که در جریان دیدار 
با رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا فهمید که این منطقه به دنبال  اخیرش 
و  صریح تر  دیپلماسی  مقابل  در  امنیت  تامین  برای  توکیو  جانب  از  رهبری 

بی پرده تر چین است.
وی به این روزنامه گفت: نگرانی هایی در مورد این مساله وجود دارد که چین 
تالش می کند تا به وسیله زور وضع موجود را تغییر دهد به جای آنکه از طریق 
قانون وارد عمل شود. اما اگر پکن بخواهد تا از طریق زور و اجبار به این مرحله 

گام بگذارد نمی توان از طریق صلح آمیز اقدامی انجام داد.
نخست وزیر جاپان افزود: بنابراین پکن نباید در این راه قدم بگذارد و بسیاری 
از کشورها انتظار دارند که جاپان به شدت درباره این دیدگاه اظهار نظر کند. 
این کشورها امیدوارند که به عنوان نتیجه، چین اقدامی مسئوالنه تر در جامعه 

بین الملل از خود نشان دهد.
وخامت  به  رو  شدت  به  میالدی  گذشته  سال  در  توکیو  و  پکن  میان  روابط 
گذاشت و یکی از علل مهم این اختالف عمیق ادعای هر دو کشور برای مالکیت 
جزایر متروک و بدون سکنه در دریای چین شرقی است که در زبان جاپانی 

سنکاکو و در زبان چینی دیائویو نام دارد.
عالوه بر این، روابط میان دو طرف در پی ادای احترام تنی چند از وزرای کابینه 
آبه از بنای یادبود قربانیان جنگ جهانی دوم که به معبد »یاسوکونی« معروف 
است، تیره و تار شده چرا که چینی ها این بنای یادبود را بنایی برای بزرگداشت 

رهبران جاپانی می دانند که به جرایم جنگی متهم هستند.
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پرسشهایسوقدهنده

پرسش هایي  آن ها  از  که  است  این  دیگران  دادِن  قرار  تأثیر  تحت  براي  راه  یک 
بپرسیم که تعمداً براي سوق دادِن فکِر آن ها به سمتي خاص طراحي شده است. 
این که ذهِن شنونده را به سمت  یا  یا شامِل پاسخ است  پرسش هاي سوق دهنده 

خاصي مي کشاند.
توجه کنید که نه تنها کلمات باعث سوق دهنده گي مي شود، بلکه زبان بدن و تُِن 

صدا نیز چنین تأثیراتي را دارند.

پرسش هاي فرضيه دار
چه قدر  قیمت ها  آینده  سال  »در   : مثاًل  است.  فرضیه  یک  داراي  پرسش ها  این 
افزایش خواهد یافت؟« شامِل این فرض است که سال آینده قیمت ها حتمًا افزایش 
خواهد یافت. البته سخت است که هیچ فرضي نداشت، حتا اگر پرسش به این 
صورت مطرح شود که : »آیا فکر مي کني که قیمت ها در سال آینده افزایش پیدا 
کند؟« بازهم مخاطب را در این ذهنیت مي گذارد که قیمت ها افزایش خواهد یافت 
قیمت  بودِن  ثابت  معني  به  بدهد،  منفي  پاسِخ  پرسش  این  به  مخاطب  اگر  زیرا 

خواهد بود در صورتي که ممکن است قیمت کاهش بیابد

عبارات به هم مرتبط
مخاطب  به  را  مطلبي  شما  که  است  این  سوق دهنده  پرسش هاي  دیگِر  شکل 
مي گویید که منجر به ذهنیتي در او مي شود. سپس او را مورد پرسش قرار دهید. 

مثاًل: »من از شغلم متنفرم. نظر تو در مورد شغلت چیست؟«
هم چنین شما مي توانید در پرسش خود، اطالعات سوق دهنده یي بگذارید. مثاًل: 
»نظرت در مورد فالنی چیست؟ بسیاري از مردم با او مخالف اند«. در این عبارت، 

فشار اجتماعي دیده مي شود که فرد نمي تواند خود را در مقابِل آن قرار دهد.
هم چنین مي توانید مشوقي را در پرسش تان بگذارید که شنونده را به سوي خاصي 
سوق دهد. مثاًل: »آیا دوست داري در ایتالیا زنده گي کني یا کانادا که آمار جرم در 
آن جا خیلي پایین است؟«. توجه کنید که آمار جرم در ایتالیا ذکر نشده، اما ذکر 

آمار پایین جرم در کانادا، آن را دل پذیرتر مي کند.

پرسش هاي داللتي
کند  مرتبط  آینده  به  را  باعث مي شوند شنونده، حوادِث گذشته  که  پرسش هایي 
داللتي هستند.  پرسش هاي  ایجاد شود،  در ذهنش  معلول  و  از علت  زنجیري  و 

به عنوان مثال: »اگر امشب به مهماني بروي، امتحاِن فرداي تو چه خواهد شد؟«

پرسش براي گرفتن تأييد
یکي از انواع پرسش هاي سوق دهنده، پرسش هاي بسته یي هستند که به صورت 
واضح براي گرفتِن موافقت به کار مي روند و شنونده را سوق مي دهد که به آن 
پاسِخ بله بدهد. مثاًل: »آیا موافقي که نیاز داریم که وال ها را نجات دهیم؟« »آیا 

درست است که االن خوشحال تر هستي؟«

پرسش هاي کوتاه پاياني
پرسش هاي کوتاه پایاني، در آخر عبارات به کار مي رود و معموالً به صورت منفي 
است مانند : »مگر نه؟«. این ها بیشتر یک دستور هستند تا یک پرسش. مثاًل: »این 

کار خوبي است، مگر نه؟« »امشب شما به میهماني مي آیي، مگر نه؟«

پرسش هاي مجبور کننده
برخي از پرسش ها، مخاطب را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مجبور مي کند 
مشکل  به  نیایي  اگر  نه؟  مگر  مي آیي،  امشب  »تو  مثاًل:  بدهد.  خاصي  پاسِخ  که 

برمي خوري« »تو مرا دوست داري، مگر نه؟«

منبع:
http://changingminds.org/techniques/questioning/

leading_questions.htm

        نویسنده: محمد حسين طالبى  
مراد  ]هنر[.  زیبایی شناختی  تجربۀ  4ـ 
فینیس از زیبایی، مفهومی عام است که 
غیرطبیعی  و  طبیعی  ظاهرِی  زیبایی های 
و نیز زیبایی های باطنِی معنوی را در بر 

می گیرد. 
معاشرت  وی  اجتماعی.  معاشرت  5ـ 
وسیع  مفهومی  را  بودن  اجتماعی  و 
و  بارزترین  که  می داند  دامنه دار  و 
شاخص ترین نمونۀ آن، دوستی و رفاقت 
»حقوق  کتاب  در  وی  است.  دیگران  با 
طبیعی و قانون طبیعی« می گوید: »رفاقت، 
رفیق  اهداِف  به خاطر  کار کردن  مستلزم 

با  بودن  دوست  اوست.  خوش بختِی  و 
بنیادین خیر  نوِع  نفر دیگر،  حداقل یک 

]برای انسان[ است.« 
در  فینیس  جان  عملی.  عقالنیت  ۶ـ 

این باره آورده است:
»عقالنیت عملی، خیری اصیل و مربوط 
هوِش  باشد  قادر  که  است  موجودی  به 
دربارۀ  مؤثر  و  کارآمد  به طور  را  خود 
مسایلی مربوط به انتخاب اعمال و شیوۀ 
و  خوبی  به  دادن  شکل  نیز  و  زنده گی 
عقالنیت  گیرد.  کار  به  خویش  خصلِت 
در  انسان  که  است  این  مستلزم  عملی، 
پی داخل کردِن نظمی معقول و مستدل 
در رفتار و عادات و شیوۀ زنده گانی اش 
باشد. این نظم دارای دو جنبۀ درونی و 
است.  پیچیده  ارزش  این  است.  بیرونی 
مستلزم آزادی و عقل، انسجام و وثاقت 

است.« 
7ـ دین. جان فینیس با طرح یک پرسش 
سعی می کند تا خواننده را متوجه آخرین 
خیر اصیل انسانی گرداند. وی می پرسد 
آیا نظامی که در وجود مادی ]یعنی بدن[ 
و معنوی انسان ]یعنی روح و آثار آن مثل 
افکار، خلق و خوی و...[ جریان دارد، با 
آفرینش و خالق  در جهان  نظام موجود 

آن )اگر خالقی داشته باشد( ارتباط دارد؟ 
اگر دارد، چه نوع ارتباطی است؟ مسایل 
و پرسش هایی که در اطراِف این پرسِش 
یا  خواسته  انسان ها،  همۀ  برای  اساسی 
ناخواسته مطرح می شود، همه گی مربوط 
به جنبه یی اصیل از وجود انسان می شود 
فطرِت  و  سرشت  در  بدیهی  به طور  که 
این جنبه اصیل  نهفته است. وی  آدمیان 
را در انسان، دین می نامد که پاسخ گو به 

پرسش های مذکور می باشد. 
خیرهای  مشترِک  ویژه گی  فینیس،  جان 
ذاتی مزبور را در سه مورد ذیل خالصه 

کرده است: 

و  خیر  اندازه  یک  به  آن ها  همۀ   .1
بدیهی اند؛ 

دیگری  به  تحویل  قابل  هیچ کدام   .2
نیستند، یعنی نمی توان آن را جنبه یی از 
ارزش دیگر یا ابزاری برای دست یافتن 

به ارزش دیگر دانست؛ 
از  هیچ یک  اهمیت،  مقدار  لحاظ  به   .3
آن ها مهم تر از دیگری نیست؛ از جهت 
سلسلۀ  هیچ  یعنی  هم عرض اند  اهمیت، 
وجود  هفت گانه  امور  این  در  طولی 
اندازه،  یک  به  آن ها  از  یک  هر  ندارد؛ 

اساسی و بنیادین هستند. 
وی در ادامه توضیح می دهد که این امر 
انسان ها  تمایل  نمی شود که  این  از  مانع 
نباشد.  یک سان  اصیل  خیرهای  این  به 
نزد شخصی  دانش،  ارزش  است  ممکن 
]مثل یک دانشمند[ بیش از ارزش تفریح 
اختالف  این  ولی  باشد.  سرگرمی  و 
نیست،  خیرها  ذات  به  مربوط  ارزش 
بلکه مربوط به مزاج، تربیت، استعداد و 

فرصت ها و امکاناِت افراد است. 
از  حرکت  که  دارد  اعتقاد  فینیس 
اخالقی،  افعال  سوی  به  اصیل  خیرهای 
انجام  اولیه  اصول  برخی  طریق  از  باید 
اصلِی  »لوازم  را  اصول  این  وی  گیرد. 

