
در  ابتدايي  ليست  به  يافته  راه  نامزدان  مدارك  و  اسناد 
كنار نامزدان حذف شده، بايد از سوي كميسيون شكايات 

انتخاباتي به بررسي گرفته شود.
شماري از آگاهان با اظهار اين مطلب مي گويند، كميسيون 
شكايات انتخاباتي بايد با حفظ بي طرفي اسناد و مدارك 
مورد  را  انتخابات  ابتدايي  فهرست  در  يافته  راه  نفِر  ده 
بررسي قرار دهد كه آيا اسناد و مدارك اين افراد كامل 
است و در مورد تابعيت دوگانۀ اين افراد نيز بايد بررسي 

دقيق صورت گيرد.
از  هراس  با  انتخابات  مستقل  كميسيون  آنان،  باور  به 
نامزدان و با ترس از حكومت پنهان كرده و نمي خواهد 
حقايق را به مردم بازگو كند. اما وزارت خارجه كشور 
شده  حذف  نامزدان  از  تن  چهار  كه  است  كرده  اعالم 
تابعيت  جمهوری،  رياست  نامزدان  ابتدايی  فهرست  از 

دوگانه داشته اند.

جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه روز يكشنبه 
كانديدان  از  تن  كه چهار  گفت  نشست خبری  يک  در 
رياست جمهوری به دليل داشتن تابعيت دوگانه حذف 

شده اند.
در همين حال برخي از نهادهای ناظر بر روند انتخابات 
نيز از شيوۀ بررسی اسناد و مدارك...        ادامه صفحه 6
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مردانه گي تنها به مرد بودن نيست؛ به همت و گذشت است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

پاکستان با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان:

در زمان بی ثباتی افغانستان، درِ 
پاکستان بر روی افغان ها بسته می شود

منابع امنيتی گفته اند كه دست كم ۱۷غيرنظامی كه رهسپار 
مراسم عروسی بودند، در نتيجه انفجار مين كنارجاده در 

ولسوالی ناامن اندر واليت غزنی كشته شده اند.
 تقريبا« همه كشته شده گان زنان و كودكان بودند و موتر 

حامل آن ها كامال تخريب شده است.
طالبان دست داشتن در اين حادثه را رد كرده اند. اما منابع 
اميتی می گويند كه گروه ديگری پشت اين رويداد قرار 

ندارد.
 در گذشته هم طالبان زمانی كه متوجه می شوند كه يک 
شده  نظامی  غير  بيشتر  شمار  شدن  كشته  سبب  انفجار 
است، از گرفتن مسووليت آن رويداد خود داری كرده اند. 
انفجار مين های كنارجاده  كه از سوی طالبان برای هدف 
قرار دادن نيروهای خارجی و امنيتی افغاننستان جاگذاری 
تا  را  افغان  غيرنظاميان  از  زيادی  تعدادی  جان  می شود، 

كنون گرفته است.

گروهی از زنان افغانستان روز گذشته با سر دادن شعار خيابان 
آزاری بس است، راهپيمايی را در شهر كابل راه اندازی كردند.

آنها شاكی هستند كه خيابان آزاری و بد رفتاری با زنان در بازارها 
و امكان عمومی بيشتر شده است.

به گفته آنها، شماری از مردان با متلک گويی، جوك های زننده و 
حتی فحش های ركيک به آزار و اذيت زنان می پردازند.

معترضان چادرهای نارنجی به سر كرده بودند و شعار می دادند: » 
زنان را نيازاريد، آزار و اذيت را بس كنيد، ما مصونيت می خواهيم 

ما هم شهروند هستيم.«
اين راهپيمايی كه بيشتر اشتراك كنندگان آن، فعاالن حقوق زن 

بودند، در خيابان مزدحم پل باغ عمومی شهر كابل برگزار شد.
ليمه يكی از مسووالن شبكه زنان افغان می گويد كه زنان و دختران 
در خيابان ها، بازارها و ديگر اماكن عمومی مصونيت ندارند و از 
سوی برخی مردان مورد آزار و اذيت...               ادامه صفحه 6

می گويد  افغانستان  انتخابات  مستقل  كميسيون  رييس 
انتخابات  نامزدان  اسنادهای  هيچگاه  كميسيون  اين  كه 
رياست  جمهوری را به گونۀ مقايسه يی مورد بررسی قرار 

نخواهد داد.
امريكا  صدای  با  مصاحبه  در  نورستانی  يوسف  داكتر 
همچنان با اشاره به كمپاين های انتخاباتی شماری از نامزدان 
گفته كه كمپاين انتخاباتی از طريق شبكه های اجتماعی و 

تلويزيون ها تخلف انتخاباتی شمرده می شود.
اين درحالی است كه شماری از كسانی كه نام های شان از 
انتخابات رياست جمهوری بيرون كشيده  نامزدان  فهرست 
شده است، گفته اند كه اسنادهای آنان بايد با نامزدانی كه 
حضور  در  و  مقايسه يی  گونۀ  به  شده اند،  فهرست  وارد 
نماينده گان جامعۀ مدنی و نهادهای انتخاباتی، مورد بررسی 

قرار گيرد.
بررسی های  كه  می گويد  انتخابات  كميسيون  رييس  اما 

مقايسه يی را قانون به آن ها اجازه نمی دهد.
كميسيون  استقالليت  عدم  به  پيوند  در  نورستانی  داكتر 
می دهم  اطمينان  كاماًل  را  »اين  است:  گفته  انتخابات 
كميسيون انتخابات كاماًل بی طرف می باشد و بی طرفی خود 

را تا آخرين رمق حيات ادامه می دهد.«
او كمپاين های انتخاباتی نامزدان را پيش از وقت و خالف 
انتخاباتی  تخلف   كاماًل  اين  است:  گفته  و  قانون خوانده 
است، در تقويم انتخاباتی برای شان دو ماه وقت داده شده، 
۶۰ روز برای كانديدان رياست جمهوری و ۳۰ روز برای 
شورای های واليتی، دو ماه به كمپاين های انتخاباتی زمان 
مانده است. شماری از نامزدان در تيوترها، فيسبوك ها به 
نفع كانديدان  پيش گويی می كنند، جلو آن ها را ما گرفته 
تقويم  كه  می خواهم  جداً  كانديدان  از  ولی  نمی توانيم، 

انتخاباتی را مراعت كنند و از تبليغات جلوگيری كنند.
او در پاسخ به اين پرسش كه شماری از مقام های حكومتی 

كاماًل  اين  كه  است  گفته  می  كنند،  مداخله  انتخابات  در 
خالف قانون است، ما از آن ها جداً می خواهم از مداخالت 
جلوگيری و دست بردار شوند، در اين ارتباط رييس جمهور 
رييس جمهور  از  ما  كرده،  فرمان صادر  نيز يک  افغانستان 

افغانستان می خواهم كه فرمان خويش را عملی كند.

ماین کنارجاده  ۱۷ 
مهمان مراسم عروسی 

را شهید کرد

فعاالن حقوق زنان در راه  پیمایی در کابل:

خـیابان آزاری دیگــر 
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رییس کمیسیون مستقل انتخابات: 

اسنادهای نامزدان بررسی مقایسه یی نمی شود



علمای  جماعت  رهبر  فضل الرحمن  موالنا 
پاكستان و »پدر معنوی طالبان« پس از برگشت 
از كابل، تازه متوجه اهداف بزرِگ اين سفر شده 
بی.بی.سی  پشتوی  سايت  در  كه  مقاله يی  در  و 
را  سفر  اين  جزيياِت  از  برخی  رسيده،  نشر  به 

توضيح داده است. 
رهبر جماعت اسالمی پاكستان كه دو هفته پيش 
وارد  دبی  راه  از  كرزی  آقای  رسمی  دعوت  به 
كابل شـد، سه روز را در قصر رياست جمهوری 
مقام های  با  »سازنده«  گفت وگوهای  مشغول 
آغاز  در  بود.  كرزی  آقای  جمله  از  و  كشور 
تالش هايی صورت گرفت و ظاهراً چنين توافق 
شده بود كه سفر موالنا فضل الرحمن به كابل، از 
اين  پنهان نگه داشته شود. دليل  چشم رسانه ها 
جماعت  رهبر  سفر  افشای  از  پس  نيز  موضوع 
خود  طالبان  موضع گيری  در  كابل،  به  اسالمی 
را نشان داد. گويا رهبران طالبان در جريان اين 
داشته  كرزی تالش  آقای  و  نداشتند  قرار  سفر، 
از نفوذ اين رهبر مذهبی پاكستانی بر اين گروه 
استفاده كند. طالبان با نشر اعالميه يی، سفر موالنا 
فضل الرحمن به كابل را به شدت نكوهش كردند. 
جماعت  رهبر  جنجال ها،  اين  دنبال  به  حاال 
اسالمی پاكستان، خواسته كه از خود رفع اتهام 

كند و سفر به كابل را پُردستاورد بخواند.
به  نيز  اين  از  پيش  فضل الرحمن  موالنا  البته   
دستاوردهای اين سفر در گفت وگو با رسانه های 
كه  كرده  تأكيد  و  داشته  اشاره هايی  پاكستان 
دوازده  ظرف  در  پاكستان  ديپلماسی  را  آن چه 
سال به دست نياورده، او در طی سه روز سفر به 
كابل آن ها را به دست آورده است. هدف سخنان 
متوجه  عمدتاً  اسالمی،  جماعت  رهبر  آن زمان 
مقام های پاكستان بود كه با شک وگمان اين سفر 
را دنبال كرده بودند. شايد با اين اظهارات، موالنا 
كشورش  مقام های  به  خواست  فضل الرحمن 
او در گفت وگوهای كابل چيزی  تفهيم كند كه 
سازد؛  را خدشه دار  پاكستان  منافع  كه  نگفته  را 
و  سوءتفاهم  می خواهد  مقاله اش  در  حاال  ولی 

شكررنجِی رهبران طالبان را هم رفع كند.
از  قاطعيت  با  مقاله اش  در  فضل الرحمن  موالنا 
جنگ طالبان دفاع می كند و می نويسد كه هدف 

قربانی  به  بخشيدن  »معنا  كابل  به  سفر  اصلی 
جماعت  رهبر  است.  بوده  طالبان«  كردن های  
خارجی  نيروهای  موجوديت  پاكستان،  اسالمی 
در  موجود  تنش های  اصلی  دليل  را  منطقه  در 
توصيف  منطقه  كشورهای  ساير  و  افغانستان 
می كند و می نويسد كه با خروج نيروهای خارجی، 
اين فرصت به دست می آيد كه كشورهای منطقه 

به مشكالت شان رسيده گی كنند. 
رهبر جماعت اسالمی از روند صلح هم در اين 
نوشته سخن می گويد، اما مواضع مشخِص خود 
و طالبان را می خواهد بازتاب دهد. او به اين باور 
است كه »جهان به سمت صلح حركت می كند« 
اما  شودـ  حكم فرما  صلح  بايد  نيز  منطقه  در  و 
آن  پاكستان  اسالمی  جماعت  رهبر  كه  صلحی 
را می فهمد و برای كشورهای منطقه سودبخش 

می داند. 
نشان  را  مواضعی  همان  فضل الرحمن  موالنا 
تبارز  خود  از  پاكستان  نظاميان  كه  می دهد 
دارد،  تفاوت  ميان  در  كه  آن چه  البته  می دهند. 
اگر  جمله هاست.  و  واژه گان  چيدمان  نوع 
و  جنگ افزارها  كمِک  به  پاكستان  نظاميان 
با  جنگ  در  را  طالبان  استخباراتی،  اطالعات 
مقام های  اگر  و  می كنند  افغانستان كمک  دولت 
غيرنظامی پاكستان با سالح ديپلماسی در تقويت 
جماعت  رهبر  می ورزند؛  تالش  طالبان  مواضع 
چنين  دينی،  ارزش های  پوشش  در  نيز  اسالمی 
مأموريتی را انجام می دهد. گويا مثلِث زر و زور 

به جنگ طالبان  تا  با هم يكی شده اند  تزوير  و 
»معنا« ببخشند. 

رهبر جماعت اسالمی پاكستان، خالف ادعاهای 
برقراری صلح  تنها خواهان  نه  مقام های كشور، 
و  جهان  واقعيت های  شناختن  رسميت  به  و 
منطقه نيست؛ بل بر سياست هژمونی كشورش 
می گويد  فضل الرحمن  موالنا  وقتی  دارد.  تأكيد 
به  بخشيدن  »معنا  كابل،  به  سفرش  هدف  كه 
قربانی های طالبان« بوده؛ هم سويی آشكارِ خود را 
با سياست رهبران پاكستان طی سال های گذشته 
پاكستان  سياست های  همواره  می دهد.  نشان 
كه  بوده  گروه هايی  به  بخشی«  »معنا  جهت  در 
جنگيده اند.  كشور  اين  منافع  تأمين  راستای  در 
تغيير  هيچ  حاال  و  آن  از  پس  جهاد،  دوران  از 
پاكستان  منطقه يی  سياست های  در  را  كيفی يی 

نمی توان مشاهده كرد. 
سياست  مختلف،  مجاری  از  حالی  در  پاكستان 
ديپلماسی  كه  می كند  ترويج  را  خود  هژمونی 
وضعيت  تببين  از  حتا  افغانستان  فلج  و  گنگ 
كرزی  آقای  است.  مانده  عاجز  نيز  موجود 
می پندارد با مهمانی دادِن رهبر جماعت اسالمی 
و گفت وگوهای دوستانه با او، می تواند دروازه يی 
به سوی برادران ناراضی باز كند و پيام به ظاهر 
صلح خواهانۀ خود را به آن ها برساند. بدون شک 
توقعات  نبايد  سياست هايی،  و  مواضع  چنين  با 
آن چنانی داشت و خوش بين بود كه روزی صلح 

و امنيت در افغانستان تأمين خواهد شد.
و  پاكستان  به  فضل الرحمن  موالنا  بازگشت 
كابل،  به  سفرش  خصوص  در  او  اظهاراِت 
ارگ  تنها  باشد.  انتظار  از  دور  كه  نبود  چيزی 
چنين  با  كه  نمی داند  هنوز  رياست جمهوری 
سفرهايی، سفرۀ صلح در افغانستان پهن نمی شود. 
موضوع ديگری كه بی ربط به مسايل صلح و سفر 
موالنای پاكستانی نيست، سفر قريب الوقوع آقای 
كرزی به لندن جهت شركت در چهارمين دور 
گفت وگوهای سه جانبه است. اين گفت وگوها به 
ابتكار نخست وزير بريتانيا از چند سال به اين سو 
با حضور مقام های بلندپايۀ افغانستان و پاكستان 
برگزار می شود و هنوز كه هنوز  اين كشور  در 
است، نتيجۀ اين گفت وگوها روشن نشده است.

