
برای  را  ویژه یی  کمیسیون  افغانستان  داخلۀ  وزارت 
تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری کشور تشکیل 

داد.
انتشار  با  دوشنبه  روز  داخله  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
بیانیه یی اعالم کرد: این کمیسیون ده نفره باهدف اتخاذ 
انتخاباتی،  حوزه های  امنیت  تامین  برای  ویژه  تدابیر 
شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدهای 
والیتی، کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و ناظران 

انتخاباتی تشکیل شده است.
محمد سالم احساس رییس امور پولیس وزارت داخله 

ریاست این کمیسیون را برعهده دارد.
امی گوید که وزارت  معاون سخنگوی وزارت داخله 
داخله به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان 
راتامین  دهی  رای  مراکز  همه  امنیت  که  است  داده 

خواهد کرد.

نجیب دانش افزود: از مجموع هفت هزار مرکز رای 
امنیتی  مشکالت  با  آن  مرکز  پنجاه  و  دوصد   ، دهی 
مواجه است و تالش وزارت داخله برای تامین امنیت 

این مراکز تا روز برگزاری انتخابات ادامه می یابد.
شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  است  قرار 

والیتی افغانستان 16 حمل سال آینده برگزار شود.
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تا زماني كه تودة مردم براي بهبود حال يك ديگر احساس مسووليت 
نكنند، عدالت اجتماعي تحقق نمي يابد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

آجندای گفت وگوهای لندن
 اسطورة صلح آقای کرزی است!

رییس جمهور کرزی 
نامزدان  گذشته  روز 
ی  نه ها ت خا ر ا ز و
امور خارجه، معادن، 
و  آب  و  انرژی 
مبارزه با مواد مخدر 

را معرفی کرد.
ادارۀ امور و دبیرخانۀ 
وزیران،  شورای 
در  یک شنبه  روز 

ضرار  انجنیر  که  کرد  اعالم  جداگانه یی  خبرنامه  های 
حیث  به  مخدر  مواد  علیه  مبارزه  وزیر  مقبل  احمد 
امور خارجه، محمد عارف  نامزد وزارت  سرپرست و 
نورزی به عنوان نامزد و سرپرست وزارت انرژی و آب 
و محمد اکبر بارکزی معاون وزارت فواید عامه به حیث 
نامزد و سرپرست وزارت معادن و...      ادامه صفحه 6

کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا می گوید که در بخش صحی 
ارتش افغانستان، فساد گسترده یی جریان دارد و چندین شکایت 
را در این مورد از منسوبین ارتش ملی دریافت کرده است، اما 

وزارت دفاع به پیشنهادهای شان پاسخ نمی دهد.
بررسی  می گویند  سنا  مجلس  شکایات  سمع  کمیسیون  اعضای 
آن ها نشان می دهد که بخش صحی وزارت دفاع به دلیل فساد و 

سوء مدیریت در وضعیت بدی به سر می برد.
زلمی زابلی رییس کمیسیون سمع شکایات روز دوشنبه 6 عقرب 
1392 گفت که تالش های مجلس سنا برای تغییر رهبری بخش 

صحی وزارت دفاع، بی نتیجه مانده است.
مواجه  رکود  با  مطلقا  دفاع  وزارت  »بخش صحی  گفت:  زابلی 
باره  تا در این  است، ولی متاسفانه ما از وزارت دفاع خواستیم 
نظرش را به ما روان کند. آن ها یک بهانه...          ادامه صفحه 6

که  قومی  متنفذان  و  سناتوران  از  شماری  اظهارنظرهای 
خواستار تعویق زمان برگزاری انتخابات شده اند، در تضاد 
با منافع ملی افغانستان بوده و خالف قانون اساسی است.