مهم ترین  است.  نامیده  عملی«  معقولیِت 
عبارت  اصول  این  بحث انگیزتریِن  و 
است از این که »هدف هرگز وسیله را در 
جایی که به یک خیر اصیل ضربه می زند، 
اصول  از  دیگر  برخی  نمی کند.«  توجیه 
طرح  باید  »انسان  از:  عبارت اند  مزبور 
معقولی از زنده گی برای خود تهیه کند«، 
»انسان نباید دست به گزینش یا ترجیح 
اعتباطی در میان اشخاص بزند«، »انسان 
باید در گسترش نیکی ها در جامعه کوشا 

باشد.« 
جان فینیس به تبع آکوئیناس معتقد است 
است.  وظیفه  یک  قانون  از  اطاعت  که 
نباشد،  عادالنه  که  قانونی 

اصاًل قانون نیست. 
و  پژوهش ها  2ـ2ـ2. 
در  جدید  رویکردهای 
این  طبیعی:  حقوق  زمینۀ 
نوظهور  رویکردهای 
منزلۀ  به  بیستم  قرن  در 
مکتب  به  پاسخ هایی 
تلقی  پوزیتویستی«  »حقوق 
پژوهش های  می شوند. 
مزبور مشتمل بر نظریه هایی 
است؛  قانون  دربارۀ  جدید 
ارزش های  این که  جمله  از 
و  تفسیر  در  باید  اخالقی 
تبیین قوانین عام یا نظام های 

خاِص دخیل باشند. 
نظریه پردازان  از  یکی 
تأثیر  که  معاصر  حقوقی 
مکتب  از  دفاع  در  شگرفی 
رویکردی  با  طبیعی  حقوق 
رونالد  است،  داشته  جدید 
Ronal - )وورکین 
دارد.  نام   )Dworkin
آثار  و  نوشته  در  دورکین 
رّد  مقام  در  خود  اولیۀ 
حقوقی«  »پوزیتویسم 
تفکیک مفهومی میان قانون 
کرده  انکار  را  اخالق  و 
است  این  او  دلیل  است. 
همۀ  قوانین،  بر  عالوه  که 
نظام های حقوقی نیز حاوی 
اخالقی  قواعدی  و  اصول 
را  گذشته  رفتارهای  اساس  که  هستند 
کتاب  آخرین  در  وی  داده اند.  تشکیل 
Law E - )وود به نام امپراتور قوانین 
pire( )198۶( »رویکرد مفّسر قانون« را 
که  بود  معتقد  است. وی  نموده  پیشنهاد 
تفسیرکننده اند.  احکام  حقوقی،  ادعاهای 
یک  بعد  و  قبل  ظاهِر  عناصر  این رو،  از 

قانون را باهم ترکیب می کنند. 
نتیجه:

داده شد،  نشان  مختصر  این  در  چنان که 
فلسفۀ  حوزۀ  در  متعددی  نظریه های 
دارای  که  می خورند  چشم  به  حقوق 
این  طبیعی«اند.  حقوق  »مکتب  عنوان 
عمده  گروه  دو  به  می توان  را  نظریه ها 

دسته بندی کرد: 
1. نظام قدیم حقوق طبیعی؛ 

2. دورۀ جدید حقوق طبیعی. 
سنّت های قدیمی حقوق طبیعی، نظریه یی 
انسان ها  که  می کنند  پیشنهاد  را  اخالقی 
که  بفهمند  آن ها  از  استفاده  با  می توانند 
چه گونه باید در مورد موضوعات حقوقی 

بیاندیشند یا به آن ها عمل نمایند. 
بر اساس نظام جدید حقوق طبیعی،  اما 
هیچ کس نمی تواند قانون را بدون ارزش 

اخالقی درک نموده یا توصیف کند.

نظریۀ حقوق طبیعی در فلسفۀ 
حقوق

بخش چهارم و پایانی



        عبدالحفيظ منصور
بخش دوم

ایجاب  که  آن گونه  اسالمی  نهضت های  منسوبین 
را  الزم  توجه  آن  اصالِح  و  مبارزه  روش  به  می دارد، 
نتیجه، روش کاری مسلمان ها  نداشته اند و در  مبذول 
ناتراش و اصالح ناشده مانده است. در عوض، پیوسته 
آن  را در  کلیـد همه چیز  به خودسازی می پردارند و 
سر  صوفیانه  رنگارنگ  حلقه های  نتیجه،  در  می دانند. 
پژمرده  بی حاصل،  تالش  مدتی  از  پس  و  می زنند 

می شوند.
تاریخ اندیشۀ اسالمی گواهی می دهد که آیین اشعری، 
قاعدۀ علت و معلول را بی بنیـاد می شمرد. متفکر نامدار 
این حلقه امام غزالی، فصل هفـدهِم تهافت الفالسفه را 
به این مسأله اختصاص داده است و به قدر کافی در 
این باب سخن رانده است. به تأسی از آن، مولوی با 
زبان دل کش شعر، حرف هایی در تأیید این نظریه زده 
است که در گسترده ساختن این باور، نقش به سزایی 

ایفا کرده است.
مولوی گوید:

هم چنیـــن ز آغاز قرآن تا تمام
رفض اسباب است و علت و السالم

یا:
از مسبب می رسد هر خیر و شر

نیسـت ز اسبــــاب و وسایط ای پدر
و یا هـم:

از هلیله قبض شد، اطالق رفت  
آب آتــش را مــدد شد هم چو نفت

بازهم می گوید:

چون اجل آید طبیـب ابلـه شـود 
 

آن دوا در نفـس خـود گمــره شـود

جاِن سخِن مولوی این است که هیچ پدیده یی ویژه گی 
ذاتی ندارد؛ بلکه تنها ارادۀ پروردگار است که به یکی 
اثری می بخشد و به دیگری نمی بخشد. اسباب کاره یی 
صورت  بخواهد،  هرچه  که  است  مسبب  نیستند؛ 

می پذیرد. 
از دید مولوی چاره آن است که دل چاره ساز را به دست 
نصرت  و  حمایت  جلب  راه  مولوی  بنابرین  آورد، 

پروردگار را در گریه و زاری می انگارد و می گوید:
چون خدا خواهد کسی یاری کند

میــل او را جـانــب زاری کنـــد

میلیون ها مسلمان با قلبی ماالمال از عشق و ایمان، دلی 
اسالمی  نهضت های  چتر  زیر  در  آرزو  و  امیـد  از  پُر 
رضای  حصول  از  غیر  هدفی  و  می ورزند  فعالیت 
خداوند و عزت مسلمانان در سر ندارند. باور راستین 
دارند که نصرت الهی نصیب آن ها می شود؛ از این رو 
می پذیرند،  را  زندان ها  می دارند،  تحمل  را  شکنجه ها 
و  فقر  و  می کنند،  استقبال  باز  جبین  با  را  آواره گی 
تنگ دستی را در این مبارزه به هیچ می گیرند. طالبانی 
ایثارگری را در شکل حمالت  که اکنون می جنگند و 
گویای  مثال  رسانیده اند،  آن  اعالی  حد  به  انتحاری، 
کنونی آن می باشد. همۀ این تجارب بیان گر آن اند که 
نیت و اخالص در عمل، متضمن صحت یک  صدق 
اندیشه و باور نیست و هرگز نمی تواند ضامن پیروزی 

و موفقیت در مبارزه باشـد.

اصالح فرد يا اصالح نظام
اسالمی،  نظام  تأسیس  راه  سر  بر  اختالفی  مسایل  از 
یا  فرد  اصالح  به  دادن  اولویت  روی  بحث  هم  یکی 
اسالمی،  نهضت های  از  پاره یی  است.  جامعه  اصالح 
اصالح فرد را مقدم می شمارند و بدون آن، ایجاد نظام 
اسالمی را ناممکن می خوانند. اخوان المسلمین در مصر 
این  بر  زیادی  تأکید  پاکستان،  در  اسالمی  جماعت  و 
امر داشته اند، تا حدی که اصالح فرد و سپس اصالح 
خانواده را پایه و اساس نظام اسالمی می دانند. اما دستۀ 
دیگر مانند هجرت و تکفیر، القاعده و حزب تحریر بر 

انتقاد می ورزند )حزب تحریر، ص 13( و  این روش 
تأثیر نظام سیاسی را بر فرد و جامعه جدی می پندارند؛ 
از این رو این گروه ها تمام همت خود را صرف تأسیس 
نظام اسالمی در سطح جهان کرده و می کنند. این دسته 
جوانان  تشویق  و  تحریک  به  سیاسی،  گروه های  از 
می پردازند و همیشه راه ِ ساده و کوتاه را نشان می دهند؛ 