از  پاكستان،  اسالمی  جماعت  رهبر  يک سو  از   
منطقه يی بودِن مسايل افغانستان سخن می گويد و 
از جانب ديگر، رهبران پاكستان برای وقت ُكشی 
و ايجاد گره های بيشتر بر معضل افغانستان، هر 
روز جلساِت بدون نتيجه و پيامد در اين و آن 
رهبران  واقعاً  اگر  می كنند.  برگزار  غربی  كشور 
تأمين صلح در منطقه اند، چرا  پاكستان خواهان 

هيچ گامی در اين راه برنمی دارند تا نشان دهند 
افغانستان  از  خارجی  نيروهای  خروج  از  پس 
می توان نسبت به تأمين صلح و امنيت خوش بين 

بود؟ 
اگر رهبر جماعت اسالمی در اظهارات  حداقل 
منطقه  وضعيت  به  نسبت  خود  برداشت های  و 
سر  در  صلح آميز  طرحی  و  می بود  صادق 
می داشت، بايد نشانه هايی از همكاری و حسن 
نيت در اين رابطه مشاهده می شــد. چنين چيزی 
را نه می توان در سياست های مقام های پاكستان 
رويت كرد و نه در اظهارات رهبران مذهبی آن 
كه هم چنان داعيۀ پدرخوانده گی طالبان را دارند.     
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احمـــد عمران

اظـهاراتِ حــیرت آورِ 
پدرخواندة طالبان

 

در حال حاضر با وجود اظهارات مكرر رييس جمهور كرزی 
هنوز هم هراس  انتخابات،  مهندسی  و  بر عدم دخالت  مبنی 
امنيتی  تهديدهای  كنار  در  دست كاری ها  و  مداخله ها  اين  از 
موجود، بزرگ ترين چالش های فراروی انتخابات آينده عنوان 

می شود.
در كنار اين كه شماری از نامزدان انتخاباتی به شدت نگران 
اند كه رييس جمهور كرزی در امور انتخابات به نفع نامزدان 
مورد نظر مداخله نكند اما شماری از نامزدان فقط دل به رييس 

جمهور بسته اند كه او دست اين ها را گرفته به ارگ ببرد. 
از اين رو چندين چهره در انتخابات به عنوان نامزدان رييس 
جمهور شناخته می شوند؛ اما معلوم نيست كه رييس جمهور از 

كی حمايت خواهد كرد.
اما شواهد نشان می دهد كه رييس جمهوری تاكنون در مورد 
انتخابات بدون مهندسی و مداخله نبوده و بی ميل نيست كه 

نتيجه بر وفق مرادش در سرانجام حاصل آيد.
انتخابات  نامزدان  از  يكی  عبداهلل،  عبداهلل  داكتر  ديروز  اما 
ارگ  در  كرزی  رييس جمهور  با  رو،  پيش  رياست جمهوری 
تا  شده  خواسته  حامد كرزی  از  ديدار  اين  در  و  كرد  ديدار 
آينده  انتخابات  در  حكومت  و  او  نفوذ  اعمال  و  دخالت  از 

جلوگيری به عمل آيد.
رييس جمهور  مداخله  بدون  رو  پيش  انتخابات  كه  اين  اما 
نامزد  اين  خواهش  تنها  شود  برگزار  شفاف  صورت  به  و 
برای  كه  آنانی  همه  و  مردم  بلكه  نيست؛  رياست جمهوری 
و  شفاف  انتخابات  يک  خواهان  اند  كرده  نام  ثبت  انتخابات 

درست اند.
شانگ  نشست  در  نامزد خاص  يک  به  رييس جمهور  اشاره 
سخنان  و  نوشت  محقق  آقای  نامه های  هم چنان  و  های 
پشت پرده ديگری مانند پيشنهاد چک سفيد ارگ برای استاد 
در  و  ارگ  دخالت  شک  بدون  بلخ،  والی  نور،  محمد  عطا 
رياست  آينده  انتخابات  در  را  كرزی  رييس جمهور  آن  راس 
جمهوری نشان می دهد و هم چنان چگونه گی تركيب نامزدان 
تاييد شده همه شواهد و قراينی اند كه تداعی گر تالش های 
حكومتی برای مهندسی انتخابات به سود يكی از تيم های مورد 

حمايت ارگ است.
اگر با اين ديد به قضيه بنگريم، حتا حضور چهره های مختلف 
می تواند  خود  عليحده  انتخاباتی  تكت  های  در  حكومتی 
از  بسياری  كه حضور  معنا  اين  به  باشد.  معنا  و  پيام  حاوی 
شخصيت های حكومتی در تيم های متعدد می تواند به عنوان 
تاكتيكی برای انصراف يكی يكی آنها به نفع نامزد اصلی ارگ 

باشد.
در هر حال با توجه به اين صف بندی ها و نشانه هايی كه از 
آقای  كه  گفت  می توان  قطع  به  است،  پيدا  كنونی  بازی های 
نبوده  ساكت  آينده  انتخابات  در  گفته هايش  برخالف  كرزی 
به سود  انتخابات  برای مديريت روند  بود. تالش  و نخواهد 
تيم حاكم از سوی حكومت ها حتا در كشورهای توسعه يافته 
متفاوت  ميان حكومت ها  در  البته  آنچه  نيست.  تازه ای  بحث 
است، ميزان دخالت تيم حاكم و افراد مقتدر در انتخابات است. 
يا  مداخله  از  گفتن  سخن  كه  می رسد  نظر  به  ما  كشور  در 
عدم مداخله تيم حاكم امری بيهوده باشد؛ زيرا در هر صورت 
حكومت در روند انتخابات عاليق و منافعی دارد كه راهنمای 
عمل آنها در عرصه سياسی می باشد. سخن اما اين جاست كه 
اين مداخله  آيا  تا چه حد است؟  اين مداخله  نحوه و ميزان 
كردن صندوق های  پر  تا سرحد  حتا  و  دارد  وسيع تری  ابعاد 

رای پيش می رود؟
با اين همه نياز است تا حركت هايی را سامان داد و حمايت 
مهندسی  عدم  برای  پيشگيرانه  حركت  عنوان  به  كه  كرد 
رسانه ها  نقش  و  گيرد  حاكم صورت  تيم  از سوی  انتخابات 
در ايجاد چنين حركتی از اهميت به سزايی برخور دار است.

باهمه  كه  می خواهيم  جمهور  رييس  از  خود  نوبه  به  ماهم 
تحليل هايی كه نشان گر مداخله او در امور انتخابات پيش رو 
باشد.  رقابت ها  نظاره گر خوب  فقط  و  كشيده  پس  پا  است، 
خوب است كه آقای كرزی دراين مرحله، نقش خوبی برای 
با  را  قدرت  انتقال  اين گونه  و  باشد  داشته  انتخابات  سالمت 
صداقت تمام انجام دهد تا در آينده از او به نام نيک ياد شود. 
رسالت آقای كرزی در اين مرحله اين است كه به عنوان يک 
نامزدی  هيچ  به  را  موقفش  از  رييس جمهور، حق سواستفاده 
ندهد و امكانات و منابع دولتی را به نفع نامزدی به مصرف 

نرساند. اما ديده شود رييس جمهورچه می كند.

دیده شود رییس جمهورچه 
می کند

موالنا فضل الرحمن همان مواضعی را نشان می دهد که نظامیان پاکستان از 
خود تبارز می دهند. البته آن چه که در میان تفاوت دارد، نوع چیدمان واژه گان و 
جمله هاست. اگر نظامیان پاکستان به کمِک جنگ افزارها و اطالعات استخباراتی، 
طالبان را در جنگ با دولت افغانستان کمک می کنند و اگر مقام های غیرنظامی 
پاکستان با سالح دیپلماسی در تقویت مواضع طالبان تالش می ورزند؛ رهبر 
جماعت اسالمی نیز در پوشش ارزش های دینی، چنین مأموریتی را انجام می دهد. 
گویا مثلِث زر و زور و تزویر با هم یکی شده اند تا به جنگ طالبان »معنا« ببخشند
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چند هزار حامی اپوزيسيون روسيه روز يكشنبه در مسكو تظاهرات 
كرده و خواستار آزادی زندانيان سياسی  شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس،  تظاهرات روز گذشته با هدف 
حمايت از افرادی صورت گرفت كه پس از درگيری ها ماه می 2۰۱2 
بين معترضان و پوليس كه در آستانه تحليف والديمير پوتين، رييس 
جمهوری روسيه برای ورود به دوره سومش رخ داد، دستگير شدند. 
دستگيری و احكام آنها بخشی از سركوب مخالفان توسط كرملين 

محخسوب می شود.
معترضان پالكاردهايی با شعارهای »زندانی های سياسی را آزاد كنيد« 
كه  تظاهرات  اين  داشتند.  دست  در  دستگيرشدگان  از  تصاويری  و 
از طرف مقامات تحريم شده بود، با وجود حضور گسترده پليس با 

آرامش به پايان رسيد.
 - زمستان 2۰۱2  گسترده  اعتراضات  با  مقايسه  در  معترضان  تعداد 
2۰۱۱ در مسكو كه بيش صد هزار نفر در آنها شركت داشتند، كمتر 

بود.
جمهوری صورت  رياست  به  پوتين  بازگشت  عليه  اعتراضات  اين 

گرفت.

اوباما از شنود تلفون مرکل 
خبر داشت

در ادامه جنجال بر سر شنود مكالمات 
تلفونی انگال مركل، صدراعظم آلمان، 
اين پرسش مطرح شده است كه اوباما 
اطالع  موضوع  اين  از  اندازه  چه  به 
داشته است؟ به گزارش يک روزنامه، 
موضوع  اين  از   2۰۱۰ سال  از  اوباما 

اطالع داشته است.
 4( روزشنبه  شپيگل  آلمانی  مجله 
كه  داد  گزارش  اكتوبر(   2۶  / عقرب 
»سرويس ويژه جمع آوری اطالعات« 
امنيت ملی«  »آژانس  به  )SCS(مربوط 
موبايل  تاكنون   2۰۰2 سال  از  امريكا 
است.  كرده  می  شنود  را  مركل  خانم 
جورج  حكومت  زمان  در  اقدام  اين 

دبليو بوش آغاز شد و تا چند هفته قبل از ديدار 
اوباما از برلين در ماه جون سال روان ادامه داشت.
به گزارش روزنامه »فرانكفورتر الگماينه زونتگس 
روز  تلفونی  مكالمه  يک  در  اوباما  سايتونگ«، 
از  او  كه  مركل گفت  به  هفته گذشته  چهارشنبۀ 
همه،  اين  با  است.  نداشته  خبر  شنود  ماجرای 
شنبه  روز  شماره  در  زونتاگ«  ام  »بيلد  روزنامه 
ملی«  امنيت  »آژانس  مقام  يک  از  نقل  به  خود 
متحده  اياالت  رهبر  برعكس،  كه  نوشت  امريكا 

دستور داد تا شنود تلفون ها بيشتر شود.
گزارش های رسانه يی نشان می دهند كه اوباما 
»آژانس  كه  دانست  می   2۰۱۰ سال  از  حداقل 
امنيت ملی« موبايل مركل را شنود می كند، زمانی 
ملی«  امنيت  »آژانس  رييس  الكساندر،  كيت  كه 

شخصا در اين رابطه به اوباما گزارش داد.
  ارزیابی پیام ها و تلفون ها

بر  عالوه  زونتاگ«،  ام  »بيلد  روزنامه  گزارش  به 
حفاظت  تلفون  يک  مركل،  خانم  حزبی  موبايل 
مورد  كرد،  دريافت  امسال  تابستان  كه  او  شده 
شنود »آژانس امنيت ملی« قرار گرفته است. گفته 
می شود دسترسی تنها به خط امن و ويژه دفتر او 

امكان پذير نبوده است.

های  يافته  كه  است  نوشته  زونتاگ«  ام  »بيلد 
»آژانس امنيت ملی« به شمول محتوای پيام های 
سفيد  كاخ  به  مستقيما  تلفونی  مكالمات  و  كتبی 
كه  دهند  می  نشان  شواهد  شدند.  می  گزارش 
اين عمليات تا »نيمه اول« سال روان ادامه داشته 

است.
به گفته اين روزنامه، »آژانس امنيت ملی« امريكا 
همچنان صدراعظم سابق آلمان، گرهارد شرودر 
آن  از  پس  داد،  قرار  سمع  استراق  مورد  نيز  را 
را  جاسوسی  برنامه  يک  بوش  دبليو  جورج  كه 
در سال 2۰۰2 راه اندازی كرد. اين روزنامه گفته 
است كه اوج عمليات استراق سمع وقتی بود كه 
اين  زد.  سرباز  عراق  جنگ  حمايت  از  شرودر 
برنامه تا سال 2۰۰5 كه مركل قدرت را به دست 

گرفت، ادامه داشت.
  سفارت؛ پایگاه استراق سمع

مجله شپيگل پيشتر گزارش داده بود كه »آژانس 
مركزی  استخبارات  »سازمان  و  ملی«  امنيت 
را  آلمان  حكومت  )CIA(مكالمات  امريكا« 
توسط تجهيزات پيشرفته نظارت از سفارت اين 

كشور در برلين شنود می كرده اند.
شپيگل به نقل از يک سند »سرويس ويژه جمع 

آوری« نوشته است كه اداره امنيت 
امريكا يک »شاخه جاسوسی  ملی 
در  را  نشده«  ثبت  قانونی  طور  به 
آن  افشای  و  دارد  برلين  سفارت 
در  بزرگ  »آسيب  به  تواند  می 
روابط بين اياالت متحده و دولت 

ديگری« منجر شود.
سند  يک  به  استناد  با  مجله  اين 
است  نوشته   2۰۱۰ سال  محرمانه 
كه چنين شعبه هايی در 8۰ كشور 
مادريد،  پاريس،  مشول  به  جهان 
فرانكفورت  و  ژنيو  پراگ،  روم، 
كه  است  نگفته  مجله  دارد.  وجود 
آوری«  جمع  ويژه  »سرويس  آيا 
را  ارتباطی  معلومات  تنها  يا  تلفونی  مكالمات 
ضبط می كرده است. روز جمعه، آلمان خبر داد 
را مصون  مركل  دولتی  ها  تلفون  كارشناسان  كه 

ساخته اند.
  تنش بین امریکا و آلمان

سفير  ايمرسون  بی  جان  گذشته،  هفته  آلمان 
اياالت متحده در برلين را احضار كرد و نگرانی 
امريكا  جاسوسی  های  فعاليت  مورد  در  هايش 
ابراز داشت. جنجال بر سر برنامه نظارت امريكا 
گزارش  كه  شد  آغاز  هنگامی  روان  سال  اوايل 
هايی در مورد شنود دفاتر اتحاديه اروپا و كنترول 
نيم ميليون تلفون، ايميل و پيام كتبی در طول يک 

ماه در آلمان، منتشر گرديد.
با اين همه، آلمان قرار است مقامات استخباراتی 
خود را هفته آينده به واشنگتن بفرستد تا درباره 

اين اتهامات با مقام های امريكايی گفتگو كنند.
برنامه  عليه  واشنگتن  در  نفر  صدها  همزمان، 
به تظاهرات زده و  اياالت متحده دست  نظارتی 
خواستار محدوديت قانونی بر برنامه های »آژانس 
می  شعار  تظاهركنندگان  اند.  شده  ملی«  امنيت 
دادند »تشكر ادوارد سنودن« و »جاسوسی گسترده 

را متوقف كنيد«.