شماری از آگاهان با بیان این مطلب می گویند که مردم 
افغانستان و جامعۀ جهانی خواستار برگزاری انتخابات در 
زمان تعیین شدۀ آن می باشند و چنین اظهاراتی، نمی تواند 

مانع برگزاری انتخابات شود.
روز یکشنبۀ هفتۀ جاری، شماری از اعضای مجلس سنا 
و  نشود  تأمین  افغانستان  در  صلح  زمانی که  تا  گفته اند: 
امنیت برقرار نگردد، برگزاری انتخابات ناممکن است و 

باید انتخابات برگزار نشود.
مورد  این  در  سناتوران  این  از  یکی  نظری  فقیرمحمد 

گفت: »کسی که تضمین 
انتخابات  یک  تا  کند 
برگزار  صحیح و خوب 
زمینه  است؟  کی  گردد، 
فراهم نیست و تا زمانی 
که صلح و امنیت نیامده 
نباید  انتخابات  است، 

برگزار گردد.«
برخی  این  از  پیش 
مجلس  اعضای  از 

خواستار  نیز  کوچی  تره خیل  مال  جمله  از  نماینده گان 
تأخیر در زمان برگزاری انتخابات شده  بودند.

اما ذکریا بارکزی رییس نهاد دیده باِن دموکراسی افغانستان 
انداختن  تعویق  به  پیوند  در  صحبت ها  تمام  می گوید، 
انتخابات سال آینده در تضاد با...           ادامه صفحه 6

نامزدان چهار وزارت 
معرفی شدند

کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا:

بخش صحی ارتش با رکود 
مواجه است

وزارت داخله کميسيوني براي تأمين 
امنيت انتخابات تشکيل داد 
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صفحه 6

درخواست تأخير در برگزاری انتخابات خالف 
منافع ملی است



سفر  بریتانیا  به  حالی  در  کرزی  رییس جمهور 
کرده و می خواهد در نشستی سه جانبه با مقامات 
بریتانیـا دیدار کند که هنوز هیچ رد  پاکستان و 
پایی عملی نسبت به تعهدات و بایدونبایدهایی 
که در سه دور نشست های قبلی میان طرفین رد 
این جاست  پرسش  نیست.  خبری  شد،  بدل  و 
می خواهد  روی  کدام  با  کرزی  آقای  جناب  که 
در چند  کند درحالی که  این نشست شرکت  در 
اگر  که  بود  کرده  ادعا  نشست ها  این  قبلِی  دور 
پاکستان تصمیمی جدی و عملی در جهت مبارزه 
با تروریسم و هراس افکنی نگیرد و با افغانستان 
حاضر  دیگر  نکند،  کمک  در جهت صلح آوری 

نیست بر سِر میز مذاکره یی این چنینی بنشیند.
آقای کرزی در سه دور  شاخ وشانه کشیدن های 
شد،  تلقی  خوشایند  بسیار  مذاکرات  این  قبلی 
زیادی  تبصره های  خارجی  و  داخلی  رسانه های 
بر آن زدند و ماحصل این شد که همه فکر کنند: 
هم  افغانستان  که  رسیده  آن  وقِت  باالخره  بله، 
باشد  داشته  عملی  و  میان حرفی جدی  این  در 
تهدید  از موضِع قدرت وارد شده و بخواهد  و 
نشست  آخرین  در  اما  بیافریند.  فرصت  و  کند 
میزبانی  به  افغانستان  و  پاکستان  که  سه جانبه یی 
ماه  تا شش  که  این شد  بر  قرار  داشتند،  بریتانیا 
روابط  و  آید  میان  به  افغانستان  در  صلح  بعد، 
برای  همیشه  از  شفاف تر  افغانستان  و  پاکستان 
مشِی  خط  تروریسم،  و  دهشت افکنی  با  مبارزه 
این  که  افسوس  اما  کند.  تصویر  را  مشخصی 
اتفاق نیفتاد و نه تنها صلح در افغانستان برقرار 
نشد، که ما شاهد هستیم که اوضاع بیش از پیش 
رو به وخامت گذاشته و هیچ نشانی یی از بهبود 

وجود ندارد.
آن  که:  پرسید  کرزی  آقای  جناب  از  باید  حال 
این بی سروصـدا  شاخ و شانه کشیدن ها کجا و 
و بدون بازخواست از قول و قرارهای پیشین به 
دیداری دیگر شتافتن کجا؟ در نشست های قبلی 
چه عاید افغانستان شد که این بار شود؟ و مهم تر 
درست  آیا  دیپلماتیک  لحاظ  از  این که  همه  از 
باالترین شخص  و  کشور  یک  رییس  که  است 
آن  به راحتی  بعد  و  دهد  وعده یی  مملکت،  یک 
این گونه  دیپلماسی،  لحاظ  از  بگذارد؟  پا  را زیر 
اعمال شما چه تفسیری می تواند داشته باشد و تا 
چه حد به وجه بین المللی ما صدمه وارد خواهد 