راهی که تاهنوز از آن سراغی نیست.
را  مجاهدین  دولت  ناکامی  علت  ناقدین،  از  شماری 
تأکید  می گویند:  دانسته،  فردسازی  به  توجه  عدم  در 
یک جانبه روی جنگ، موجب آن گردید که مجاهدین 
رزمنده گان الیقی باشند و از امر جنگ با قوای شوروی 
موفق به در آیند؛ اما همان فاتحان، در امر دولت داری 
از  جدیدی  نسل  پسین،  سال های  در  شوند.  ناکام 
نهضت های اسالمی در اندونیزیا، مالیزیا، مصر، سودان، 
ترکیه و تونس، محتوای مبارزۀ سیاسی خود را تعدیل 
طریق  از  نه  نهضت ها  این  که  گونه یی  به  داشته اند؛ 

با  بلکه  مردم،  دینی  احساسات  تحریک  و  تبلیغات 
ارایۀ خدمات اجتماعی، توانایی های خود را به نمایش 
این شیوۀ  گذاشته و رضایت مردم را کمایی کرده اند. 
مبارزاتی بود که نهضت های اسالمی را در کشورهای 
مختلف از رای و حمایت مردم برخوردار کرد. پیروزی 
مسلمان ها در ترکیه و کشورهای شمال افریقا مبین این 
تحریر  حزب  جمله  از  گروه هایی  ولی  است؛  مطلب 
هم چنان به سیاسی بودن محض )حزب تحریر، ص 5( 
پافشاری دارند و و کار اصالح طلبانه و مردمی را به باد 

انتقاد می گیرند.)حزب تحریر، ص 13(
به  دادن  اولویت  ارزیابی بحث  برای  از روش ها  یکی 
اصالح فرد و یا اصالح نظام سیاسی، روش واقع گرایانه 
است که بر اساس آن، بر صدق و راستِی نصوص دینی 
می گیرد؛  استدالل صورت  آن  روی  و  می گردد  تأکید 
روشی که از قرن ها بدین سو در میان مسلمان ها جاری 
پراگماتیک  روش  دوم،  روش  است.  بوده  ساری  و 
این  کاری  نتیجۀ  آن  پایۀ  بر  که  است  عمل گرایانه  یا 
عمل  در  که  آید  دیده  تا  می شود،  بررسی  دیدگاه  دو 
کدام یک ثمر نیکو داده است و وضعیت مسلمان ها را 
چه روشی بهتر کرده است. با گذشت زمان، روش دوم 

طرف داران زیادتری یافته است.
طرف داران نظریۀ مقدم دانستن کسب قدرت سیاسی، 

دهۀ  چند  رویدادهای 
قرار  دستاویز  را  پسین 
داده، می گویند: زمام داران 
مستبد و دیکتاتور فرصت 
کار  که  نمی دهند  را  آن 
فکری و فرهنگی صورت 
شود،  فردسازی  پذیرد، 
ساخته  اسالمی  خانوادۀ 
اسالمی  جامعۀ  شود، 

شکل بگیرد و سپس با توسل به شیوه های مسالمت آمیز 
یکی  شود.  پرداخته  سیاسی  رقابت  به  دموکراتیک،  و 
داوود  دولت  استبدادی  سیاست  هم،  آن  مثال های  از 
خان در افغانستان بود که منسوبین نهضت اسالمی را 
آن  دیگر  نمونۀ  گردند.  آواره  پاکستان  به  که  واداشت 
در ایران به وقوع پیوست که صدها مسلمان مبارز به 
زندان افگنده شد و روح اهلل خمینی به بیرون از کشور 

تبعید گردید. سخت گیری دولت های ناصر، سادات و 
مبارک در مصر نمونۀ روشن دیگری در زمینه است. 
استدالل دستۀ دوم آن است، در صورتی که در جایی 
فرصت کار فکری و پرورشی میسر گردد، پس از اخذ 
قدرت نیز مخالفان اسالم سیاسی به دستور قدرت های 
در  از  و  می کنند  کودتا  می شکنند،  قانون  خارجی، 
خشونت پیش می آیند؛ آن گونه که 20 سال پیش در 
 1997 سال  در  شد.  گرفته  مدنی  عباس  جلو  الجزایر 
نجم الدین اربکان در ترکیه به وسیلۀ ارتش از قدرت به 
زیر کشیده شد. و تازه ترین نمونۀ آن، کودتای ارتش 

مصر در برابر محمد مرسی می باشد.
گام  به  گام  و  اصالح طلبانه  مبارزۀ  جانب داران  اما 
نهضت های  برای  اساسی  هدف  می دارند:  استدالل 
مرفه  استبداد،  از  عاری  انسانِی  جامعۀ  ایجاد  اسالمی، 
و خداشناس می باشد. تأسیس چنین جامعه یی در هر 
حالتی به آموزش و پرورش نیاز دارد، فرهنگ متعالی 
می طلبد، نظم و انضباط می خواهد و به کار و کوشش 
در وضعیت  تنها  مولفه ها  این  می باشد.  وابسته  فراوان 
که  بسا  چه  و  می یابند  تحقق  مجال  باثبات  و  آرام 
نپیمودن این پله ها و خیز زدن به منزل باالیی، از یک سو 
اندکی  شانس  و  است  مخاطره آمیز  و  جسورانه  گامی 
برای موفقیت دارد؛ و از آن فراتر این گونه اقدامات، 

در موارد زیادی باعث بروز ناآرامی ها و کشمکش هایی 
به  نمی گذارد  را  اسالمی  نهضت  تنها  نه  که  می گردد 
اهدافش دسترسی یابد، قراتر از آن ملت ها را درمانده تر 
معرفی  زشت  اذهان  در  را  مسلمان ها  و  اسالم  کرده، 
می دارد و تودۀ مسلمان را به تسلط نامسلمان ها راضی 
می گرداند، آن گونه که در حال حاضر افغانستان شاهد 

آن می باشد.

سنت و مدرنيته
جدی  و  عمده  چالش های  از  مدرنیته  و  سنت  تقابل 
به  اسالمی  نهضت های  می باشد.  اسالم  جهان  در 
اندازه های متفاوت درگیر این مسأله اند و هنوز هیچ یک 
صاحب  کنند.  پیدا  مورد  این  در  راه حلی  نتوانسته اند 
این قلم بدین باور است، تا زمانی که مسلمان ها به این 
موضوع پاسخ مناسب ارایه نکنند، نه از ثبات می توان 
دم زد و نه از توسعه و پیشرفت خبری می توان داشت؛ 
می گیرد،  صورت  معضله  این  حل  غیاب  در  هرچه 
تالش یک جانبه به جانب داری از سنت است که عصر 

جدید مولفه های آن را به چالش کشیده است.
سخن  امروز  از  مدرنیته  و  دارد  رو  گذشته  به  سنت 
و  است  موجود  وضع  حفظ  پی  در  سنت  می گوید. 
مدرنیته به حرکت سریع چرخ زمان باور دارد. سنت 
عقل گرایی  شعار  مدرنیته  و  می گوید  عقل  ناتوانی  از 
آموزه های  با  را  امور زنده گی  سر می دهد. سنت همۀ 
دینی سمت وسو می بخشد و مدرنیته میان حوزه یی که 
بر آن حاکم است و حوزه یی که خرد  دینی  نصوص 
جمعی بر آن فرمان می راند، تمایز قایل می باشد. سنت 
از تکالیف دینی بحث می دارد، مدرنیته انسان گرایی را 
مطرح کرده و به دفاع از حقوق انسانی برخاسته است 
و سر انجام این که سنت، به حقیر شمردن دنیا سفارش 
امروز  موفقیت  در  را  عقبا  پیروزی  مدرنیته  و  می دهد 

وانمود می کند.
در میان جنبش های اسالمی، جز در سده های دوم و سوم 
هجری، به معنای واقعی کلمۀ تجدد و نوآوری وجود 
نداشته است. هرچه بوده، احیاگری بوده؛ »احیاءالعلوم 
الدین« نگاشته شد و اندیشمندانی چون »محیی السنه« 
آشکارا  پسین  سده های  در  گرفتند.  لقب  آن،  امثال  و 
سلف  عهد  کارنامه های  از  تا  کردند  سعی  مصلحانی 
را  اسالم  واقعی  بدین شیوه سیمای  کنند و  غبارروبی 
آشکار گردانند)؟(. جنبش سلفی به وسیله ی محمد بن 
تأثیرگذارترین  از  عربستان  شبه جزیرۀ  در  عبدالوهاب 
فکری  جنبش  این  ماست.  عصر  اسالمی  جنبش های 
بازگشت  در  را  مسلمان ها  درمانده گی  چارۀ  مذهبی، 
استاد صالح الدین سلجوقی  بعثت می پندارد.  به عصر 
مذهبی  جنبش  این  دربارۀ  انسان«  »تقویم  کتاب  در 
ماندۀ  گل  در  موتر  خواست  وهابی  جنبش  می گوید: 
مسلمـان هـا را به حـرکـت درآورد، ولی به جای این که 
آن هم  داد،  به عقب سوق  براند،  پیش  به  را  موتر  این 

بدین دلیل که جایگاه عقل را به شدت تضعیف کرد.
کثیری از مسلمان ها، مدرنیته و تجددخواهی را مرادف 
استفاده از سامان آالت مدرن می دانند و هر خوش لباسی 
که دارای موتر ُمدل جدید باشد، روشن فکر می خوانند. 
آن  سخت افزاری  پهلوی  مدرنیته،  از  دیگر  بیان  به 
نادیده  تنها  نه  را  آن  نرم افزاری  ابعاد   ولی  گرفته،  را 
انگاشته، بلکه با آن با خشم و عناد برخورد داشته اند. در 
سرزمین های نفت خیز عرب، سال هاست که لوکس ترین 
وسایل استفاده می شود؛ از موترهای سواری گرفته تا 
هواپیماهای جدید و قصرهای مجلل؛ اما استفاده از این 
پُر سازد،  را  آن که جیب کشورهای غربی  وسایل جز 
هیچ تحولی در ذهن و اندیشۀ ساکنین این کشورها به 
زنده گی  مدرن،  از وسایل  استفاده  است.  نیاورده  میان 
سیاسی و اجتماعی آن ها را دگرگون نساخته، از استبداد 
علم  فراگیری  برای  را  زمینه  و  نکاسته  سیاسی چیزی 
این  این،  بر  نوین هموار نکرده است. عالوه  دانِش  و 
جغرافیا بستر مناسبی برای ظهور و رشد افراطی گری 

نیز گردیده است. 