معترضان در مسکو 
آزادی زندانیان سیاسی را 

خواستار شدند

داوود اوغلو:

مصر قوی خواستۀ ما است
نخست وزیر پاکستان:

دربارۀ مذاکرات با طالبان به همه احزاب 
اطالع می دهیم

عبداهلل صالح: 
اخوان المسلمین پشت ترور 

من بود
در خصوص  كه  كرد  اعالم  پاكستان  نخست وزير 
اين  احزاب  تمامی  اطمينان  طالبان،  با  مذاكرات 

كشور را جلب خواهد كرد.
نواز  اظهارات  شينهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
مطرح  حالی  در  پاكستان  نخست وزير  شريف، 
اين  اپوزيسيون  رهبر  شاه،  خورشيد  كه  شد 
مذاكرات  درباره  دولت  كه  بود  كرده  اعالم  كشور 
تمامی  می كند.  مخفی كاری  مسلح  شبه نظاميان  با 
احزاب و گروه های سياسی و مذهبی پاكستان پيش 
از اين خواستار آن شده بودند كه دولت با طالبان 
و  خونريزی ها  ترتيب  بدين  تا  شود  مذاكره  وارد 

خشونت ها در اين كشور خاتمه يابد.
كرده  اعالم  پيش تر  پاكستان  مخالف  جناح  رهبر 
اين  در  و  نوشته  نخست وزير  به  نامه يی  كه  بود 
از زمان  نيم  ماه و  نامه عنوان كرده است كه يک 
و  سياسی  جناح های  خواسته  اين  شدن  مطرح 
مذهبی پاكستان می گذرد اما دولت هيچ اقدامی را 
با  مذاكرات  روند  درباره  اطالع رسانی  راستای  در 

طالبان به عمل نياورده است.
نواز شريف اعالم كرده كه اطمينان تمامی احزاب 
با  مذاكرات صلح  فرايند  در خصوص  را  سياسی 
نخست وزيری  دفتر  كرد.  خواهد  جلب  طالبان 
پاكستان اعالم كرد كه به گفته نواز شريف، تمامی 
قرار  پاكستان در جريان مذاكرات  احزاب سياسی 

خواهند گرفت.
نواز شريف در مالقات با وزير داخلۀ پاكستان اعالم 
كرده كه نمايندگان گروه های سياسی مختلف بايد 
خود را به عنوان بخشی از فرايند مذاكرات بدانند.

در همين حال، نخست وزير پاكستان از وزير كشور 

در  سياسی  جناح های  رهبران  با  است  خواسته 
ارتباط باشد و اطمينان آن ها را در زمينه مذاكرات 

جلب كند.
نواز شريف طی روزهای آتی  احتمال می رود كه 
پاكستان  پارلمان  در  طالبان  با  مذاكرات  زمينه  در 
مخالف  جناح های  برخی  باشد.  داشته  سخنرانی 
مذاكرات  افتادن  تعويق  به  می گويند،  پاكستانی 
در  شبه نظاميان  فعاليت  كه  شده  باعث  طالبان  با 
كه  حمالتی  يابد؛  افزايش  كشور  اين  شمال غرب 
ماه  دو  طی  كشته   2۰۰ به  نزديک  می شود  گفته 

گذشته برجای گذاشته است.
كه  گفت  اين  از  پيش  طالبان  فرماندهان  از  يكی 
مذاكرات  برای  را  تيمی  كنون  تا  اسالم آباد  دولت 

تشكيل نشده است.
پيش شرط های  می گويند  سياسی  ناظران  برخی 
به  در  عاملی  عنوان  به  نيز  مذاكرات  برای  طالبان 

تعويق افتادن گفت و گوها عمل كرده است.
كه  كرده  اعالم  طالبان  سخنگوی  شهيد،  شهيد اهلل 
اين گروه شبه نظامی به دنبال آن است كه نيروهای 
شوند،  خارج  قبيله يی  مناطق  از  دولت  نظامی 
زندانيان طالبان آزاد شوند و حمالت هواپيماهای 

بدون سرنشين آمريكا در وزيرستان متوقف شود.

وزير خارجه تركيه با بيان اين كه كشورش به تصميمات و خواسته های 
رييس جمهور  هر  از  تركيه  كرد:  تاكيد  می گذارد،  احترام  مصر  ملت 

قانونی در مصر اعم از مرسی و غير مرسی حمايت می كند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، احمد داوود اوغلو، وزير امور خارجه 
تركيه در كنفرانسی مطبوعاتی در سفرش به كويت تاكيد كرد: تركيه 
از هر رييس جمهور قانونی در مصر كه از سوی مردم انتخاب شده 

باشد، چه مرسی و چه شخص ديگری حمايت می كند.
تنها  و  می گذارد  احترام  مصر  ملت  تصميم  به  تركيه  افزود:  وی 
می خواهد مصر كشوری توانمند باقی بماند زيرا اين مساله تنها عامل 

تضمين امنيت و ثبات در منطقه است.
داوود اوغلو اعالم كرد: تركيه از شخصيت ها يا گروه های مشخص و 
خاصی حمايت نمی كند، اما از رييس جمهوری منتخب يا هر فردی 
كه از طريق انتخابات انتخاب شود، حمايت می كند، چرا كه اين مساله 
به نفع مصر است و ما تنها يک كشور مصر قوی با ارتشی قدرتمند 

می خواهيم.
افزود: تركيه از آغاز حوادث »بهار عربی« همواره به تصميم ها  وی 
يا حتی در مصر  ليبی، يمن  و خواسته های مردم كشورهای تونس، 
احترام گذاشته است، زيرا آن ها خواهان انتخابات آزادانه و عادالنه ای 
و  است  ديگر  ملت های  خواسته  تركيه  دولت  خواسته  هستند. 

نمی توانيم بگوييم كه در تركيه به تمامی مسائل مهم عمل می شود.
اين مسئول تركيه يی درباره اختالف موجود ميان كشورش با برخی 
كشورهای غربی درباره مصر گفت: تركيه كشوری است كه عادت ها 
و اصول و سياست های ويژه خود را دارد كه ممكن است برخی با 
در  ما  كه  می كنم  اعالم  اين حال  با  اما  باشند،  مخالف  يا  موافق  آن 
مواضعمان تغييری نخواهيم داد، چرا كه مواضع تركيه »درست« و از 

روی »خرد«، »درايت« و »وجدان« است.
داوود اوغلو عنوان داشت: من اولين وزير امور خارجه ای هستم كه 
با هدف  انقالب 25 جوالی  از  با رييس جمهوری تركيه پس  همراه 
حمايت از انقالب و مرحله انتقالی به مصر سفر كردم و بايد بگويم 
انتقاداتی كه تركيه از مصر كرده است از موسسات دولتی يا اشخاص 
خاصی نبوده، بلكه تنها انتقاداتی »صادقانه » از يک دولت بزرگ است.
وزير امور خارجه تركيه هرگونه انتقاد كشورش از االزهر را تكذيب 
اردوغان،  با  كه  است  كسی  اولين  االزهر  شيخ  كرد:  خاطرنشان  و 

نخست وزير تركيه در سفر اخيرش به مصر ديدار كرد.
درباره  می تواند  مصر  ملت  تنها  كرد:  اعالم  ادامه  در  اوغلو  داوود 
نه  بگيرد،  تصميم  جمهوری  رياست  برای  مرسی  محمد  شايستگی 
ارتش مصر يا تركيه و هركشور ديگری و اگر هم مرسی دچار خطايی 
شده غيرطبيعی نيست چنان كه بسياری از سران كشورهای جهان نيز 

دچار خطاهايی شده اند.

شايعاتی  انتشار  پی  در 
ديكتاتور  مرگ  درباره 
عبداهلل  علی  يمن،  سابق 
صالح اخوان المسلمين را 
ترور  در  داشتن  دست  به 

خود متهم كرد.
علی عبداهلل صالح، رييس 
در  يمن  سابق  جمهوری 
تلويزيونی،  مصاحبه يی 

گروه اخوان المسلمين يمن را به دست داشتن در عمليات ترور خود 
در جريان انقالب يمن كه به بركناری وی از قدرت انجاميد، متهم و 

اعالم كرد كه القاعده گروهی از اعضای االخوان در يمن است.
وی در اين سخنان كه در پی انتشار شايعاتی مبنی بر درگذشت وی در 
يكی از بيمارستان های سويدن ايراد كرد گفت: اخوان المسلمين همان 
كسانی هستند كه برای ترور من نقشه كشيدند، آن ها همان كسانی اند 
كه در تمام ترورهای افسران، نظاميان و نيروهای امنيتی دست داشته اند.
عبداهلل صالح با اشاره به اينكه يمن در شرايطی »وخيم و نگران كننده« 
به سر می برد، افزود: اخوان المسلمين به مردم حمله كرده و آن ها را 
می ربايند و سپس القاعده را مسئول اين اقدامات خود معرفی می كنند.

وی ادامه داد: القاعده در حقيقت شاخه يی از اخوان المسلمين است كه 
از لباس و پوشش خود خارج شده است.

پيشتر برخی منابع اعالم كرده بودند كه عبداهلل صالح روز جمعه در اثر 
سكته مغزی در سوئد درگذشت، اما اين خبر توسط معاون وی تكذيب 

و اعالم شد كه وضعيت جسمانی علی عبداهلل صالح مطلوب نيست.
صالح در خصوص اين خبر گفت: پس از تالش برای ترورم در مسجد 
»النهدين« كه اخوان المسلمين در آن دست داشت، نزديک بود از دنيا 

بروم، اما خداوند مرا نجات داد.
عبداهلل صالح در نوامبر 2۰۱۱ و با طرح پيشنهادی شورای همكاری 
خليج فارس از قدرت بركنار و عبدربه منصور هادی، معاون وی به 

عنوان رييس جمهور موقت يمن انتخاب شد.

دویچه وله             
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مغزتان 
زن است يا مرد؟

از چشم براي انجامِ همۀ كارهاي مان استفاده مي كنيم و بدون آن، قطعًا دچار مشكالت 
عديده يي مي شويم. مطلب زير اطالعاتي در مورد چشم هاي تان به شما مي دهد تا بهتر 

و علمي تر از اين عضو بدن تان مراقبت كنيد.
Q تست  

چه كار بايد بكنيد؟ با دستي كه راحت هستيد ـ چپ يا راست فرقي ندارد ـ روي 
پيشاني تان يک Q بكشيد.

ديگرمحور.  يا  داريد  خودمحور  شخصيت  كه  مي گويد  شما  به  تست  اين  تشريح: 
به ديگري  نسبت  اين شخصيت ها  از  نمي توان گفت كدام يک  توضيح كلي هم  در 
ارجحيت دارد يا ندارد، فقط الزم است بدانيد اين 2 تيپ شخصيتي دنيا را طور ديگري 
به 2 صورت  اين حرف را  اين 2 تيپ متفاوت  از يكديگر!  مي بينند؛ كاماًل متفاوت 

طراحي مي كنند؛ يكي به سمت راست و ديگري به سمت چپ.
را  حرف  اين  گرفته،  قرار  بيرون  كه  فردي  كه  مي كشند  طوري  را   Q خودمحورها 
كه  ارزش هايي  به  توجه  با  بيشتر  و  خودشان  شبيه  را  كارها  آن ها  مي بيند.  برعكس 
ارزش هايي كه ديگران  نيازها و  نظر گرفتن  با در  تا  انجام مي دهند،  دارند  خودشان 
آن ها  با  هم  ديگران  است  اين  تصورشان  و  روراست هستند  ديگران  با  آن ها  دارند. 
صادق اند و به اين دليل دروغ گوهاي خوبي نيستند، اما كارآگاه هاي خوبي براي كشف 

دروغ در ديگران هستند. 
ديگرمحور ها  Qرا طوري مي كشند كه فردي كه در مقابل شان است، آن را به طور 
دارند.  تلقي يي  از آن ها چه  اين هستند كه ديگران  ببيند. آن ها مدام در فكر  صحيح 
دوست دارند در مركز توجه باشند. قابليت تطبيق با شرايط جديد را دارند و افراد 
كارآگاه  اما  مي گويند،  دروغ  هستند. خوب  ديگران  دادن  قرار  تحت تأثير  در  ماهري 

خوبي براي كشف دروغ ديگران نيستند.
  تست انگشت

چه كار بايد بكنيد؟ دست راست تان را باال بياوريد. انگشتان تان را باز كنيد و اندازۀ 
انگشت اشاره و انگشت حلقه را با هم مقايسه كنيد.

تشريح: همه جنسيت خودشان را مي دانند اما جنسيت مغزشان را چي؟ بله، خيلي ها 
يا مردانه. هورمون تستوسترون در بدن همۀ  نمي دانند مغز آن ها جنسيت زنانه دارد 
ما ترشح مي شود اما در بدن مردان حدود 2۰ برابر بيشتر ترشح مي شود. تستوسترون 
متولد بسياري از رفتار هاي مردانه از جمله خشونت؛ ذله شدن وقتي كه راهي را پيدا 
نمي كنيم، است. اين هورمون در بدن بازيگرها و ورزشكاران كه هيجان بيشتري براي 
كارشان الزم دارند، بيشتر از پرستاران و افرادي كه كار مذهبي دارند، ترشح مي شود.

دانشمندان باور دارند ميزان تستوستروني كه در زمان جنيني در بدن ما ترشح شده، 
بر رفتار ما تأثير مي گذارد و اين را از اندازۀ انگشتان اشاره و حلقه مي توان فهميد. 
ترشح بيشتر تستوسترون در دوران جنين باعث مي شود انگشت حلقه از انگشت اشاره 

بلندتر شود.
البته در خانم ها اين 2 انگشت تقريبًا هم اندازه هستند چرا كه ميزان ترشح تستوسترون 
در آن ها كمتر بوده است؛ اما اگر انگشت حلقۀ خانمي  بلندتر باشد، رفتار مردانه هم 
در او بيشتر است و اگر در مردي اين انگشت هم اندازه انگشت اشاره و حتا كوتاه تر 

باشد، رفتار مردانه در او كمتر است.
  تست شست

چه بايد بكنيد؟ دست هاي تان را در هم حلقه كنيد و ببنيد كدام شست تان روي شست 
ديگر قرار داده ايد.

تشريح: مغز ما از 2 نيم كرۀ راست و چپ تشكيل شده و همۀ ما بايد از هر 2 نيم كره 
استفاده كنيم و مي كنيم. اما افرادي كه بيشتر از نيم كرۀ راست شان استفاده مي كنند، به 
راست مغزها و كساني كه از نيم كرۀ چپ شان استفاده مي كنند، به چپ مغزها معروف اند. 
هم  خالق تر  و  دارند  بيشتري  تصويري  ذهن  هستند؛  احساسي  بيشتر  راست مغزها 
هستند. چپ مغزها بيشتر منطقي؛ اهل برنامه ريزي و اهل حرف زدن هستند. مي توانيد 
براي اين كه تصوير بهتري از اين 2 تيپ پيدا كنيد، يک حساب دار و يک نقاش را در 
ذهن تان متصور شويد. افرادي كه شست راست شان را روي شست چپ گذاشته اند، 
بيشتر از نيم كرۀ چپ مغزشان استفاده مي كنند و افرادي كه شست چپ را روي شست 

راست گذاشته اند، از نيم كرۀ راست بيشتر استفاده مي كنند.

          مراد فرهادپور

شايد انتخاب بحث ليبراليسم برای نقد در 
اين زمان چندان مناسب به نظر نرسد. اما 
نوليبراليسم در سطح جهانی  امروز  اتفاقًا 
تبديل شده است.  به يک مشكل اساسی 
اكنون ديگر اين واقعيت آشكار است كه 
توحش  سمت  به  را  جهان  نوليبراليسم 
پيش می برد و ابعاد شديداً ضددموكراتيِک 
آن حتا در حد دموكراسی صوری بيرون 
بازی  عادی  قواعد  رعايت  و  است  زده 
نكنيم  فراموش  نمی كند.  را  ايديولوژيک 
كه  بود  اين  به  يونان  مردم  اعتراض 
تصميمات اصلی از بروكسل می آيد. اين 

دموكراسی چه معنايی دارد؟ سازمان دهی 
سرمايه داری جهانی دقيقًا بر اساس الگوی 
پيش  اروپا  زوال  و  می رود  پيش  چينی 
چشم ما رخ می دهد. نتايج وحشيانه نهفته 
در اين نوليبراليسم به عنوان نوع جديدی 
از سازمان دهی، ديگر كاماًل آشكار شده و 
بررسی نظری آن در سطح جهانی، برای 

حفظ حداقلی از انسانيت الزم است.
دموكراسی،  دربارۀ  نظری  بحث  چرا 
دولت و جامعۀ مدنی در اين شرايط الزم 
با نقل قولی  پاسِخ آن را  به نظر می آيد؟ 
از گرامشی می دهم، آن جا كه در پيوند با 
می گويد؛  »سانتور«  تصوير  از  ماكياولی 
موجود اسطوره يی يونان كه تركيب اسب 
يک  كه  دوگانه يی  موجود  بود.  حيوان  و 
طرفش انسان است و يک طرفش حيوان. 
نكته  اين  ديالكتيكی  به صورت  گرامشی 
را مطرح می كند كه اين دو با هم تقسيم 
كامل  را  همديگر  و  نمی شوند  تركيب  يا 
نمی كنند. اين گونه نيست كه يكی كم يا 

زياد شود و ديگری ثابت بماند.
نقطۀ  يكی،  كم شدن  اوج  نقطۀ  در  بلكه 
چنين  واضح  مثال  می كند.  فوران  مقابل 
ديالكتيكی اين است كه افرادی در تاريخ 

می دهند  دست  از  را  همه چيزشان  كه 
قرار  بيرونی  نيروهای  هجوم  مورد  و 
می گيرند و وجود فيزيكی و بدنی شان در 
حيوان  همچون  آن ها  با  و  می افتد  خطر 
رفتار می شود، درست در همان لحظه كه 
گمان می كنيم خوی حيوانی بيرون بزند، 
تبديل به نماينده های امر كلی و حقيقت 
عدالت،  نماينده های  می شوند؛  كلی 
آزادی، انسانيت، شرف و حيثيت انسانی. 
وجود  كه  لحظه  همان  در  درست  يعنی 
سوال  زير  انسان  عنوان  به  فيزيكی شان 
است، با »ايده« به معنای هگلِی آن مرتبط 
امروزۀ  تجربۀ  درست  اين  و  می شوند 

ماست.

فروشگاه هايی  اين  از  فراتر  بدانيم  بايد 
كه ما به آن ها سر می زنيم و در زنده گی 
قالب  در  بی واسطه  شكل  به  روزمره 
ترافيک با آن روبه رو هستيم، چند كيلومتر 
در  حيات  سر  بر  نزاع  دقيقًا  طرف تر  آن 
زمان  همين  در  دقيقًا  و  است.  جريان 
جان به لب رسيدن است كه بحث هگل 
جامعۀ  و  چپ  و  ليبراليسم  و  ماركس  و 

مدنی جدی می شود.
ليبرال دموكراسی نام سياسی كل مدرنيته 
فرانسه  انقالب  از  كه  چيزی  هر  است. 
جنگ  و  رشد  از  افتاده،  اتفاق  اين سو  به 
مفهوم  اين  در  همه  تخريب،  و  ابداع  و 
اشميت  و  ماركس  و  هگل  از  می گنجد. 
و راسل و هايک و فوكو و مدرنيست ها 
بحث  اين  در  همه  مدرن ها  پست  و 
تكه های  دقيقًا  بخواهيم  اگر  می گنجند. 
ليبرال دموكراسی را باز كنيم، به كل پروژۀ 

مدرنيته می رسيم.
اين است كه ماركس نشان  بر سر  بحث 
سلطۀ  پروژۀ  با  همراه  پروژه  اين  داد 
و  »بورژوازی«  نام  به  خاص  طبقه  يک 
شكل گيری يک شيوۀ توليد خاص است 
و  مشتاقانه  بسيار  ماركس  خود  اتفاقًا  كه 

كودكانه،  حتا  كمونيسم«  »مانيفست  در 
نوآورانۀ  و  ابداع گرايانه  سويه های  از 
بخش  بخواهيم  اگر  می كند.  ستايش  آن 
كنيم،  جدا  قضيه  اين  از  را  ماركسيستی 
بايد گفت، بله يک طبقۀ جديد آمده است. 
پروژۀ  اين  با  اعتقاد هگل  به  كه  هم چنان 
جديد بود كه دولت معنايی اخالقی پيدا 
كرد. تا قبل از آن، دولت ابزارِ چند شاه و 
فيودال و حاكم بود تا بر سِر بقيه بزنند و 

حكومت كنند.
جامعۀ سياسی، جامعۀ مدنی، فرد و كليۀ 
نهادهای مدرن مثل آموزش، شفاخانه، علم 
جديد، رشد تكنولوژيک همه با هم همراه 
»دولت«  يا  اجتماعی«  »هم بسته گی  مفهوم 
اخالقی  جوهر  نوع  يک  عنوان  تحت 
)Ethical Substance( به وجود آمدند 
و در اين شكی نيست. اما اين مرحله را 
نبايد فقط به عنوان رشد و حركت در نظر 
گرفت. فازهای مختلِف اين حركت همراه 
سلطۀ  بسط  مختلف  شكل های  با  است 
يک طبقه و يک وجه توليد خاص و نوع 
خاصی از سازمان دهی كه همراه است با 
انواع  هم چنين  و  زور  كاربرد  و  درگيری 
هم بسته گی ها،  توافق ها،  ايديولوژی ها، 
اين  اگر  رفتن ها.  عقب  و  رفتن ها  جلو 
سويه را حذف كنيم، ديگر دربارۀ فجايع 
اين دوران، دربارۀ دو جنگ جهانی، دربارۀ 
فقر و بدبختی، تجربۀ استعمار و استثمار 
چه می توان گفت؟ در آن صورت بايد اين 
تجربه ها را فقط به عنوان عقب نشينی های 
موقت در شاهراه پيشرفت و رشد و تعالی 
يک  فقط  آخر  دست  كه  گرفت  نظر  در 
تجربۀ تكنولوژيِک حقير باقی می ماند و نه 
چيزی ديگر. چون حتا از زاويۀ ليبراليسم 
به  جهان  حركت  از  نمی توان  ديگر  هم 

مفهوم »پيشرفت« ياد كرد.
با تجربۀ پسرفت  به صورت ملموس،  ما 
و سقوط آشنا هستيم. اين دوگانه را بايد 
حركت  اين  از  ابعادی  چون  كرد.  حفظ 
نه  و  ماركس  خود  در  حتا  نه  واقعًا  نيز 
بيرون  ماركس  دل  از  كه  پروژه هايی  در 
اگر  حتا  نيست.  توضيح  قابل  می آيند، 
تمام  را  »سرمايه«  ماركس،  كنيم  فرض 
و  »دولت«  مفهوم  بود  توانسته  و  كرده 
را  خود  طرح  و  بسازد  را  جهانی«  »بازار 
بازهم خيلی  برساند،  پايانی  نقطۀ  يک  به 
و  اشميت  كه  حرف هايی  مثاًل  چيزها، 
نيامده  طرح  اين  در  بودند،  گفته  فوكو 
است و پاسخ گو نيست. ماجرای ساختِن 
اين  است.  دووجهی  جديد  جهان  يک 
جهان جديد زير نفوذ يک طبقۀ جديد با 
نتيجه،  در  می شود.  ساخته  جديد  روابط 
»خشونت« و »سلطه« جزيی از آن است، 
و  می سازد  را  عين حال چيزهايی  در  اما 
می كند  ايجاد  ما  زنده گی  در  را  تغييراتی 
كه شايد نتوان بی واسطه به پروژۀ سلطه، 
اين  از  كدام  هيچ  كرد.  وصل  را  آن ها 
اگر  گذاشت.  كنار  نمی توان  را  وجه  دو 
بگذاريم،  كنار  را  ماركسی  انتقادی  سويۀ 
پيشرفت  از  ساده يی  و  مسخره  روايت  با 
روبه رو می شويم و در مقابل اگر بخواهيم 
كنيم،  تأكيد  ماركسی  سويۀ  روی  فقط 
احتماالً بسياری از ابعاد تجربۀ اجتماعی را 
نمی توان از دل »سرمايه«ی ماركس بيرون 
كشيد. پس ادامۀ بحث نظری و غنی كردِن 
آن از طريق شجاعت نظری ضرورت دارد. 
قصد دارم با الهام از اشميت، سويۀ ليبرال 
ليبرال ـ دموكراسی را  و دموكراتيک ترم 

از هم جدا كنم.

گفتاری در باب اندیشۀ لیبرال
بخش نخست



عبدالحفیظ منصور
بخش سوم

مدرنيته در مغرب زمين پس 
كار و كوشِش  از چند سده 
هرگز  شد.  زاده  طاقت فرسا 
يا  كسی  كه  نبود  چنين 
باشد. يعنی  تنهـايی آن را به وجود آورده  به  گروهی 
اين كه، فهم اين مسايل در كشورهای اسالمی به دليل 
بوده  مواجه  سوءتفاهم  با  همواره  آن،  زمينه های  نبود 
از  نيز  افراطی  و  تند  قرائت هايی  آن،  بر  افزون  است. 
بلكه  مسلمان ها،  تنها  نه  كه  پذيرفته  صورت  مدرنيته 
پيروان ساير اديان را نيز به واكنش واداشته است. اين 
عوامل موجب آن گرديد كه مسلمان ها نظر مساعدی به 
مدرنيته نداشته باشند. اما بيش از همه، رفتار متكبرانۀ 
دولت های غربی در برابر جهان سوم به ويژه مسلمان ها، 
موثر  مدرنيته  به  نسبت  مسلمان ها  ديد  شدن  تيره  در 
مسلمان ها  كه  است  اين  تناقض آميز  نكتۀ  است.  بوده 
با  ـ  معدودی  موارد  در  آن هم  ـ  طالبان  استثنای  به 
مخالفتی  غرب  سخت افزاری  محصوالت  به كارگيری 
و  مردود  را  آن  نرم افزاری  دستاوردهای  ولی  ندارند، 
ناپسند می دانند. به گونۀ مثال، در ميان جوامع اسالمی، 
استفاده از موتر جاپانی، دريشی ايتاليوی، بوت انگليسی، 
عطر فرانسوی، تليفون همراه چينايی و نظاير آن، رواج 
گسترده دارد و در به كارگيری آن ها با يک ديگر مسابقه 
می دهند؛ اما آن گاه كه سخن از دموكراسی  رود، حقوق 
بشر و حقوق زن مطرح گردد، از آزادی عقيده و بيان 
صحبت به ميان آيد، موجی از فتواهای دينی در حرمت 
بلند می كنند. يعنی موافقت با وسايل مدرن و  آن سر 

مخالفت با باورهای مدرن!
تقابل  از مدرنيته در  قرائت  هايی  آمد،  طوری كه گفته 
و رويارويی با ارزش های اسالمی قرار دارد. اما نكات 
ميان اسالم و مدرنيته وجود  مشترك و سازگاری هم 
مدرنيته  می باشند.  معرفی  و  نيازمند شناسايی  كه  دارد 
فردگرايی،  ميان،  آن  از  كه  است  مولفه هايی  دارای 
انسان گرايی، عقل گرايی، سيكوالريسم و اصالح دينی 

عمده تر اند.