تشویق  را  جدید  وسایل  و  ابزار  از  استفاده  مدرنیته 
آن  به کارگیری  راستای  در  را  امروز  انسان  و  می دارد 
گفته  جدید  انسان  تعریف  در  حتا  می کند،  ترغیب 
ابزار و وسایل مدرن را به  شده که او انسانی ست که 
دیدۀ نیکو می نگرد و از آن بهره برداری می کند. از دید 
نه زادۀ سحر و جادوست و  انسان جدید، تکنالوژی، 
از یک سو وسایل  بنابرین  اسباب شیطانی و حرام؛  نه 
مدرن، با مدرنیته یکی نیست و نباید یکی پنداشته شود 
و از سوی دیگر، به کارگیری از وسایل مدرن به تنهایی 
توسعه آور نمی باشد. آن چه که زمینۀ توسعۀ انسانی را 
به رشد  می زند،  مهار  را  دیو سیاست  می آورد،  فراهم 
زنده گی  فرجام  در  و  می دهد  میـدان  دانش  و  علم 
کند،  می  هم نوا  بشری  پیشرِو  کاروان  با  را  مسلمان ها 

رفع ناسازگاری سنت با مدرنیته است.
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مبـارزه در عصر روش
درنگی بر کارنامۀ فکری نهضت های اسالمی به ویژه حزب تحریر
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راستای  در  را  امروز  انسان  و  مى دارد  تشویق  را  جدید  وسایل  و  ابزار  از  استفاده  مدرنيته 
به کارگيری آن ترغيب مى کند، حتا در تعریف انسان جدید گفته شده که او انسانى ست که ابزار 
جدید،  انسان  دید  از  مى کند.  بهره برداری  آن  از  و  مى نگرد  نيکو  دیدة  به  را  مدرن  وسایل  و 
تکنالوژی، نه زادة سحر و جادوست و نه اسباب شيطانى و حرام؛ بنابرین از یک سو وسایل مدرن، 
با مدرنيته یکى نيست و نباید یکى پنداشته شود و از سوی دیگر، به کارگيری از وسایل مدرن 
به تنهایى توسعه آور نمى باشد. آن چه که زمينة توسعة انسانى را فراهم مى آورد، دیو سياست 
را مهار مى زند، به رشد علم و دانش ميـدان مى دهد و در فرجام زنده گى مسلمان ها را با کاروان 

             پيشرِو بشری هم نوا مى     کند، رفع ناسازگاری سنت با مدرنيته است.
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پرسش هایی از کمیسیون مستقل 
انتخابات

مسوولين محترم امور انتخابات!
می دانید،  نیک  همه  را  انتخابات  اهمیِت  و  ارزش 
چه؛ هر یک از شما شخصیت های برگزیده و آگاه 
افغانستان هستید. آن چه از باب تذکر خدمت شما 
پیش کش می شود، این است که دولت افغانستان به 
هر یِک شما اعتماد کرده و اجرای امر خطیری را 
واقع  در  شما  موفقیت  است.  نهاده  شما  دوش  به 
لغزش  ناخواسته  خدای  و  بوده  کشور  موفقیت 
و  تیره روزی  بدبختی،  به سوی  را  افغانستان  شما، 
نیز  فردی  رهگذر  از  می دهد.  بیشتر سوق  فالکِت 
یا  انتخابات، آزمونی است که  برگزاری  برای شما 
می سازد  گرامی تر  و  عزیزتر  مردم  دید  در  را  شما 
متوجه  آسیبی  کم توجهی،  و  غفلت  در صورت  و 
شما می گردد که قابل جبران نخواهد بود. شاید هر 
نامزدی از وعده های سر خرمن به یکایک تان بدهد 
و از فرداهای شیرین حرف بزند، در حالی که هیچ 
تضمینی در اجرای آن وجود ندارد. عالوه بر آن، 
هیچ کس نمی داند که برنده چه کسی خواهد بود و 
پایان انتخابات چه گونه رقم خواهد خورد! بنابراین 
غیرجانب دارانه،  و  قانونی  موضع گیری های  با 
تضمین  را  افغانستان  پیروزی  و  خود  سربلندی 
بدارید، در آن صورت دست کم نزد خویشتن راضی 
می باشید و تودۀ مردم به شما آفرین خواهند گفت. 
این کار شما را فراموش نخواهند  نهادهای مدنی، 
کرد و کارکرد شما در دل هر انسان آگاهی، برای 

همیشه باقی می ماند. 

دوستان عزیز! 
نامزدهای  ابتدایی  فهرست  پیش  روز  چند 
مستقل  کمیسیون  جانب  از  ریاست جمهوری 
کمیسیون  فیصلۀ  این  در  گردید.  اعالم  انتخابات 
مستقل انتخابات، مالحظاتی وجود دارد که از این 

قرار است:

انتخابات  یک. سخنگوی محترم کمیسیون مستقل 
بررسی  در  گفت،  تلویزیونی  گفت وگوی  یک  در 
برگه های حمایتی نامزدهای ریاست جمهوری، سی 
درصد انعطاف )تخفیف( را پذیرفته اند. وی اضافه 
داشت، این تصمیم بر اساس طرزالعمل کمیسیون 

مستقل انتخابات صورت گرفته است.
سوال این است که بند اول، فقرۀ 5 مادۀ چهل وپنجم 
قانون انتخابات در مورد لیست اسامی، کارت ثبت 

نام و نشانی انگشت رای دهنده می گوید: 

هزار  یک صد  جمهوری  ریاست  کاندید  »برای 
والیت  هر  والیت،  بیست  از  اقل  حد  رای دهنده، 

دو فیصد«.
درصدی   30 انعطاف  بحث  که  است  این  پرسش 
یک صدهزار  مجوزی  چه  با  و  است  آمده  کجا  از 
یافته  تنزیل  رای دهنده  هفتادهزار  به  رای دهنده، 
نامزدهای  که  نیست  این  قانون  حکم  مگر  است؟ 
لیست  از  باید  تأییدکننده،  یک صدهزار  زیر  دارای 
با  باید طرزالعمل در مخالفت  حذف گردند؟ چرا 

قانون بوده باشد؟ 

انتخابات  کمیسیون  سوی  از  منتشره  اسناد  دو. 
گواهی می دهد که معاون یکی از نامزدهای ریاست 
نیز  والیتی  شورای  نامزد  زمان  عین  در  جمهوری 
قانون  نوزدهم  مادۀ   4 فقرۀ  که  حالی  در  می باشد، 

انتخابات می گوید:

»هیچ کس نمی تواند در عین زمان در بیش از یک 
حوزۀ انتخاباتی یا برای بیش از یک کرسی انتخاباتی 

خود را کاندید نماید«.

پرسش این است که تکلیف این نامزد چه می شود؟ 
معاونان  و  رییس  هم زمان  ثبت  قانون،  ثانی،  در  و 
سر  این رو  از  دارد؛  تقاضا  را  جمهوری  ریاست 

نوشت تیم مربوط چه می شود؟

سه. قرار معلوم یکی از نامزدهای ریاست جمهوری 
معاون  ابتدایی،  لیست  اعالن  از  پیش  روز  یک 
که  است  حالی  در  این  کرد،  عوض  را  خود  دوم 
فقرۀ 1 مادۀ شصتم قانونی اساسی، شرایط کاندید 

ریاست جمهوری را چنین بیان می دارد:

را  معاون  دو  هر  نام  ریاست جمهوری  »کاندید 
هم زمان با کاندید شدن خود به ملت اعالم می دارد«.

و فقرۀ 3 مادۀ چهل وپنجم قانون انتخابات در زمینه 
می گوید:

»کاندید ریاست جمهوری اسمای دو معاون خود را 
که واجد شرایط مندرج این قانون باشند، هم زمان 

با کاندید شدن خود به کمیسیون ارایه می نماید«.

از  به یکی  با چه صالحیتی  این است، که  پرسش 
نامزدهای ریاست جمهوری پس از ثبت نام اجازۀ 
مستقل  کمیسیون  اگر  شد؟  داده  معاون  تعویض 
است،  گرفته  کار  )؟(  انعطاف  از  بازهم  انتخابات 
چرا به نامزدهایی که کارت های حمایتی شان دچار 
آن  رفع  به  تا  نشد،  داده  فرصت  این  بود،  نقصان 

بپردازند؟ 

اشخاص  بحث  یکی  مهم،  بحث های  از  چهار. 
دارای دو تابعیت می باشد، که شمار آن ها در لیست 
نامزدهای ریاست جمهوری کم نیست. فقرۀ 1 مادۀ 
شصت ودوم قانون اساسی، یکی از شرایط نامزدها 

را چنین تصریح می کند:

افغان  از والدین  افغانستان، مسلمان و متولد  »تبعۀ 
بوده، و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد«.