  فردگرایی
در آثار شماری از نظريه پرداز ان اسالم سياسی، فردگرايی 
بيشتر به صورت بی بندوباری و القيدی شناخته شده و 
در مذمِت آن فراوان سخن رانده اند. است. فردگرايی 
يا انديويد واليسم، تفسير ديگری هم دارد كه احترام به 
افاده می كند.  را  انسانی  ذات  به  احترام  و  بشر  حقوق 
فردگرايی، آزادی های انسانی را به رسميت می شناسد، 
می سازد  فراهم  را  وجود  اظهار  مجال  هر شخصی  به 
تا احساس شخصيت كند، در جامعه فعال باشد، رای 
خويش  سرنوشت  تعيين  در  خود  بگيرد،  رای  بدهد، 
شريک باشد و از قيدهای خانواده، قوم و قبيله بيرون 
كند.  وجود  اظهار  مستقل  مرجع  يک  عنوان  به  آمده، 
اگزيستانسياليسم يا مكتب اصالت وجود بر همين معنی 
تأكيد دارد. اگر نيک نگريسته شود، اين گونه فردگرايی 
زيرا  می باشد؛  برخوردار  مناسبی  جايگاه  از  اسالم  در 
است.  گرفته  قرار  مخاطب  فرد  هر  اسالمی،  متون  در 
اسالم هر كس را مسوول كارش می خواند. هيچ كس به 
خاطر عمل ديگری به مجازات كشيده نمی شود. خون، 
پاره يی  می شود.  محترم شمرده  فرد  هر  آبروی  و  مال 
از احزاب اسالمی متأثر از اسالم سياسی رای نخست 
غيراسالمی  را  دموكراسی  و  انتخابات  پذيرفته اند،  را 
می شمارند.)حزب تحرير، ص 49( آزادی رای و نظر 
را به رسميت نمی شناسند )حزب تحرير، ص 4۷( و 
بدين ترتيب، جايی هم برای مشورت باقی نمی گذارند. 
زيرا مصوبات شورا برای شان الزام آور نمی باشد. منشور 
حزب تحرير پيروی بدون چون وچرا از تفسير رسمی 
را كه يا توسط حزب و يا به وسيلۀ نهاد خالفت ارايه 
می گردد، واجب می خواند. روش به شدت تک انديشی 
را سفارش می دهد كه نمونۀ كامل و عملی اين روش را 

تنها در نظام های فوق استبدادی سراغ داريم.
اسالم، حيات انسانی را از حالت گله واری بيرون آورد 
انسانی  بخشيد. هر  مستقل  فردی، شخصيت  به هر  و 
او را مسوول معرفی داشت و  را مخاطب قرار داد و 
تفاوت زن و مرد را از ميان برد. رسم انتقام كشی از قوم، 
تبار و خانواده را قدغن كرد و جرم را عملی شخصی 
خواند. تهداب استواری برای تأمين حقوق زن نهاد و 
مرد هموار گردانيد.  برابری حقوق زن و  برای  را  راه 
حضور گسترده و فعال زنان در بسياری از نهضت های 
وحی  سر چشمه های  از  و  دارد  دينی  ريشۀ  اسالمی، 
آبياری می شود. ولی حزب تحرير از شمار گروه های 
سنتی است كه زعامت و قضا را در حيطۀ صالحيت 

اختصاصی مردان می داند)دستور خالفت، مادۀ ۱9، ص 
.)۶

برنامه های  باور دارد كه پيشرفت اسالم زادۀ  نويسنده 
اصالحی آن در جوامع انسانی بود. اين برنامه، قلب های 
و  مظلومان  از  كرد.  جلب  اسالم  سوی  به  را  مردم 
ستم ديده گان دست گيری به عمل آورد. فضای زنده گی 
را برای برده ها بهتر گردانيد و زمينه هايی برای آزادی 
گسترش  باعث  كه  بودند  اين ها  ديد.  تدارك  آن ها 
و  رعب  نه  سپاه،  نه  شمشير،  نه  گرديد،  اسالم  سريع 
وحشت. همين اكنون حربه يی كه در برابر نهضت های 
اسالمی به كار بسته می شود، حربۀ حقوق زن و جايگاه 
و  می جنبند  دير  بسيار  مسلمان  علمای  است.  جوانان 
اطراف  دنيای  به  كه  می دهند  زحمت  خود  به  كمتر 
بيرون  به  و  رفته اند  فرو  خود  در  آن ها  بنگرند،  خود 
از علمای مسلمان به  از خويشتن نمی نگرند. بسياری 
جای آن كه خود را با سير پيشرفت قافلۀ جهانی هم نوا 
سازند، سعی می دارند كه جهان را به دل خواه خويش 
تغيير دهند و سير پيشرفت را متوقف سازند. از اين رو 
نهضت های  و  اسالم  عليه  وضعيت  اين  از  بسياری ها 
اسالمی حربه ساخته اند و بر پيشانی اسالم، مهر دشمنی 

با زنان و مهر دشمنی با پيشرفت و ترقی را می كوبند.
و  كنند  بازتعريف  را  زنان  جايگاه  دينی  علمای  اگر 
حقوق از دست رفتۀشان را در روشنايی نصوص دينی 
اعاده بدارند، آيا ستونی از دين فرو می غلتـد؟ و اگر 
همۀ مسلمان ها فارغ از تعلق طبقاتی شان حق رأی دشته 
باشند، دولِت خود را تعيين بدارند و قادر به بازپرس 

اگر  باشند، كاری غيراسالمی كرده اند؟  از زمام دارشان 
فضايی برای اظهار رأی و عقيده به ميان آيد و در يک 
حرف  بتوانند  همه  فشار،  و  ترس  از  عاری  وضعيت 
بر  بشنوند،  هم  را  ديگران  حرف  و  بگويند  را  خود 
و  نماز  اگر  است؟  شده  عمل  اسالمی  احكام  خالف 
روزۀ مسلمان ها بر پايۀ شناخت و محبت بوده باشد، نه 

از ترس كيبل و قمچين، راه ناصوابی پيموده اند؟!
محترم  را  خصوصی  حريم  فرد،  اصالت  يا  فردگرايی 
می شمارد و از تعرض مصون می خواند؛ امری كه در 
اسالم نيز قابل رعايت است و از تجسس در آن مورد، 
زمانی  اختالف  اما  شده اند.  داشته  برحذر  مسلمان ها 
به  فردگرايی  تندروانۀ  قرائت  پای  كه  می گردد  جدی 
ميان می آيد. بر اساس آن قرائت، انسان خود را مالک 
هر  و  می انگارد  خويش  بی چون وچرای  صاحب  و 
تصميمی در مورد خود را مجاز می داند؛ در حالی كه 
اين مالكيت در اسالم حدود معينی دارد و نبايد از آن 
حرام  اسالم  در  خودكشی  شود.  نهاده  فراتر  پا  دايره 
است. استعمال موادی كه به عقل و جسِم انسان زيان 
وارد كند نيز حرام می باشد و انسان نمی تواند به كاری 

دست يازد كه عزت و آبرويش پامال شود. 
را  تهديدی  نبايد  آزادی  اين  ولی  است،  آزاد  انسان 
نبايد  تهديد  اين  حتا  سازد،  ديگران  آزادی  متوجه 

متوجه جسم شخص باشد يا حق همسرش را تهديد 
بدارد. روايتی از حضرت پيامبر آمده است كه جناب 
ايشان يكی از ياران خود را از ادای نماز و روزۀ بسيار 
منع كرد و به وی فرمود كه جسمت بر تو حقی دارد، 
همسرت نيز بر تو حقی دارد، همسايه و دوستان بر تو 
حقی دارند؛ مسلمان خوب نبايد از آن ها غافل افتد و 
همۀ توانش را در نماز شبانه و روزۀ روزانه سپری دارد. 
اعتدال  و  ميانه روی  به  دستور  عبادات  مورد  در  وقتی 

است، تكليف ساير موارد معلوم می باشد.آاستعمال

  کرامت انسان
وقتی از انسان گرايی يا اومانيسم سخن می رود، پاره يی 
استنباط  را  خدا  نفی  آن  از  سياسی  اسالم گرايان  از 
درمی يابند  را  انسان  بودن  همه كاره  آن  از  يا  می كنند 
افراطی  اومانيسم  بلی،  نمی بينند.  را  خدا  به  نيازی  و 
اما در كنار آن، قرائت ديگری هم  همين را می گويد. 
توانايی  به  باور  معنی  كه  دارد  وجود  انسان گرايی  از 
انسان، باور به تسلط انسان بر پديده های طبيعی را افاده 
انسان  انسان گرايی،  از  اعتــدالی  تفسير  در  می دارد. 
زنده گی  سازندۀ  و  اختيار،  و  اراده  صاحب  موجودی 
عنوان«خليفۀ  به  انسان  نيز  قرآن  در  می باشد.  خويش 
خدا« خوانده شده است. روح خـدا در آن دميده شده 
است. صاحب اختيار خويشتن می باشد. اراده خدا به 
ارادۀ مردم بسته گی دارد. فرقۀ معتزله بر پايۀ نصوص، 
انديشمندان  ميان  در  می گويد.  انسان سخن  اختيار  از 
معاصر، اقبال الهوری در شعر زيبايی، توانايی انسان را 

به قدری باال برده كه آن را در برابر توانايی پروردگار 
به مقايسه می گيرد

  خدا
جهان را ز يک آب و گل آفريدم
تو ايران و تاتار و رنگ آفريـدی
مـن از خـاك پـوالد ناب آفـريدم
تو شمشير و تير و تفنگ آفريدی
تبـر آفـريـدی نهــال چمــن را
قفـس ساختـی طاير نغمـه زن را

  انسان
 

تـو شـب آفـريـدی چراغ آفريدم
سفـال آفـريـدی ايــاغ آفــريـدم
بيـابان و كهسـار و راغ آفــريدی
خيـابـان و گلـزار و بـاغ آفـريدم

من آنم كه از سنگ آيينه سازم
من آنم كه از زهر نوشينه سازم

و در جای ديگر محمد اقبال الهوری می گويد:
منكر حق نزد مال كافر است

منكر خود نزد من كافرتر است

محور  را  انسان  كه  دارد  انسان گرايی وجود  از  قرائتی 
همۀ مسايل می داند. انسان خدا را به ميل و مذاق خود 
می سازد، دين را از مقام قدسی به زير كشيده، سرشت 
ناسوتی می بخشد. انسان خود را صاحب صالحيت در 
همۀ امور می داند و طبيعت را به خدمت می گيرد. اما 
قرار  دينی  آموزه های  مقابل  در  به شدت  قرائی  چنين 
دارد و نمی توان ميان اين قرائت و آموزه های بنيادين 

دين، پيـوندی برقرار كرد.
می دهد  اجازه  خود  به  اومانيست  قرائت،  اين  پايۀ  بر 
در هر جايی كه دلش خواست، از خدا اطاعت بدارد 
و جايی كه دلش نخواست، از اطاعتش سر باز زند و 
اومانيسم  كند.  ارايه  هم  را  پسندش  مورد  توجيه های 
چنان به او احساس آزادی می دهد كه در امر بهره گيری 
بی حدوحصر از طبيعت، دست باز داشته باشد. در پايان 
ضرورت  بر  مبتنی  نيرومندی  جنبش های  بيستم،  قرن 
حفظ محيط زيست سر برآوردند و روز تا روز در حال 
گسترس اند. احزاب و جنبش های سبز كه در گوشه و 
تأكيد  نكته  اين  بر  همه  می ورزد،  فعاليت  جهان  كنار 
می دارند كه بهره گيری بی حساب وكتاب از طبيعت بايد 
آزادی خويش  از  چنان  نبايد  انسان  و  شود  زده  مهار 

استفاده بَرد كه طبيعت را به تباهی سوق دهد.
به آن  اگريستانسياليسم  به وسيلۀ  افراطی كه  اومانيسم 
شاخ وبرگ داده شده است، نفس وجود انسان را گرامی 
اگريستانسياليسم  دينی  دينی و غير  نحله های  می دارد. 

وجود دارند كه در يک سوی آن، كيركگور و در سوی 
ديگر آن، ژان پل سارتر ايستاده اند. يكی با بينش دينی 
و ديگری با نظر غير دينی. ولی در اسالم ذات انسانی 
اما شرط  برای تجليل و تكريم شرط الزمی می باشد، 
را  خويشتن  بايد  كرامت  انسان صاحب  نيست.  كافی 
بسارد، اخالقی درستی اختيار ورزد، خوی وخلق خدايی 
پيدا كند و در خدمت خلق و عبادت خدا بكوشد تا 
را  الگوبرگزيده  انسان  گردد.  تقدير  و  احترام  شايستۀ 

مولوی چنين توصيف می دارد:

به زير كنگره كبريايش مردان اند
فرشته صيد و پيامبر شكار و يزدان گير

توسعه نيافته،  و  عقب مانده  كشورهای  شاخصه های  از 
در  ويژه گی  اين  است.  نفوس  بی رويۀ  رشد  هم  يكی 
كثيری  زيرا  دارد؛  بيشتری  جلوۀ  اسالمی  جوامع  ميان 
از مسلمان ها چندهمسری و كثرت اوالد را يک امتياز 
دينـی می دانند، در حالی كه اين باور پيامدهای ناگوار 
گسترده بر جوامع اسالمی تحميل می دارد. بنابراين يكی 
بپردازند  بدان  بايد نهضت های اسالمی  از مواردی كه 
و راه حل مناسبی به آن دريابند، موضوع تحديد نسـل 

است.
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مبـارزه در عصر روش
درنگی بر کارنامۀ فکری نهضت های اسالمی به ویژه حزب تحریر

از شاخصه های کشورهای عقب مانده 
و توسعه نیافته، یکی هم رشد بی رویة 
نفوس است. این ویژه گی در میان 
جوامع اسالمی جلوة بیشتری دارد؛ 
زیرا کثیری از مسلمان ها چندهمسری 
و کثرت اوالد را یک امتیاز دینـی 
می دانند، در حالی که این باور 
پیامدهای ناگوار گسترده بر جوامع 
اسالمی تحمیل می دارد. بنابراین یکی 
از مواردی که باید نهضت های اسالمی 
بدان بپردازند و راه حل مناسبی به آن 
دریابند، موضوع تحدید نسـل است
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پاکستان با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان:

در زمان بی ثباتی افغانستان، درِ 
پاکستان بر روی افغان ها بسته می شود

خـیابان آزاری...
 قرار می گيرند.

عادی  بسيار  كارهای  انجام  برای  حتی  زنها  گفت  او 
نمی توانند به راحتی در خيابان ها بگردند، زيرا آزار و اذيت 

خيابانی بسيار زياد شده است.
در ميان زنان معترض، زنان سالخورده يی نيز ديده می شدند.
نبود...  چيزها  اين  گذشته  »در  می گويد:  ساله   5۱ كريمه 
لباس های نيم آستين بود، چادر نبود اما هيچ آزار و اذيتی 
نبود اما حاال ما چادر و سر چادر می پوشيم و خود را بقچه 
پيج كرديم اما اينها نه پير را می بينند و نه جوان، زنان را 

آزار می دهند.«
اين  در  زنان  اين  از  حمايت  به  نيز  مردان  از  كمی  شمار 

راهپيمايی شركت داشتند.
غالم غوث عزيزی يكی از اين مردان گفت: »اين حق زنها 
است، ما همرايشان هم قدم هستيم. آنها نبايد در جاده ها 

اذيت شوند.«
نوع  يک  آزاری  خيابان  گويند  می  زنان  حقوق  فعاالن 
آمدن احساس خطر و  به وجود  باعث  كه  است  خشونت 
آسيب پذيری در زنان می شود و سرانجام از خارج شدن 

آنها از خانه نيز جلوگيری می كند.
سنت ها، فقر و بيسوادی از جمله عواملی خوانده هستند 
كه به باور فعاالن اجتماعی سبب به وجود آمدن آزار های 

خيابانی می گردند.
آزاری، در حال  اكنون خيابان  فعاالن حقوق زن می گويند 
به  ضرورت  و  است  جدی  مشكل  يک  به  شدن  تبديل 

برخورد جدی و رسمی دولت دارد.

اسناد و مدارك نامزدان...
انتقاد  انتخابات  مستقل  كميسيون  سوی  از  نامزدان   

كرده اند.
بنياد انتخابات آزاد و عادالنه- فيفا گفت كه بايد روند 

بررسی اسناد نامزدان به شكل علنی صورت می گرفت.
بايد  انتخابات  كميسيون  بنياد،  اين  مسووالن  گفتۀ  به 
انجام  علنی  جلسات  در  را  بررسی  اين  قانون  مطابق 
وجود  به  اعتراضات  و  می بود  شفاف  روند  تا  می داد 

نمی آمد.
اين درحالی است كه كميسيون شكايات انتخاباتي كار 

خود را رسمًا آغاز كرده است. 
رياست  انتخابات  احتمالی  نامزدان  ابتدايی  فهرست 
سوی  از  گذشته  هفتۀ  واليتی  شوراهای  و  جمهوری 
 2۷ ميان  از  و  شد  اعالم  انتخابات  مستقل  كميسيون 
نام  ثبت  رياست جمهوری  انتخابات  برای  كه  نامزدی 
كرده بودند، تنها ده نفر و از ميان ۳۰5۶ نامزد انتخابات 
شوراهای واليتی، 28۰4 نفر به فهرست ابتدايی نامزدان 
نامزدان  اعتراض  سبب  مساله  اين  كه  كردند  پيدا  راه 

حذف شده گرديد.
صديق اهلل توحيدي مسوول ديده بان رسانه هاي آزد يا ني 
مي گويد، اينكه آيا اسناد ده نفر راه يافته به لسيت ابتدايي 
ارايه شده  آيا اسناد و مدارك  مشكل نداشته و اين كه 
از سوي شانزده فرد حذف شده كامل نبوده است، نياز 
دقيق  بررسي  بايد ضمن  كه  دارد  دقيق  بررسي  به يک 
نيز  مطبوعات  با  انتخاباتي  از سوي كميسيون شكايات 

شريک ساخته شود.
تابعيت  نفر  ده  نامزدان  ميان  در  كرد،  تأكيد  توحيدي 
دوگانه داشتند؛ بنابراين اسناد سلب تابعيت اين اشخاص 
و  خارجه  وزارت  مهر  براساس  نه  مي بود،  معتبر  بايد 
همين طور، ارايه صدهزار كارت كه يكي از شرط هاي 

به  بايد  نيز  بود،  انتخابات  به  يافتن  راه  براي  اساسي 
صورت دقيق بررسي مي شد.

كميسيون  از سوي  كه  نفري  ده  ليست   در  او،  گفتۀ  به 
سياسي  نخبه گان  و  نفوذ  با  افراد  اعالم شده،  انتخابات 

وجود دارد كه داراي امكانات وسيعي هستند.
اطالعاتي  بانک  ديگر  مهم  مسالۀ  گفت،  همچنان  وي 
اعتماد  اندازه مورد  تا چه  انتخابات است كه  كميسيون 
است، تمام اين موارد اگر بررسي شود، مشخص خواهد 
شد كه آيا اعالن اين لسيت بر اساس فشاري بر كميسيون 

صورت گرفته يا خير؟
توحيدي مي گويد، اگر كميسيون انتخابات با اعمال فشار 
تصميم گرفته باشد، در اين صورت ما شاهد برگزاري 

يک انتخابات سالم و شفاف نخواهيم بود.
در  حكومت  دخالت  آزاد  رسانه هاي  ديده بان  مسوول 
انتخابات را يک مساله آشكار دانسته گفت، حامد كرزي 
در شماري از سخنراني هاي خود به صورت واضح نشان 

داد كه در پروسه انتخابات بي طرف نخواهد بود.
و  حكومت  كه  جانب داري  وجود  با  افزود،  او 
ما  است؛  داشته  نامزدان  از  شماري  از  رييس جمهور 
تا  دهد  اجازه  را  انتخابات  كميسيون  كه  استيم  اميدوار 
يک انتخابات شفاف را برگزار كند و در نهايت حكومتي 

رو كار آيد كه مورد تاييد مردم افغانستان باشد.
در همين حال، عزيز رفيعي رييس جامعۀ مدني افغانستان 
مي گويد، تنها راه حل اين مشكل ارايه معلومات كافي و 
الزم براي مردم از طريق مطبوعات است؛ ولي متاسفانه 
حقيقت  و  نشود  آشكار  پرده  پشت  حقايق  زمانيكه  تا 

گفته نشود، اين مشكل حل نخواهد شد.
ليست  به  يافته  راه  نامزدان  ميان  در  رفيعي،  گفتۀ  به 
دارند؛  دوگانه  تابعيت  كه  دارند  ابتدايي كساني حضور 
كه  شود  بررسي  دقيق  به صورت  مساله  اين  بايد  پس 
از سفارت هاي متبوع داشتند كه  اين اشخاص سند  آيا 

پاسپورت هاي خود را تسليم كرده اند يا خير؟
رييس جامعۀ مدني علت پنهان كاري كميسيون انتخابات 
را محافظه كاري سياسي دانسته گفت، شايد كميسيون 
انتخابات با هراس از مراجع و يا با ترس از خود نامزدان 

نمي خواهد حقايق را بيان كند.
سبب  اشتباه  كوچک ترين  كه  گفت  بايد  اما  افزود،  او 
خواهد شد تا تمامي فرايند زير سوال برود و حاصل آن 
يک رژيم غير مشروع در آينده شود؛ بنابراين كميسيون 
انتخابات بايد حقايق را به مردم بگويد تا مردم بتوانند در 

روشناي اين حقايق تصميم بگيرند.
شماری از افرادی كه نام شان از فهرست ابتدايی نامزدان 
انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی حذف 
زده  كنار  فهرست  اين  از  بی دليل  كه  می گويند  شده، 
شده اند و آنها تمام شرايط نامزدی را تكميل كرده بودند؛ 
كميسيون  سوي  از  مدارك شان  و  اسناد  بايد  بنابراين 
گرفته  بررسي  به  دقيق  صورت  به  انتخاباتي  شكايات 
شود و همچنان اسناد و مدارك افراد راه يافته به ليست 

ابتدايي نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد. 
در همين حال كميتۀ توظيف شده برای كاهش نامزدان 
كميته  اين  كرد:  اعالم  يكشنبه  روز  رياست  جمهوری 
رياست جمهوری  انتخابات  نامزدهای  شمار  می كوشد 

كشور به دو يا سه نفر كاهش يابد.
در  ديگر  نامزدهای  از  نامزدها  حمايت  بر  كميته  اين 

انتخابات رياست جمهوری تاكيد دارد.
آقای وفا رييس اين كميته گفت كه كميسيون شكايات 
انتخاباتی بايد در اين مورد تجديد نظر كند تا اين تعداد 
۱۰ نامزد را كمتر سازد و ما هم تالش می كنيم تا اين 

تعداد را تا حدی دو تا سه نفر پايين بياوريم.
در  شركت  برای  نامزد  ده  صالحيت  حاضر  حال  در 
است  قرار  كه  افغانستان  رياست جمهوری  انتخابات 
شانزدهم حمل سال آينده برگزار شود، تأييد شده است.

پاكستان  سرحدات  و  مهاجرين  امور  وزير 
ناتو از افغانستان،  گفت، پس از خروج نيروهای 
اين  به  ورود  اجازه  افغان  آواره گان  به  اسالم آباد 

كشور را نمی دهد.
به گزارش خبرگزاری آسيا، عبدالقادر بلوچ، وزير 
كرد:  اعالم  پاكستان  سرحدات  و  مهاجرين  امور 
پاكستان پس از خروج نيروهای ناتو به آواره گان 
افغان اجازه ورود به اين كشور را نمی دهد و از 
جامعه  با  همكاری  برای  قانونی  كانال های  تمام 
بين الملل به منظور جلوگيری از ورود افغان ها به 

پاكستان استفاده می كند.
گزينه ها  تمام  از  پاكستان  افزود،  وی 
آوارگان  ورود  از  جلوگيری  برای 
خواهد  استفاده  كشور  اين  به  افغان 

كرد.
زمان  در  داد:  ادامه  بلوچ  عبدالقادر 
محلی  ساكنان  افغانستان،  بی ثباتی 
نخواهند  پاكستان  به  فرار  جز  راهی 
داشت اما آن زمان هم ما به آنها اجازه 

ورود به كشورمان را نمی دهيم.
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انفجاری در کابل...
كه  است  گفته  و  كرده  رد  را  سربازان  شدن  كشته   

سربازان زخمی شده و به بيمارستان منتقل شده اند.
منطقه ارزان قيمت در مسير شاهراه كابل-جالل آباد 
است و بسياری از دفاتر خارجی و مراكز نظامی در 

آنجا است.
هدف  آرامش  روزها  از  پس  پيش،  هفته  كابل 

گرفت.  قرار  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان  حمله 
شورشيان مخالف دولت در همين شاهراه به مجتمع 
حمله  اين  كردند.  حمله  ها  خارجی  سكونت  محل 

تلفات و خساراتی به جا گذاشت.
در  جاده يی  كنار  ماين  انفجار  ديگر  رويداد  يک  در 
ارتش  عضو  يک  افغانستان  غرب  در  هرات  واليت 
را زخمی  ديگر  و ۳ سرباز  را كشته شده  افغانستان 

كرده اند.

در  طالبان  توسط  جاده يی  كنار  ماين های  از  استفاده 
سال های گذشته تلفات سنگينی به نيروهای دولت 
اين  قربانيان  اغلب موارد  افغانستان وارد كرده و در 

نوع انفجارها غيرنظاميان افغان بوده اند.
تلفات  اصلی  عامل  المللی  بين  های  سازمان 
انفجار مين های در كنار  را  افغانستان  غيرنظاميان در 

جاده خوانده اند.

له پاکسـتانه د مالبرادر...
پاکستان  او  افغانستان  او له هغې وروسته د   رسه توافق وکړي 

مرشان ور وغواړي او منځګړيتوب په کې وکړي، هیله من دی 

چې پایله به یې خورا ښه وي.

ښاغيل فکور وویل، خو دا چې د پاکستان لومړی وزیر یو ځل 

بیا  او  مرشانو  برېټانوي  له  وروسته  هغې  له  او  ځي  ته  امریکا 

دا  ګوري  او  کوي  کناره خربې  امریکا  له  کرزي رسه  ولسمرش 

پاکستان د دوو قدرتونو پر وړاندې بې باوری کوي او په اړیکو 

کې یې یو درز رامنځته کوي.

د ده په خربه، که چېرې خربې په تفاهم مخ ته الړې يش پایله 

به یې ښه وي او که داسې ونيش د تېرو غونډو په شان به دغه 

غونډه هم پایله ورنه کړي.

نوموړی زیاتوي، د دې سفر اجنډا به د نړۍ والو ځواکونو له 

وتلو وروسته پر امنیتي وضعیت، ټاکنو، سولې او نورو مسایلو 

را څرخي.

د سیايس چارو دغه شنناندی وايي، تر هغې چې د افغانستان 

او پاکستان تر منځ یوه سرتاتېژيک تړون ته زمینه برابره نيش دا 

ستونزې نه حلېږي، ځکه د افغانستان او پاکستان قضیې درې او 

څلور اړخیزې دي.

ماندګار  د وليس جرګې غړی محمدعظیم محسني  همدارنګه 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې د تېرو غونډو په شان دې 

غونډې ته هم چندان خوشبین نه دی.