در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  محترم  سخنگوی 
به  باب  این  در  تلویزیون طلوع گفت،  با  مصاحبه 
بر  و  ورزیده  اکتفا  افغانستان  خارجۀ  وزارت  نظر 
کسی  چه  این حرف  است.  کرده  عمل  آن  اساس 
چه  دومی  تابعیت  سلب  می رساند؟  قناعت  به  را 
از  چرا  دارد؟  افغانستان  وزارت خانه های  به  ربطی 
نامۀ  داده،  نامزدها  این  به  تابعیت دوم  کشوری که 
رسمی دریافت نشده است؟ چرا نامزدهای محترم 
ریاست جمهوری، مکتوب سلب تابعیت دومی شان 
را رسماً تحویل نداده اند و به مردم اعالم نکرده اند؟ 
شفافیت انتخابات به چه معنی است؟ آیا کسی که 
می خواهد در رأس سی میلیون انسان قرار بگیرد، 
امر و نهی کند ولی حاضر نیست تابعیت دومی خود 

را از دست دهد؛ قابل اعتبار بوده می تواند؟ 
گفتنی است که سند سلب تابعیت دومی، باید در 
روز ثبت نام به حیث نامزد ریاست جمهوری ارایه 

می شد، تأخیر در آن با قانون منافات دارد.
شکایات  مستقل  کمیسیون  به  چشم ها  اکنون 
انتخاباتی دوخته شده است و انتظار می رود که این 
نهاد، بسیار روشن و شفاف به نکات یاد شده پاسخ 

ارایه فرماید. 
با تقديم احترام

عبـدالحفيــظ منصــور
نمايندة مردم کابل در مجلس نماينده گان
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خدمات رایگان حقوقی...
 که به این مناسبت در کابل برگزار شد، به خبرنگاران گفت: 
»بیشتر افراد و اشخاصی که تحت سلب آزادی هستند، بی 
بضاعت هستند. برای این که برای آن ها وکیل مدافع معرفی 
کنیم، یک صندوق ایجاد شد تا وکالی مدافع در دورترین 

نقاط افغانستان از حقوق این افراد دفاع کنند«.
افغانستان  میلیون شهروند  برای حدود 30  در حال حاضر 
تنها 2000 وکیل مدافع وجود دارد. حقوقدانان می گویند 
شمار وکالی مدافع به مراتب کمتر از آن است که برای تمام 

متهمان، خدمات حقوقی وکالت فراهم گردد.
به  زندانیان  اکثر  مدافع،  وکالی  انجمن  اظهارات  براساس 
وکیل مدافع دسترسی ندارند و دولت هنوز نتوانسته تا برای 

این افراد، این گونه خدمات را رایگان فراهم کند.
آقای قاری زاده گفت: »یک تعداد زیاد افراد تحت بازداشت 
به خدمات وکیل مدافع دسترسی ندارند. یک تعداد افرادی 
که محکوم به اعدام می شوند و تا سه محکمه دوسیه شان 
طی مراحل می شود، وکیل مدافع ندارند و از این حق خود 

محروم هستند«.
ریاست  اول  معاون  مشاور  اشرف رسولی  در همین حال، 
افغانستان،  در  نهاد  سه  که  گفت  محفل  این  در  جمهوری 
خدمات وکالت مدافع را فراهم می کنند. او گفت که »اداره 
مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه«، موسسات غیردولتی 
و »انجمن وکالی مدافع« خدمات رایگان حقوقی را فراهم 

می کنند.
افراد  تمام  برای  تا  دارد  جریان  تالش  گفت  رسولی  آقای 
توانیم  می  »چطور  گردد:  فراهم  حقوقی  خدمات  متهم، 
که  را  آنچه  و  بسازیم  هماهنگ  را  ها  بخش  این  خدمت 
زیرا  کنیم؛  تطبیق  عمل  در  شده،  تنظیم  اساسی  قانون  در 
تلقی  عادالنه  محکمه  هیچ  مدافع،  وکیل  موجودیت  بدون 

شده نمی تواند«.
بر اساس اظهارات مسووالن انجمن وکالی مدافع، به دوسیه 
های حدود 50 درصد متهمان بی آن که وکیل مدافع داشته 
باشند، در محاکم رسیدگی می شود. این انجمن می گوید 

هیچ محاکمه ای بدون وکیل مدافع عادالنه نیست.

شخيص امیتاز اخیستو...
لیون وروستي  امريکايي سناتور کارل  د  يیزو مطالعاتو د مرکز مشر وويل، چې   
څرګندونې هم د دې تړون د السلیک لپاره پر افغانستان د رواني فشار راوستلو 

نښې دي.
د ده په خبره، افغانستان چې کومې غوښتنې په رسمي ډول اعالن کړي هغه د 
افغانستان په ګټه دي او دا يې حق دی چې دغه ډول غوښتنې ولري؛ خو دا چې 

امريکا ولې دغه غوښتنې نه مني، دا يو څه سخته ده.
لېوال وايي، افغانستان په سیمه کې د امريکا له يوه متحد پاکستان نه ځورېږي او 
ظاهر د قضیې داسې دی چې پاکستان د امريکا د اهدافو پر وړاندې او د افغانستان 
د ثبات پر وړاندې ډېر ريښه يي او بنسټیز عمل کوي او امريکا نشي کوالی چې 
د پاکستان د دغو کړنو مخه ونیسي؛ مګر دا چې پاکستان ته ډېر لوی امتیازات 

ورکړي.
نوموړی په دې باور دی، چې امريکا ځکه د افغانستان له امنیتي جوړښتونو سره 
ځکه مرسته نشي کوالی، چې دوی هم وېره ترې لري او هېڅ هېواد نه غواړي يو 
هېواد تر هغې پیاوړی او په خپلو پښو ودروي، چې د مرسته کوونکي هېواد ګټو 
ته ترې ګواښ پېښېږي. هغه وايي، فکر کوي امريکا افغانستان په يوه نیمه ژوندي 
حالت کې ساتي، روان کړکېچ پای ته نه رسوي، افغانستان به هم له اوسني وخته 
لږ څه په قوي دريځ کې له ستونزو سره الس او ګرېوان وي، غواړي افغانستان په 

هر قیمت امريکا ته اړ وي او له دې الرې په سیمه کې خپل شتون اوږد کړي.
ښاغلی لېوال زياتوي، چې په اوسنیو سیاستونو کې اخالقي مکلفیتونه نشته او هر 
څوک يوازې او يوازې خپلو ګټو ته ژمن دي، چې له نورو هېوادونو سره مرسته 
کوي او که امريکا په افغانستان کې له خپل حضوره ډاډه نشي او په افغانستان کې 

خپلې ګټې ونشي لیدای، يو سینټ به هم له افغانستان سره مرسته ونه کړي.
د ده په وينا، که چېرې امريکا له افغانستانه وشړو او بیا هم دا تمه ولرو، چې له 

افغانستان سره به مرسته وکړي، دا ناممکنه ده.
له  چې  وايي،  میران  عبدالهادي  شننونکی  چارو  سیاسي  د  کې  حال  همدې  په 

امريکا سره د افغانستان د امنیتي تړون السلیکول د افغانستان په ګټه دي.
تفاوت  کې  نظرونو  په  خواوو  دواړو  د  لپاره  السلیک  د  تړون  دې  د  زياتوي،  هغه 

شتون لري.
افغانستان به يو نړيوال پیاوړي  نوموړي وويل، که چېرې دا تړون السلیک شي 

پوځي مالتړی پیدا کړي او له بلې خوا دغه تړون د امريکا په ګټه هم دی.
دواړو  د  سر  پر  السلیک  د  تړون  امنیتي  د  چې  دی،  باور  دې  په  میران  ښاغلی 
هېوادونو تر منځ اختالفونه د ځینو شخصي غوښتنو او ګټو له امله رامنځته شوي 

دي.
دی وايي، ارګ د خپلو رسمي غوښتنو تر شا ځینې شخصي غوښتنې هم لري، 
لکه د ټاکنو، د افغانستان د راتلونکي او ځینو نورو مسايلو په اړه، چې امريکا يې 

منلو ته چمتو نه ده.
د ده په وينا، راتلونکې ټاکنې پر امنیتي تړون د اختالفونو يوه برخه ده او دا چې 
ولسمشر کرزی د دې تړون پر سر د پرېکړې او مشورې لپاره لويه جرګه را غواړي 

دا يوه اضافي او غیر قانوني کړنه ده.
سیاسي  غړي  جرګې  لويې  د  چې  کړه،  زياته  شنناندي  دغه  چارو  سیاسي  د 

متخصصین نه دي او نشي کوالی د دې تړون لپاره دقیقه پرېکړه او سال وکړي.
هغه وويل، که څه هم چې د يرغل د تعريف مساله د ولسمشر کرزي او امريکايي 
نور  او  مصوونیت  قضايي  د  خو  شوې؛  حل  کې  خبرو  په  ترمنځ  کېري  جان  وزير 

مسايل ال پاتې دي.
دی وايي، دغه راز د دې ترڅنګ په ځینو شخصي مسايلو هم اختالف روان دی، 
او امريکا ترېنه  افغانستان لوری غواړي نړۍ  لکه شخصي امتیاز اخیستو، چې د 
کې  برخه  په  واک  د  ډول  ځانګړي  په  اينده  په  افغانستان  د  ټاکنو،  راتلونکیو  په 
ترېنه قضايي  لپاره هم  تر دې چې ولسمشر د ځان  سیاسي مالتړ وکړي، حتی 

مصوونیت غواړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ ځواب هم ترالسه کړو خو په وار 

وار ټېلیفون کولو سره مو چا ټېلفون را ځواب نه کړ.

رییس جمهور باید...
گزاری  بر  امر  در  را  بی طرفی شان  که  بخواهید  حکومتی   

انتخابات سالم حفظ کنند.
تاکید  آن  روی  عبداهلل  داکتر  که  دومی  »نکتۀ  او،  گفتۀ  به 
باشیم، حفظ  ما  اگر  منتخب  که حکومت  بود  این  داشت، 
عزت و کرامت مقامات پیشین را از وظایف خود می دانیم.«
داکتر  تیم  و  کرزی  رییس جمهور  که  نوشته  ناطقی  آقای 
عبداهلل روی آن تأکید داشتند که یک خط ویژه بین طرفین 
همیشه باید باز باشد که در وضعیت اضطراری در امور ملی 
تبادل نظر بین طرفین صورت گیرد.در این دیدار  بر تأمین 
امنیت و شفافیت انتخابات ریاست  جمهوری سال 93 تأکید 

صورت گرفته است.
در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری تا کنون ده نامزد 
از جانب کمیسیون مستقل انتخابات تایید شدند که و گفته 
خاصی  نامزد  از  دور  این  در  رییس جمهوری  که  می شود 
حمایت خواهد کرد. این برداشت از هم اکنون شماری از 

نامزدان را نگران ساخته است. 
قرار است انتخابات ریاست جمهوری کشور در ماه حمل 

سال آینده برگزار شود.

ده نامزد یازده تن...
کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی روز پنجشنبه در 
یک گردهمایی اعتراضی روی مشکل مشترک خود بحث 
کمیسیون  به   ماده یی  اعالمیۀ چهار  نشر یک  با  و  کرده 
مستقل انتخابات 48 ساعت مهلت دادند که برای هریک 
آن ها دالیل حذف شان را به  صورت فردی و با حضور 
داشت دیگر کاندیدان حذف شده ارایه نماید و نیز  اسناد 
با  یکسان  معیار  با  را  شده  حذف  کاندیدان  مدارک  و 
موجودیت  در  اند  شده  خوانده  موفق  که  کاندیدی   10
بررسی  رسانه ها  و  مدنی  و جامعه  کاندیدان  نماینده گان 

مجدد کنند.
این درحالی است که روز گذشته کمیسیون شکایت های 
انتخاباتی رسمًا بررسی های خود را در بارۀ شکایت های 
والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 

آغاز کرد.
بر بنیاد اظهارات مقام های این کمیسیون، صدها شکایت 
به این کمیسیون رسیده و تا چند روز دیگر بررسی های 

آنان در خصوص این شکایت ها به پایان خواهد رسید.
نامزدان  نهایی  لیست  عقرب  ماه  پایان  تا  است  قرار 
انتخابات شوراهای والیتی و نامزدان ریاست جمهوری از 

سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی اعالم شود.
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سعيد حقيقی:
چون شماری از کسانی که عالقه مند هستند تا صحبت کنند 
هر لحظه حجِم شان زیاد می شود و ُفرصت با توجه به وقتی 
که داریم ممکن است با ما یاری نکند، اگر بخواهیم به نتیجۀ 
جمع  را  خود  بحث  می خواهم  عزیزان  از  برسیم؛  حداقلی 
بندی نموده و صحبت کنند. حال از آقای سید اشرف سادات 

می خواهم صحبت کنند.
سید اشرف سادات: 

ابتدا همۀ مهمان حاضر را خوش آمدید می گویم.
یک  ملی  آجندای  برنامۀ  تدوین  و  ایجاد  من طرح،  نظر  به 
ما  تاریخ کشور  طرح بی بدیل و راه کار سرنوشت ساز در 

است.
بسیار  این طرح را خوانده ام؛  از  تا جایی که من بخش هایی 
جامع و همه جانبه است، مسایل مهم ملی را به بررسی گرفته 
است و شاخصه های خوِب رسیدن به کامیابی در آن وجود 
دارد؛ اما مشکل این جا است که کمی دیر شده است. اگر این 
طرح یکی دو سال پیش از این ارایه می شد، مردم بیشتر با آن 
آشنا می شدند و در این انتخابات می توانستیم از دیدگاه های 

آجندای ملی بیشتر و بهتر استفاده می کردیم.
سرزمین  این  در  ما  عمِر  از  روز  هر  گذشت  با  متأسفانه 
بیشتر متمایل به طرف معامله گری  می بینیم که سیاسیون ما 
می شوند؛ هنوز رهبران ما متکی به خود نیستند و بدین باور 

نرسیده اند که مردم را تکیه گاه خود فکر کنند.
آقای احمد ولی مسعود لطفًا به یک پرسش من جواب بدهید 
مسیر  در یک  را  ما  نخبه گان سیاسی  و  رهبران  می شود  که 
درست با هم یکجا کرد؟ تا حدی که بتوانیم انتخابات پیش 
رو را جدایی از باورهای قومی، سمتی و زبانی برگزار کنیم.
با  ملی  آجندای  از طرف  را  مشخصی  دیدگاه  حال  تا  شما 
به  باشد  راه کاری  که  کرده اید  مطرح  سیاسی  جریان  کدام 
جای تیم های تجارتی؛ چون حرف ها زیاد است و دوستان 
را  شما  وقت  من  هستند،  کردن  صحبت  منتظر  هم  زیادی 

بیشتر نمی گیرم، تشکر.
احمد ولی مسعود: 

شما  و  نکرده ایم  کار  حال  تا  انتخابات  به خاطر  ما  چون 
دوستان عزیز توجه داشته باشید که آجندای ملی یک راه کار 

طویل مدت است و این نیاز به زمان بیشتر دارد.
در ابتدا قسمی که جوانان پیشتر صحبت کردند، ما باید فکر 
کنیم که یک روند دولت _ ملت سازی را آغاز کرده ایم که 
این کار وقت گیر و شما به آن شک نکنید، اما کاری که مهم 

است این است که با گذشت هر روز می بینیم که یک گفتمان 
مدنی ایجاد شده و ایجاد می شود و می بینیم که ما یک دیگر 
تا  می رود  ما  می دهد سیاست  نشان  این  می کنیم؛  تحمل  را 
تبدیل به یک سیاست انسانی شود و این ما را بسیار کمک 

می کند.
تعدادی آمده اند خود را نامزد کرده اند؛ ما صحبت کرده ایم 
این ها حق شان است تا خود را نامزد کنند و اما در پهلوی 
راه کارهای حزبی و شخصی خود باید از یک راه کار ملی و 
مردمی نیز حمایت کنند، به خاطر این که این یک نیاز، دین و 

رسالت ملی شان است.
صرف  ندارد،  قدرت  به  چشمی  کدام  طبعًا  ملی  برنامۀ 
سیاست  از  می توانیم  چه طور  که  است  متمرکز  این  روی 

فرهنگ سازی کنیم.
در قسمت این که چه باید شود؟ پیش از این آقای شهیر و 
از موضوعات  اشاره کردند، یکی  بار  بار  دوستان دیگر هم 
آجندای ملی است که این طرح اگر یک بار مطالعه شود و 
روی موضوعات آن بحث کنیم بهتر است، یکی این که ما 
همۀ  است  انتخابات  یکی  داریم؛  را  چه  خود  روی  پیش 
با سهم گیری  آن ها  همۀ  اند  کرده  نامزد  را  که خود  کسانی 

علما، روحانیون، دانش مندان بتوانند یک دولت وحدت ملی 
را بسازند. 

می کند  رقابت  که  هر  و  است  رو  پیش  انتخابات  که  وقتی 
این  متأسفانه  باشد،  با هم  مخالفت  در  رقابت ها  این  اگر  و 
گونه انتخابات نمی تواندحالِل مشکالت باشد. زمانی که یک 
یک  سیاسی  نخبه گان  از  بتوانیم  ما  و  بیاید  میان  به  تفاهم 
دولت  یک  می شوند  پیروز  این ها  که  زمانی  بگیریم؛  تعهد 
تصمیم گیری ها شریک  در  همه  که  بسازند  را  ملی  وحدت 
ساخته شوند که یکی از اصل های بسیار مهم و سازنده است 
در بحث انتخابات؛ این موضوع تفصیل بیشتر نیاز دارد که 

انشااهلل روی این موضوع صحبت و بحِث بیشتر می کنیم.
چشم داشتی که ما از این رهبران و نخبه گان سیاسی داریم،  
همین است که هیچ کس به خاطر خود و قوم خود فکر نکند 
و به این فکر نباشد که من در انتخابات پیروز می شوم، من 
حکومت  این گونه  هستند.  رعیت  دیگران  و  هستم  پادشاه 
این  از  جدای  نمی شود،  که  ساخت  ثابت  تجربه  را  کردن 
دولت  شدۀ  تعریف  چارچوب  یک  در  شما  و  ما  همۀ  که 
وحدت ملی تصمیم گیری های خود را مشترک سازیم و آینده 

را یک جا رقم بزنیم، تشکر.

سعيد حقيقی: 
حال نوبت را می دهیم به عبدالقادر مزدک که از حزب مردم 

افغانستان نماینده گی می کنند.
عبدالقادر مزدک: 

تشریف  عزیز.  مهمانان  همۀ  خدمت  ادب  عرض  و  سالم 
آوری جناب احمد ولی مسعود و همکاراِن شان را به شهر 

هرات خوش آمدید می گویم.
این زمینۀ تحقق آجندای ملی مساعد شود من دو  به خاطر 

پشنهاد را برای دوستان مطرح می سازم.
عرصه ها؛  تمام  در  جوانان  نقش  گرفتن  نظر  در  نخست: 
و  اجتماعی  اقتصادی،  ساسی،  عرصه های  تمام  در  جوانان 
ارایه  که  گزارشاتی  طبق  و  دارند  را  ارزندۀ  نقش  فرهنگی 
شده است، بیش از نصف نفوس افغانستان را جوانان تشکیل 

می دهند.
توسط  می بینید،  کشور  سطح  در  که  را  رسانه هایی  امروز 
برده و مدیریت می شود، هر زمانی که  همین جوانان پیش 
تمدید  را  سیاسی  مشارکت  و  دموکراسی  باشیم  خواسته 
کنیم، با نیروی جوان می شود بدان رسید، پس نیروی جوان 

می تواند اساسی باشد برای تغییر و تحول در یک جامعه.
که  می بینیم  باشیم،  داشته  اجتماعی  دقیق  مطالعۀ  یک  اگر 
متأسفانه حکومت فعلی نتوانسته جواب ده نیازهای اجتماعی 

به ویژه برای جوانان بوده باشد.
پشنهاد دیگرم این است که اگر می خواهید که آجندای ملی 
واقعًا وجه ملی را به خود بگیرد، بگذارید تا در این قسمت 
به  را  طرح  این  که  این  از  بگیرند؛  تصمیم  جوانان  هم  باز 
جوانان هرات آوردید، تشکر. اما این طرح را ببرید به جوانان 

مزار، جالل آباد، قندهار و... تا جوانان تصمیم بگیرند.