له  ته روښانه شوې چې  ټولو  دا اوس لکه ملر  نوموړی وايي، 

نه يش  پایله  ناستو هېڅ  اړخیزو  او درې  اړخیزو  دغه دول دوه 

ترالسه کېدای.

د ده په وینا، رسه له دې چې په پاکستان کې رهربي بدله شوې 

نوی حکومت راغلی او نوازرشیف هڅه کوي، چې اړیکې ښې 

کړي، دغه راز اوس پاکستان هم پوه شوی چې نيش کېدای د تل 

لپاره افغانستان ته د خپل سرتاتېژيک عمق په سرتګه وکتل يش. 

نه  او وعدو کې رښتیني  په خپلو ژمنو  تل  پاکستان  وايي،  هغه 

دی او کومې ژمنې يې چې تر اوسه کړي یوه یې هم نه ده عميل 

کړې؛ نو له همدې امله دې غونډې ته هم ډېره هیله مندي نيش 

کېدای.

د وليس جرګې دغه غړی زیاتوي، تر هغې چې پر پاکستان یو 

عميل فشار رانه وړل يش، دغه ډول غونډې بې پایلې دي.

مشاور امنيت ملی باراك اوباما، سياستی را تدوين كرده كه 
امريكا را در موضع جديدی در قبال خاورميانه به عنوان 

پرتنش ترين منطقه جهان قرار می دهد.
به گزارش روزنامه نيويورك تايمز، سوزان رايس به عنوان 
رئيس جمهوری  اوباما،  باراك  جديد  ملی  امنيت  مشاور 
ماه های ژوئيه و اوت صبح هر شنبه شش تن  امريكا در 
از دستياران خود را در دفترش در كاخ سفيد جمع می كرد 
بازبينی  اين  كند.  تدوين  را  در خاورميانه  امريكا  آينده  تا 
اين  قبال  در  جديدی  موضع  در  را  امريكا  سياست های 

منطقه كه پرتنش ترين منطقه جهان است، قرار می دهد.
رايس و تيمش تابستان امسال آينده امريكا در خاورميانه را 
تدوين كرده و برای مقامات بلندپايه از جمله جان كری، 

وزير امور خارجه جلسات هفتگی برگزار می كردند.
ماه گذشته ميالدی باراك اوباما در سازمان ملل اولويت هايی 

را كه در نتيجه اين بازبينی سياسی تعيين كرده، تشريح كرد.
مسائل  يكسری  سر  بر  مذاكره  بر  امريكا  كرد:  اعالم  وی 
از جمله برقراری صلح ميان اسرائيل و فلسطين و كاهش 

خشونت ها در سوريه تمركز خواهد كرد.
محورهای  از  يكی  زمانی  كه  مصر  شامل  بازبينی  اين 
سال  در  كه  اوباما  شد.  نيز  بود،  امريكا  خارجه  سياست 
2۰۱۱ جمعيت معترضان در خيابان های قاهره را تحسين 

منظور  به  امريكا  تالش های  برای  كه  كرد  عنوان  می كرد، 
چه  دارد  وجود  محدوديت هايی  دموكراسی  از  حمايت 
ليبی، چه تونس و چه يمن  مساله مربوط به بحرين، چه 

باشد.
بحث  به  بار  نخستين  برای  مصاحبه يی  در  رايس  سوزان 
 24 نمی توانيم  ما  گفت:  و  پرداخت  بازبينی  اين  درباره 
ساعت شبانه روز همواره تمام انرژی خود را صرف يک 

منطقه به ميزان كه اهميت داشته باشد كنيم.
تا  است  مناسبی  زمان  اكنون  می كند  تصور  كه  افزود  وی 
گونه  هيچ  بدون  را  مجددی  ارزيابی  و  كرده  عقب نشينی 
مانعی در خصوص كه چطور منطقه را درك كنيم، داشته 

باشيم.
نه فقط اين رويكرد جديد هيچ سنخيتی با طرح "دستوركار 
آزادی" جورج دبليو بوش رئيس جمهور سابق امريكا ندارد 
بلكه اين رويكرد شامل محدود كردن نقش های گسترده تر 

امريكا است.
برد  وايت  تخته  روی  جلسات  در  كه  رايس  سوزان  تيم 
دفتر وی ايده هايشان را نوشته و ديوارها را پر از كاغذهای 
حاوی يادداشت كرده اند، تالش كردند به اين سوال پاسخ 

دهند: "منافع اصلی امريكا در خاورميانه چيست؟"

سـوزان رایس تدوینگــر راهبرد جدید 
امریکا در قبال خاورمیانه

افتتاح یک پروژه برق آبی...
 در تالش است تا تمامی كشور را تا چند سال آينده از نور 

برق مستفيد سازد.
در همين حال؛ وزير اقتصاد نيز در مراسم افتتاح اين پروژه، 
برق را يک نياز جدی مردم و حكومت افغانستان دانسته و 

بر اعمار بندها به منظور توليد برق در كشور تاكيد ورزيد.
برشنا و كشور  اقدام شركت  اين  از  اين محفل،  سخنرانان 
نيوزلند استقبال نموده و از آنان خواستند تا ولسوالی های 

ديگری كه فاقد برق اند از نور برق مستفيد سازند.
از  تا  خواستند  واليت  اين  های  باشنده  از  همچنين  آنان 
موقع  به  را  برق  صرفيه  و  گرفته  كار  الزم  جويی  صرفه 

پرداخت نمايند.
در  بازسازی  از  حكومتی  مختلف  نهادهای  كه  حالی  در 
واليت باميان سخن می زنند؛ اما باشنده های اين واليت از 

عدم تطبيق پروژه های زيربنايی شكايت دارند.
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طرح  مشورتی  نشست  دومین  یادداشت: 
اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه گان سیاسی، 
دانشجویان  و  دانشگاه   استادان  فرهنگیان، 

حوزة 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 ارایة 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.

سعید حقیقی:
كرده اند،  نام  ثبت  حال  تا  كه  محترمی  نامزدان  می كنم  فكر 
همين مسايل را گفته اند و تعهد كرده اند كه با همين آرمان ها 

پيش می روند، حال بايد ببينيم كه آنها چه كار می كنند.
از آقای مير اصغر شفيق يار خواهش می كنم صحبت كنند.

مير اصغر شفيق يار:
نخست از همه برای همۀ شما عزيزان سالم می فرستم. بعد 

می خواهم سخنان خود را با اين شعر آغار كنم:
اتحاد و اتفاق و اتفاق و اتحاد 

تا نباشد می نیاید عزم و داد
در دبستانی که درسش بنده گی ست 

خرم آن طفلی که ماند بیسواد 
از  صحبت  كه  مجلسی  هر  در  هرگاه  عزيزان،  و  دوستان 
وحدت ملی و مسايل ملی می شود، خصوصًا از صلح، چنان 
اشتياقی در وجودم پيدا می كنم، مثل اين كه برای يک انسان 
از چشمه ساران آب زالل  تشنه صحبت  و  زده  گرما  بسيار 

سرد كنيد.
خود تان حدس و گمان بزنيد كه چه قدر عطش و تشنه گی 

داريم.
بحران های موجود در كشور ما علی رغم آن كه برايند توطيه 
عوامل  است،  آن  داخلی  عمال  و  اسالم  دشمنان  جهانی 
ضعف  و  تعليم  نبود  آن  پيشاپيش  در  كه  دارد  نيز  ديگری 

مفرط ايمان و عقيده به بارگاه خداوند ج قرار دارد.
اگر ديروز خون هزاران انسان بيگناه در راه منفعت طلبی های 
تنظيمی و گروهی ريخته شد و اگر امروز هم شاهد گسترش 
عرصه های  تمام  در  بی عدالتی ها  و  فساد  و  ستم  و  ظلم 
احزاب  كه  می كنيم  نظاره  امروز  اگر  هستيم؛  زنده گی 
سياسی و گروه های زيادی با تمويل و حمايت قدرت های 
استعماری خارجی اين ملت را به مليت ها و مناطق تقسيم 
سياست های  و  سياسی  مصلحت های  و  مرام ها  با  می كنند، 
گام  ديگر  يک  از  مردم  سازی  جدا  جهت  در  مختلف شان 
برداشته اند، برای افزودن تعداد نفرات خودشان به هر وسيلۀ 

نفاق مثل قوم، نژاد، زبان، مذهب، سمت و به هزاران خدعه 
و نيرنگ دست می زنند؛ همۀ اين ها ناشی از دردِ معنويت و 
عدم حضور يک نسل متعهد و مسووليت پذير در صحنه های 
بوده  اهميت  همين  به  توجه  با  است؛  اجتماعی  و  سياسی 
مصطفی  محمد  حضرت  بعثت  فلسفۀ  قرآن كريم  كه  است 
»ص« را، آشنا كردن مردم با آموزه های دينی، تزكيه نفس ها، 

تربيت انسان ها و برپايی عدالت در جامعه می داند.
ارزش های  تمام  به  متعهدی كه  تربيت يک نسل  اين،  بنابر 
اسالمی  امت  برابر  در  و  باشند  بند  پا  انسانی  و  اسالمی 
احساس مسووليت نمايند و روی هم رفته بار سنگين مبارزه 
بردارند، يک وجيبه است و مشكالت  را بدوش  و دعوت 
افغانستان قابل حل و  عديدۀ دنيای اسالم و وطن عزيز ما 
فصل نخواهد بود مگر تنها و تنها با روی صحنه آمدن چنين 
نسل متعهد كه البته تربيت اين نسل با تالش های فردی و 
نيازمند تالش های مستمر  بلكه  نيست؛  پذير  امكان  پراكنده 
متوازن  و  متكامل  سازمان  يک  چارچوب  در  سامان مند  و 
اسالمی؛ ديگر اين كه برای همه می گويم هيچ صلحی بدون 
تالش های  عدالت  الزمۀ  و  يافت،  نخواهد  تحقق  عدالت 
پيگيرانه برای برقراری عدل و داد می باشد، بر ما مسلمانان 
پی  در  كوشش  و  تالش  با  وار  مجاهد  و  عيارانه  كه  است 

برقراری اين صلح و عدل، پاسبان احكام خدا باشيم .
تا زمانی كه خدمت خالصانه، برابری و برادری و احساس 
هم دردی و انسانيت پيدا نشود و تا مدامی كه جلو ظلم و 
ستم، فساد و بی عدالتی و پاره كردن شكِم ديگران كه روز 
به روز زياد می شود، گرفته نشود اين كشور اصالح نخواهد 

شد و صلحی هم وجود نخواهد داشت.
اين را مسووليت ايمانی و وجدانی خود می دانم كه مردمم 
را به طرف صلح وحدت ملی تشويق و ترغيب نمايم و تا 
شامل  تعصبی  كدام  بدون  ديگر  طرف های  همه  كه  زمانی 
پروسۀ صلح نگردند، صلحی به وجود نخواهد داشت و در 
گوشه و كنار كشور گردهمآيی هايی كه به خاطر وحدت ملی 
پشتيبانی  و  آن حمايت  از  می گيرد،  آمدن صلح صورت  و 

می كنم، تشكر از اين كه مرا تحمل كرديد.
احمد ولی مسعود:

دقيق تر  موضوع  روی  كه  دارم  آرزو  من  عزيز،  دوستان 

صحبت كنيم؛ اين يک كنفرانس سياسی و مردمی نيست كه 
باال شويم و بخواهيم احساسات مردم را بشورانيم، اين فقط 
نشست مشوره است كه شما چه فكر می كنيد، آيا واقعًا يک 
تفكر ملی می تواند جواب ده مشكالت فعلی باشد؛ چه طور 
می توانيم فرهنگ سياسی خود را يک مقدار انسانی بسازيم 
رأی  و  می دهيم  رأی  كه  زمانی  بفهميم  كه  می توانيم  آيا  و 

می گيريم، چه كاری صورت می گيرد. 
خواهش من از كسانی است كه روی اين موضوع صحبت 

كنند، تا توانسته باشيم اين آجندا را غنی تر بسازيم.
احمد سعیدی:

كه  بودم  خوانده  پيش  چندی  را  ملی  آجندای  كتاب  من 
و  طالبان  بود روی حكومت  نقدی شده  آن  در يک بخش 
امارت اسالمی آن ها، حكومت طالبان مشكالت خاص خود 

را داشت كه به چند تای از اين مشكالت اشاره كرده بود 
طالبان  زمان حكومت  در  كه  بگوييم  ما می خواهيم  و حاال 
و  نمی شد  رعايت  زنان  حقوق  نداشت،  وجود  بيان  آزادی 

شكل حكومت ديكتاتوری را داشت.
داشته  حضور  و  آمده  افغانستان  در  كه  حكومتی  هر  ولی 
است، به نحوی مشكالت خود را داشته است؛ اگر حاال هم 
بخواهيم مقاله يی بنويسيم شايد ۳۰۰يا 4۰۰صفحه مشكالت 

افغانستان باشد. 
تنها حكومت طالبان را  نبايد جانبدارانه صحبت كنيم و  ما 
زير سوال ببريم، چون هر حكومتی مشكالت خود را داشته 

است. 
شما قباًل گفته بوديد كه يگانه راه بيرون رفت از مشكالت 
بيرون  را  تنها  می گوييم،  ما  است؛  انتخابات  تنها  افغانستان 
حل  راه  انتخابات  تنها  اگر  چون  نيست،  انتخابات  رفت 
می بود، در دوازده سيزده سال حكومت كرزی مشكالت كم 

می شد و می بينيم كه هر روز مشكالت اضافه می شود.  
وابسته  گروه  يک  طالبان  گروه  كه  می دانيم  شما  و  ما   همۀ 
است و همۀ طرف ها ميخواهند از اين گروه استفاده ببرند. 
امريكا، پاكستان، چين، ايران، اسراييل و همه از آن  ها استفاده 
می برند، پس صلح با آن ها درست است؟ من فكر می كنم در 
كنار اين كه طالبان وابسته هستند، بايد با آن ها صلح شود و 

شايد با انجام اين صلح اندكی از مشكالت ما كاسته شود. 
سوالی كه من از آقای احمد ولی مسعود دارم اين است كه 
را  از طريق رسانه ها خبر شده ايم كه زلمی رسول خود  ما 
كانديدا كرده و می خواهد رييس جمهور باشد و احمد ضيا 
مسعود را به حيث معاون خود انتخاب كرده است، اگر زلمی 
از  را چه گونه  افغانستان  مشكالت  شما  شود،  برنده  رسول 

ميان می برداريد و چه برنامه يی داريد؟
سعید حقیقی:

تشكر از آقای احمد سعيدی در اول بايد باز هم بگويم كه 
اين نشست ما يک نشست سياسی و انتخاباتی نيست؛ ولی 
پيش از اين كه آقای احمد ولی مسعود به پرسش شما پاسخ 
بگويند، من می خواهم بگويم كه شخصيت آقای احمدضيا 
مسعود جدا و مستقل هستند و از آقای احمد ولی مسعود 
جدا است و هر كدام آن ها برای خود برنامه دارند و اين كه 
احمد ضيا مسعود با آقای زلمی رسول هستند، هيچ ربطی به 

احمد ولی مسعود ندارد و شما مطمين باشيد.
زیوری:

می خواهم بگويم كه همۀ صحبت ثبت و نشر می شود و ما 
شخِص  مربوط  كه  سوالی  و  رفت  خواهيم  زيادی  والياِت 
برنامه محور هستيم  ما  كه  بگويم  بايد  ما می شود،  تيم  و  ما 
و شخصيت محور نيستيم و با برنامه می خواهيم كار كنيم. 
متوجه باشيد كه در آينده تشكلی كه صورت می گيرد به گونۀ 
قطع ما برنامه محور خواهد بوديم و به همين گونه سواالت 

را لطفًا از ذهنِ تان بيرون كنيد. تشكر.