دو: انتظارات ملت افغانستان از زمام داران سیاسی شان.
که  کسانی  و  هستند  قدرت  از  بیرون  و  درون  که  کسانی 
آجندای ملی را مطرح کرده اند، شخصی که در رأس قدرت 
می خواهد قرار بگیرد، باید چهرۀ ملی باشد و پیشینۀ خوب 
تاریخی در نزدِ مردم افغانستان داشته باشد. این شخص باید 

متعهد به سه موضوع اساسی باشد.
1_ تأمین عدالت اجتماعی، مساوات و برابری.

خواست  و  ذوق  مبنای  بر  خوب  حکومت داری  ایجاد   _2
ملت افغانستان.

3_ساختن زیر بناهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
ملت افغانستان.

مردم  و  من  خواست  تنها  نه  گفتم  من  که  را  نکاتی  این 
افغانستان است،بلکه به عنوان یک روحیه در تمام کشورهای 
دنیا ساخته شده است و زعمای سیاسی از آن حمایت می کنند 
و مردم زمانی به طرف انتخابات می روند همۀ خواسته های 

شان در محور همین سه موضوع می باشد.
خواست من از زعمای سیاسی این است که نه نقش جوانان 
را نادیده بگیرند و نه هم نقش مردم را. امروز مردم افغانستان 
با هر مذهبی و اندیشه یی که تفکر می کنند و زند گی می کنند 
فقط به افغانستان می اندیشند و می خواهند که افغانستان را 
می خواهیم  ما  کنم  اعالن  می خواهم  تاالر  همین  از  بسازند 
افغانستان را بسازیم. افغانستان عاری از مواد مخدر، انتحار و 

انفجار و فساد را می خواهیم بسازیم، تشکر. 

مقامات فدارسیون فوتبال افغانستان اعالم کرد که این کشور 
توانسته است برای اولین بار در تاریخش مجوز مربی گری 

درجه دو )ب( آسیا را بدست آورد.
دوره  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  اعالم  براساس 
 23 آسیا،  فوتبال  فدراسیون  مربیان  توسط  آموزشی«ب« 

میزان آغاز شده است.
آسیا  فوتبال  فدراسیون  ایرانی  مربی  نعمت،  پور  اردشیر 
مسوولیت آموزش مربیان افغان را به عهده دارد و در این 
گری  مربی  آموزشی  دوره  قبال  که  افغان  مربی   17 دوره 

درجه 3 را دریافت کرده بودند، حضور دارند.
مربیان  که  شده  اعالم  روز   21 مربیان  این  آموزشی  دوره 
فوتبال  فنون  فراگیری  به  نظری  به صورت عملی و  افغان 

مدرن خواهند پرداخت.
فدراسیون فوتبال افغانستان برگزاری این دوره آموزشی را 
است  گفته  و  موفقیت خوانده  افغانستان یک  مربیان  برای 
که انتظار دارد در آینده نزدیک فدراسیون فوتبال آسیا دوره 

آموزشی مربی گری درجه یک )الف( را نیز در این کشور 
برگزار کند.

علی رضا آقازاده، دبیر فدراسیون فوتبال افغانستان نیز در این 
باره به بی بی سی گفت که فدراسیون فوتبال افغانستان بعد 
از 5 سال تالش توانسته که فدراسیون فوتبال آسیا را برای 

آموزش دوره«ب« در این کشور متقاعد کند.
او در ادامه افزود که فدراسیون فوتبال درنظر دارد که تعداد 
مربیان در افغانستان را از نظر کمی و کیفی افزایش دهد و 

این روند برای رشد فوتبال افغانستان ضروری است.
آقای آقازاده با اشاره به آموزش دوره »ب« که برای اولین 
بار در تاریخ افغانستان برگزار می شود، گفت اکنون تعداد 
را  آسیا  فوتبال  فدراسیون  رسمی  مجوز  که  افغان  مربیان 

داراند به حدود 45 نفر می رسد.
سراسر  در  فوتبال  باشگاه  هزار   4 اکنون  که  کرد  تاکید  او 
افغانستان وجود دارد که فدراسیون فوتبال افغانستان در نظر 

دارد تا مربیان این باشگاه ها را آموزش دهد.
دبیر فدراسیون فوتبال افغانستان افزود که اکنون در حدود 
80 هزار بازیکن در سراسر افغانستان ثبت شده که این افراد 
به  افغانستان  فوتبال در سراسر  باشگاه های  در مدارس و 

بازی فوتبال رو آورده اند.
او در ادامه بیان داشت که اکنون در شهر کابل 20 باشگاه 
ورزشی مختص دختران وجود دارد و در والیت های هرات، 
مزار شریف و پروان نیز باشگاه مخصوص زنان وجود دارد.
مالحظه یی  قابل  رشد  اخیر  سالهای  در  افغانستان  فوتبال 
این کشور در سال جاری قهرمان کشورهای  داشته است. 

جنوب آسیا شد.
رتبه 133  فیفا در  بندی  افغانستان در رده  در حال حاضر 

جهانی و 21 آسیا قرارد دارد.

فوتبال افغانستان مجوز مربی گری درجه دو آسیا را بدست آورد

ورزش

      در سلسلة گفت و گوهای اجندای ملی                                 بخش هفتم 

دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات

گفـت وگوی اشـتراک کننده گان

به جای جامعۀ ورزشی...
آن سد  راه  فرا  گیرد  سازندگی های حمایت صورت   
دوگانه  های  برخورد  می اندازند.  سنگ  و  می سازند 
فرصت  متاسفانه  که  حکومت  از  مشخصی  حلقات 
رییس جمهوری  نزد  گفتن  حکایت  برای  فراوانی 
کشور دارند، نه تنها مشوره های سالمی برای حمایت 
یک  صدور  واقع  در  بلکه  نیست،  ورزش  تقویت  و 
جنگ داخلی و نزاع بالقوه در صفوف جامعه ورزشی 
ناعادالنه  کشی های  خط  می شود.  پنداشته  افغانستان 
هیچ  بلندمدت  در  احتماالً  کشور،  ورزش های  میان 
دستاوردی نخواهد داشت و تنها نفاق و دوگانگی را 
باعث  و  خواهد  فربه  کشور  ورزشی  جامعۀ  میان  در 
رکود در روند پیشرفت ورزش خواهد گردید. من باور 

که  سیاسی  سناریو سازی های  این  از  بخشی  که  دارم 
است،  کشور  ورزشی  جامعۀ  متوجه  آن  کالن  آسیب 

شخص مرا هدف گرفته است.
او در این نامه افزوده است: هیچ گاهی در مدت بیشتر 
از 32 سال خدمت و مبارزه برای کشورم، منافع مردم 
نداده ام  ترجیح  خودم  شخص  منافع  بر  را  کشورم  و 
از رفاه،  بیشتر  ارزشی  باور دارم که هیچ  نیز  اکنون  و 
آرامش و عزت جامعه ورزشی افغانستان برایم ارجمند 
نیست. می خواهم به جای این که آرامش و همبستگی 
جامعۀ ورزشی افغانستان و ساختارهای ورزشی کشور 
انگیز  عقده  و  آمیز  حسادت  ریزی های  توطیه  قربانی 
یک اقلیت بیمار شود، خودم با کمال افتخار این قربانی 
بدنی و  تربیت  از سمت ریاست عمومی  بپذیرم و  را 

سپورت استعفا بدهم. 

هزینه هر سرباز امریکایی...
بودجه  که  گزارش  این  در  وار،  آنتی  اینترنتی   
پنتاگون را بررسی کرده، آمده است: هزینه هر 
سرباز از سال 2008 تا 2013 میالدی حدود 3 / 
1 میلیون دالر بوده است. پس چه چیزی باعث 

چنین افزایش چشمگیری شده است؟
در  پیوسته  افغانستان  در  مستقر  تعداد سربازان 
حال کاهش است. در سال 2011 میالدی حدود 
بودند.  مستقر  افغانستان  در  سرباز  هزار   100
انتظار می رود که در سال 2014 میالدی تعداد 
هزار   40 حدود  افغانستان  در  مستقر  سربازان 
تن باشد. با وجود کاهش 39 درصدی نیروها 
از سال 2013 تا 2014 میالدی، بودجه پنتاگون 

تنها 10 درصد کاهش یافته است.
گزارش،  این  نویسنده  هریس،  تاد  گفته  به 

که  هستند  مدعی  امریکا  دفاع  وزارت  مقامات 
افزایش هزینه به دلیل هزینه باالی خروج نیرو 

و تجهیزات است.
هریسون می گوید: فکر می کنم ارتش و نیروی 
را  صلح  زمان  آموزشی  عملیات های  هوایی 
محرمانه  مجدد  استقرار  آموزش  عنوان  به 
در  را  هزینه ها  این  بتوانند  تا  نگهداشته اند 
احتیاطی  مرزی  برون  عملیات های  درخواست 
مطرح کنند، مبلغ درخواستی عملیات های برون 

مرزی احتیاطی مغایر با سقف بودجه نیست.
حامد  با  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
درباره  افغانستان  جمهوری  رییس  کرزی، 
دسامبر   31 از  پس  امریکایی  نیروهای  حضور 
دقیقا  رسیده اند.  توافق  به  میالدی   2014 سال 
مشخص نیست که امریکا چه مدت می خواهد 

این هزینه را صرف کند.