      در سلسلة گفت و گوهای اجندای ملی                                 بخش هشتم 

دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات

گفـت وگوی اشـتراك کننده گان

بازيكنان بارسلونا از پيروزی برابر رئال مادريد غرق در شادی 
هستتند. بارسلونا در حساس ترين بازی هفتۀ نهم الليگا موفق 
شد با نتيجۀ 2 بر يک رئال مادريد را در نوكمپ شكست دهد 

تا اختالف اين تيم با كهكشانی ها به ۶ امتياز افزايش يابد.
خوشحال  بسيار  رئال  برابر  پيروزی  از  بارسلونا  بازيكنان 
تجربه  را  ال كالسيكو  بار  نخستين  برای  كه  نيمار  هستند. 
او از احساس  كرد گل نخست اين ديدار را به ثمر رساند. 

وصف ناشدنی خود پس از گلزنی در نوكمپ گفت.
ستارۀ سلسائو اين گونه سخنان خود را آغاز كرد: هر بازيكنی 
بار  نخستين  برای  دارد. من  را  ال كالسيكو  در  بازی  آرزوی 
چنين ديدار بزرگی را تجربه كردم. خوشبختانه اولين حضور 
من با گلزنی همراه بود. وقتی گل نخست خود و بازی را به 
ثمر رساندم احساسی وصف ناپذيری مرا در بر گرفت. سراپا 
غرق خوشحالی بودم. به ويژه اين كه گل من باعث كسب سه 

امتياز حساس اين ديدار شد. 
نيمار در ادامۀ سخنان خود به ستايش از الكسيس سانچس 
پرداخت و گفت: سانچس گل زيبايی به ثمر رساند. گل او 
مرا به سكوت واداشت. گل بسيار زيبايی بود. نمی دانم با چه 

كلماتی اين گل زيبا را توصيف كنم.

اينيستا هافبک آبی اناری ها هم كه بازی خوبی را به نمايش 
زودی  به  خوشحالم.  بسيار  بارسلونا  برای  گفت:  گذاشت 
قرارداد خود را تمديد خواهم كرد. خوشحالم كه توانستيم در 
ديداری بزرگ رئال مادريد را شكست دهيم. رئال وقتی فضا 
در اختيار دارد بسيار خطرناك است. اجازه نداديم اين تيم در 
نيمۀ اول فضاسازی كند. در نيمه  دوم هم تمام تالش خود را 

به كار برديم تا از حمالت پردامنه  حريف جلوگيری كنيم. در 
نهايت اين بارسلونا بود كه موفق شد سه امتياز اين ديدار را 

به دست آورد. از اين پيروزی بزرگ خوشحالم.
سانچس،  و  نيمار  از  ستايش  به  اسپانيا  فوتبال  پيكاسوی 
نيمار  زنندگان گل های تيمش پرداخت و گفت: سانچس و 
از بازيكنانی هستند كه تيم را در كسب جام كمک می كنند.

بارسلونا چنين بازيكنانی را می خواهد.
دنی آلوس هم همچون نيمار و اينيستا از پيروزی برابر رئال 
خوشحال است. او گفت: پيروزی بزرگی را به دست آورديم 
اما نبايد اين بازی را زياد بزرگ كنيم؛ چرا كه تنها سه امتياز 
بيشتر ندارد. بدون شک پيروزی برابر رئال مادريد بار معنوی 
تيم را در ادامه  رقابت ها افزايش خواهد داد. ما با يک بازی 
پيروزی رسيديم. هم نمايش خوبی داشتيم و هم  به  خوب 
سه امتياز را به دست آورديم. آلوس دربارۀ انتقاد راموس از 
داور بازی گفت: چرا راموس دربارۀ كارت زرد دومی كه بايد 

می گرفت اما داور با او مدارا كرد صحبت نمی كند؟
سانچس زنندۀ گل دوم آبی اناری ها هم اين گونه خوشحالی 
خود را از پيروزی تيمش ابراز داشت: بسيار خوشحالم. بازی 
بسيار خوبی بود. هر بازيكنی دوست دارد در چنين ديداری 
است.  بزرگی  تيم  رئال  كه  كنيم  فراموش  يابد.نبايد  حضور 
بازی سختی پشت سر گذاشتيم. هنوز اول ليگا است و راه 

طوالنی در پيش داريم.
او دربارۀ گلی كه به ثمر رساند گفت: گل زيبايی بود. لوپز را 
ديدم كه جلو آمده بود. از اشتباه او استفاده كردم و توپ را 
پشت سر او انداختم. خوشحالم كه ضربه ام به گل تبديل شد.

شب باشکوه نوکـمپ
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په داسې حال کې چې افغانستان، پاکستان بیا په لندن کې 

ناستې  اړخیزې  منځګړیتوب څلورمې درې  په  برېټانیا  د 

په دې  ماڼۍ وايي، چې  نیيس، ولسمرشۍ  ته چمتوالی 

غونډه کې به د تېرو مسایلو په تعقیب بحثونه ويش.

د ترهګرۍ او افراطیت خالف مبارزه، د سولې پروسه او 

ځینې نور مسایل هغه موضوعات دي چې د دې ناستې 

په اجنډه کې به د رس ځای ولري.

خو د سیايس چارو یوشمېر شننونکي بیا دې غونډې ته 

هیله من نه دي او وايي، چې یاده غونډه به هم د تېر په 

څېر بې پایلې پای ته ورسېږي.

او  امریکا  د  لومړی  چې  هغې  تر  زیاتوي،  شنناندي 

برېټانیې تر منځ د افغانستان په اړه توافق نه وي رامنځته 

شوی او بیا دغه ډول غونډې ويش، اوسنۍ ناستې پایله 

نه ورکوي.

ماندګار ورځپاڼې رسه  له  فیيض  ایمل  ویاند  ولسمرش  د 

په مرکه کې وویل، چې د روانې میاشتې په پای کې به د 

درې  د څلورمې  برېټانیې مرشان  او  پاکستان  افغانستان، 

راټول  مېز رسه  یوه  پر  کې  لندن  په  لپاره  ناستې  اړخیزې 

يش.

هغه وايي، په دې درې اړخیزه ناسته کې به د تېرو غونډو 

بحثونه  به  مسایلو  پخوانیو  په  او  يش  تعقیب  اجنډاوې 

ويش، چې ال هم ورته اړتیا ده.

نوموړی زیاتوي، له ترهګرۍ او افراطیت رسه مبارزه، د 

اړخیزې  درې  دې  د  مسایل  نور  ځینې  او  پروسه  سولې 

ناستې په اجنډا کې شامل دي.

د  یوازې  شوی  نوی  کې  غونډه  دې  په  باور،  په  هغه  د 

لومړي  په  چې  دی  ګډون  وزیر  لومړي  نوي  د  پاکستان 

په دې غونډه کې د پاکستان په استازیتوب برخه اخيل.

هغه د دې پوښتنې په ځواب کې په ګویا پخوانیو ناستو 

څومره  مندي  هیله  ته  ناستې  دې  ورکړې  ده  نه  پایله 

له  چې  دی،  ګاونډی  افغانستان  د  پاکستان  وویل،  ده؟ 

لري،  اړیکې  رسه  کې  برخو  نورو  او  امنیتي  اقتصادي، 

مذاکرات یې کړي او ال هم دوی وررسه د یوه ګاونډي 

په توګه چلن کوي.

ښاغيل فیيض وویل، د دې غونډې د سولې پروسې یوه 

برخه د مالبرادر په اړه له پاکستانه د وضاحت غوښتو ده 

او له پاکستانه به وغواړي، چې مالبرادر خوشې کړي.

برادر  مال  کې  لړ  په  ژمنو  خپلو  د  پاکستان  زیاتوي،  دی 

له زندانه خوشې کړ، خو ال هم تر کلک څار او نظارت 

الندې دی او په دې ناسته کې به افغانستان له پاکستانه 

چې  يش  وغوښتل  به  راز  دغه  وغواړي،  ادرس  هغه  د 

هغه ازاد پرېښودل يش څو د سولې عايل شورا وررسه په 

اسانۍ اړیکه ونیول يش.

چې  پوهېږي  نه  اوسه  تر  دوی  وايي،  ویاند  ولسمرش  د 

د  چې  وغواړي  به  پاکستانه  له  خو  دی؛  چېرته  نوموړی 

هغه ادرس ورکړي.

د روانې  به  زیاته کړه، چې ولسمرش کرزی  ایمل فیيض 

میاشتې په نهه ویشتمه نېټه په لندن کې د اسالمي مجمع په 

غونډه کې برخه واخيل او په دېرشمه نېټه به د افغانستان، 

پاکستان او برېټانیې درې اړخیزه ناسته جوړه يش.

ماندګار  فکور  یونس  محمد  شننونکی  چارو  سیايس  د 

لومړی  نوی  پاکستان  د  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې 

له  خالف  مرشانو  پخوانیو  د  غواړي  رشیف  نواز  وزير 

په  اقتصاد  پاکستان  د  کړي،  ښې  اړیکې  رسه  افغانستان 

پښو ودروي؛ خو دا روښانه نه ده چې له پوځه به څومره 

ځان خپلواک کړي.

د  مرشان  پاکستان  او  افغانستان  د  چېرې  که  وايي،  هغه 

چې  مخې  له  تړون  هم  یا  او  سرتاتېژۍ  مېکانیزم،  یوه 

په  قدرتونو  نړۍ د سرتو  د  او  بڼه خپله کړي  هغه عميل 

منځګړیتوب د مسایلو د حل لپاره خربې وکړي او ژمنې 

وکړي پایله به ورکړي.

په  لومړی  برېټانیا  او  امریکا  که چېرې  زیاتوي،  نوموړی 

خپلو کې د افغانستان او پاکستان په اړه...         پاتې ۶ مخ

ایمل فیضي:

له پاکسـتانه د مالبرادر ادرس غواړو
افتتاح یک پروژه برق آبی 
به ارزش 15 میلیون دالر 

در بامـیان

بيش از 25۰۰ خانواده در مركز و ولسوالی های واليت باميان 
از نور برق مستفيد می شوند.

به  آفتابی  برق  پروژه  افتتاح  از  برشنا  برق  شركت  مسوولين 
هزينه ۱5ميليون دالر در باميان خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری جمهور:  پروژه برق آفتابی كه ظرفيت 
توليد بيش از يک هزار كيلووات برق را دارا می باشد در باميان 

افتتاح شد.
اين پروژه كه هزينه آن ۱5 ميليون دالر امريكايی برآورد شده 

است؛ از سوی كشور نيوزلند تمويل می شود.
سه  نزديک،  آينده  در  كه  گويند  می  برشنا  شركت  مسووالن 
می  تكميل  آن  تداركاتی  كار  كه  را  ديگر  رسانی  برق  پروژه 

شود.
وزير اقتصاد نيز در مراسم افتتاح اين پروژه، برق را يک نياز 
بندها  اعمار  بر  و  دانسته  افغانستان  حكومت  و  مردم  جدی 

بمنظور توليد برق در كشور تاكيد ورزيد.
به گفته رييس شركت برشنا؛ در حال حاضر، بيش از ۶۰ درصد 
مناطق كشور فاقد برق می باشند و اين اداره...   ادامه صفحه 6

وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است كه انفجار 
پايتخت  كابل  شرقی  حومه  در  جاده  كنار  مين 
پنج  و  گرفته  را  غيرنظامی  يک  جان  افغانستان، 

عضو ارتش را زخمی كرده است.
افغانستان  ملی  دفاع  وزارت  خبری  نامه  يک  در 
آمده است كه اين انفجار در منطقه »ارزان قيمت« 

مربوط ناحيه نهم شهر كابل اتفاق افتاده است.
در همين حال، ظاهر عظيمی سخنگوی وزارت 
كه  نوشته  خود  تويتر  صفحه  در  افغانستان  دفاع 
اين رويداد صبح روز گذشته حوالی ساعت ۷ به 
وقت محلی اتفاق افتاده و زخمی شده ها عضو 

نيروهای هوايی افغانستان هستند.
مقام های نظامی افغان تا كنون مشخص نساخته 
جاده  كنار  ماين  اين  كارگذاری  هدف  كه  اند 
نيروهای ارتش ملی بوده و يا موتر حامل نيروهای 

هوايی تصادفا با اين مين برخورد كرده است.
اما گروه طالبان كه مسووليت كارگذاری اين مين 
كنار جاده را به عهده گرفته، گفته اتوبوس حامل 
نيروهای ارتش افغانستان را در شرق كابل هدف 
اند كه شش سرباز  طالبان گفته  است.  داده  قرار 

ارتش در اين رويداد كشته شده اند.
اما وزارت دفاع افغانستان...         ادامه صفحه 6

انفجاری در کابل یک غیرنظامی را کشت و 
پنج عضو ارتش را زخمی کرد
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