Year 5  y  NO 1166 y sonday 27October 2013

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: عبدالوهاب حنيفي

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : اميری

گروه نويسنده گان:   حليمه حسيني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگران: ناجيه نوري، عرفان مومند و 
محمد هارون مجيدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0793899446 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبيب اهلل - 0708169828 

روزنامهماندگاربرایسالجاریخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

يک ساله - 4000 افغانی يک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
يک ساله - 400 دالريک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

امريکا  چې  کې  حال  داسې  په 
امنیتي تړون د نه السلیک په صورت کې پر افغانستان 
د مرستو د بندولو ګواښ کړی، د سیاسي چارو پوهان 

وايي، چې دغه ګواښونه د رواني فشار نښې دي.
السلیک  نه  د  تړون  امنیتي  د  چې  وايي،  کارپوهان 
اصلي المل د شخصي ګټو او شخصي امتیازونو پر سر 

ناندرۍ وهل دي.
مشر  مرکز  د  مطالعاتو  يیزو  سیمه  د  افغانستان  د 
کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  لېوال  عبدالغفور 
السلیک  په  منځ  تر  امريکا  او  افغانستان  د  چې  وويل، 
خپلې  لوري  دواړه  کې  تړون  امنیتي  کېدونکي 
غوښتنې او شرايط لري او دا يې حق دی چې غوښتنې 

ولري.
ګټې  خپلې  چې  کوي  هڅې  لوري  دواړه  وايي،  هغه 
ګټې  خپلې  لوري  دواړه  چېرې  که  او  کړي  خوندي 

تضمین نشي کړای او ډاډه ونه اوسي، دا 
تعامل بې ګټې دی.

ښاغلی لېوال زياتوي، ستونزه دا ده چې 
افغانستان ال هم هغه دقیقه محاسبه چې 
ثابت کړي  يې  زيان  او  تړون ګټه  د دې 
په الس کې نه لرو، په نورو هېوادونو کې 
پلوه قیمت  له حقوقي  دغه ډول تړونونه 
تړون  دا  چې  پوهېږي  او  کېږي  ګذاري 

څومره ګټه او څومره زيان کوي.
چې  ده  دا  ستونزه  لويه  وينا،  په  ده  د 
افغانستان ال هم د حد اعظمي ګټې د تر 
السه کولو لپاره په چنو وهلو بوخت دی. 
ظاهره  په  امريکايان  چې  دې  له  سره  باور،  په  هغه  د 
چې  مهال  هغه  ـ  کاله   ۲۰۱۴ تر  چې  دي  اړ  وايي، 
تړون  دا  ـ  وځي  افغانستانه  له  ځواکونه  امريکايي 
ځواکونه  څو  شي؛  روښانه  يې  برخلیک  او  السلیک 
ونه  لپاره ستونزې  پاتې کېدو  د  افغانستان کې  په  يې 
لېواله دي، چې په  لري؛ خو وايي امريکايان په شدت 

افغانستان کې پاتې شي.
نوموړی وايي، د اوسني وضعیت او د دوی د ستراتېژيکو 
اهدافو لپاره افغانستان امريکا ته خورا اهمیت لري او د 
همدې لپاره له بېالبېلو الرو چارو حتی د فشار راوړلو 
دغه  سره  افغانستان  له  چې  کوي،  هڅه  هم  بريده  تر 

تړون السلیک کړي.
د افغانستان د سیمه...                                    ادامه صفحه 6

شخيص امیتاز اخیستو امنیتي تړون 
ځنډولی دی

»سوء تفاهم« جان یک سرباز را گرفت
وزارت دفاع افغانستان گفته که در اثر درگیری 
سرباز  یک  و  کشور  ارتش  سرباز  یک  بین 
و  کشته  افغان  سرباز  کابل،  حومه  در  خارجی 

سرباز خارجی زخمی شده است.
جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت در 
درگیری  این  در  که  نوشته  خود  تویتر  صفحه 
اما  است،  شده  زخمی  خارجی  سرباز  پای 
توضیح بیشتری در این مورد ارائه نکرده است.
بی  بی  به  عظیمی  آقای  معاون  وزیری  دولت 
سی فارسی گفت که »واقعه یی« در حومه شهر 
این  دقیق  محل  ذکر  از  ولی  داده،  روی  کابل 

رویداد خودداری کرد.
او همچنین در مورد این که چرا این درگیری 
صورت گرفته، توضیحی نداد و افزود که هیاتی 
برای بررسی این رویداد به محل اعزام شده و 

هنوز دلیل آن مشخص نشده است.
احتمال  این  که  گفت  همچنین  وزیری  آقای 
وجود دارد که در محل درگیری »سوء تفاهمی« 
صورت گرفته بوده که منجر به درگیری بین این 

سربازان شده است.
آقای وزیری  از قول  پیشتر خبرگزاری رویترز 
گزارش داده بود که بین این دو سرباز در بین 
و  گرفته  »مشاجره« صورت  نظامی  پایگاه  یک 
به دنبال آن، آنها علیه یک دیگر آتش گشودند.

›سبز علیه آبی‹؟
می شود،  »حمالت خودی« خوانده  که  آن چه 
در همکاری  از چالش های عمده  این  از  پیش 
افغانستان  در  مستقر  المللی  بین  نیروهای  بین 
و نیروهای نظامی و امنیتی این کشور به شمار 

می رفته است.
علیه  »سبز  حمالت  عنوان  به  حمالت  این  از 
آبی« که اشاره به کاله سبز ارتش افغانستان و 
یاد شده  دارد، هم  نیروهای خارجی  آبی  کاله 

افغان  سربازان  معموالً  حمالت  این  در  است. 
علیه همکاران خارجی خود آتش گشوده اند.

بر اساس گزارش رویترز، از 21 سپتامبر امسال 
در  خارجی  نیروهای  علیه  خودی  حمله  پنج 
از آغاز  افغانستان صورت گرفته، در حالی که 
طور  به  تاریخ،  این  تا  جاری  میالدی  سال 

مجموعی، 11 حمله خودی روی داده است.
نظامی  مقام  یک  از  نقل  به  خبرگزاری  این 
نوع  این  اگر  که  نوشته  بین المللی  نیروهای 
این  که  می شود  باعث  یابد،  افزایش  حمالت 
نیروها برنامه هایی را که برای بعد از سال 2014 

در نظر گرفته اند، زودتر به پایان برسانند.
در  ناتو  فرمان  تحت  نیروهای  است  قرار 
افغانستان در سال 2014 این کشور را ترک کنند 
و احتماالً عده کمی از این نیروها در افغانستان 
باقی بمانند و نقش حمایتی از نیروهای مسلح 

افغان را به عهده گیرند
›بیگانه ها‹؟

دولت افغانستان این حمالت را به »بیگانه ها« 
اطالعاتی  سازمانهای  که  گفته  و  داده  نسبت 
امنیتی  نیروهای  میان  در  »رخنه«  با  بیگانه 
افغانستان »تالش های خرابکارانه ای« را تحت 
پوشش نیروهای افغان علیه نیروهای بین المللی 

به راه انداخته اند.
ماه  دوم  روز  جمهوری،  رییس  کرزی  حامد 
سنبله امسال در نشستی با سران نیروهای امنیتی 
حکومتش گفت که جلو این گونه تالشها باید 

گرفته شود.
پیش از آن منتقدان داخلی آقای کرزی نسبت 
ارتش  میان  در  بیگانه  نفوذی  عوامل  رخنه  به 
دیگر  سوی  از  و  بودند  داده  هشدار  پلیس  و 
همکاران بین المللی دولت آقای کرزی خواستار 

اقداماتی علیه این گونه حمالت شده بودند.

در  رسمی  همایش  یک  در  محسنی  مصطفی  غالم 
رئیس  عنوان  به  افغانستان  در شمال  قندوز  والیت 
جدید پولیس قندوز توسط مسئوالن وزارت داخله 

کشور معرفی شد.
داخله  وزارت  معین  یاور  اکرام  مراسمی  این  در 
کشور، شماری از مسووالن محلی، نماینده گان مردم 
و  نظامی  مسووالن  والیتی،  شورای  و  مجلس  در 
برخی از شخصیت های سیاسی و اجتماعی والیت 

قندوز شرکت کردند.
غالم مصطفی محسنی فرمانده پولیس قندوز در این 
و  کرده  آوری  یاد  کاریش  های  برنامه  از  همایش 
ام  اساسی  تنها هدف  انتخابات  امنیت  تامین  گفت: 

می باشد.
تامین  دولت،  مسلح  مخالفان  علیه  جدی  مبارزه 
امنیت انتخابات پیشرو، محوفساد اداری و مالی در 
و  زنان  علیه  محو خشونت  ملی،  پولیس  ارگانهای 
جلوگیری از سوء استفاده از تجهیزات پولیس ملی 

در قندوز از برنامه های فرمانده پولیس این والیت 
پنداشته می شود.

اهلل  خلیل  جنرال  کارکردهای  از  محسنی  اقای 
اندرابی رییس پیشین پولیس قندوز نیز ستایش کرده 
تامین  برای  اندرابی  جنرال  های  فعالیت  افزود:  و 
امنیت و مبارزه علیه مخالفان مسلح دولت در قندوز 

قناعت بخش می باشد.
در عین حال از کارکردهای جنرال خلیل اهلل اندرابی 
نامه  تقدیر  وی  برای  و  گرفته  ستایش صورت  نیز 
ها از سوی مجلس نمایندگان و برخی از نهادهای 

مختلف دیگر تفویظ گردید.
از  این در حالی است که گفته می شود در برخی 
قندوز مخالفان مسلح دولت  ولسوالی های والیت 
حضور دارند اما مسئوالن امنیتی در این والیت می 
مخالفان  نظامی  اخر  های  عملیات  در  که  گویند، 
این والیت  امنیت  و  مسلح دولت شکست خورده 

نسبتآ بهتر شده است.

فرماندهجدیدپولیسکندز:
تأمین امنیت انتخابات در قندوز مهمترین هدف من است
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