کرد؟ 
در  کرزی  آقای  جناب  نه  که  می رسد  نظر  به 

پاکستان  و  بریتانیا  نه  و  بوده  تهدید خود جدی 
پایان  افغانستان،  بحران  حل  در  قاطع  اراده یی 
دادن به معضل طالبان و تأمین امنیت و صلح در 
افغانستان و منطقه دارند. زیرا اگر درصدی هم 
این دو کشور خواستی جدی برای عملی شدِن 
تعهدات شان می داشتند، ما دست کم اندکی بهبود 
در اوضاع بحران زدۀ افغانستان را شاهد می بودیم. 
عکس  گرفتن  برای  بازهم  کرزی  آقای  جناب 
یادگاری به انگلیس رفته تا کلکسیوِن نشست ها 
و مذاکراِت بی فرجام و بی نتیجۀ خود را فربه تر 
سازد. برای او مهم نیست که تا چه حد پاکستان 
و بریتانیا در وعده های خود صادق بوده اند و یا 
چه به روز افغانستان آمده و این دعوت فرصت 
با نرفتن و تحریم آن، عماًل نشان  خوبی  بود تا 
با  تا  دارد  جدی  اراده یی  افغانستان  که  می داد 
کسانی وارد تعامل نشود که حسن نیت شان در 

عمل زیر سوال رفته است!
واپسین  این  در  کرزی  آقای  جناب  برای 
و  واشنگتن  و  لندن  به  رفتن  ریاستش،  ماه های 

اسالم آباد و هر جای دیگر، غنیمتی ست گران بها 
که شده،  این سفر ها هم  در حاشیۀ  تا دست کم 
نبودنش  فردای  از  بعد  دست نشاندۀ  تیم  نفع  به 
کند.  البی گری  یا  چانه زنی  قدرت،  مسند  در 
در غیر این صورت، هیچ مبنایی و هیچ منطقی 
نمی تواند نشستی این چنین درون تهی و محکوم 
در  می رسد  نظر  به  کند.  توجیه  را  شکست  به 
پُر از مجلس  با دست  آنانی که  نیز  این نشست 
بیرون خواهند آمد، بریتانیا و پاکستانی ها هسـتند 
قبل،  دور  سه  همانند  کرزی  رییس جمهور  و 
بی کاله و دست خالی به کابل بازخواهد گشت 
و هیچ سوغاتِی خوشایندی برای مردم افغانستان 

و  رسانه ها  شهروندان،  باید  اما  داشت.  نخواهد 
نخبه گان سیاسی، هوشیارانه متوجه عمل کردهای 
باشند؛ زیرا هرگونه غفلت  جناب رییس جمهور 
در  کرزی  آقای  که   شود  این  باعِث  می تواند 
ظرف چند ماه باقی مانده از ریاستش، اوضاع را 
از این هم که هست، بدتر کند و به هزینۀ ملت، 
را  خطرناک  معامله یی  خود،  شخصی  نفع  برای 
و  سیاسی  حساب رسی  این رو  از  دهد.  سامان 
از  پیش  باید  که  ضرورت هایی ست  جزِو  مالی، 
جدی  توجه  مورد  ریاست جمهوری  دورۀ  ختم 
نهادهای مدنی، رسانه ها و نخبه گان سیاسی و در 
نهایت خانۀ ملت قرار بگیرد تا بیشتر از این کسی 
نتواند در واپسین روزهای قدرت، مردم ما را از 
لحاظ اقتصادی فقیرتر و مقروض تر، و از لحاظ 

سیاسی سرافکنده تر و وابسته تر سازد. 
و  افغانستان  در  بریتانیا  دوازده سالۀ  عمل کرد 
مناسباتش با پاکستان و طالبان، به خوبی می تواند 
عدم صداقت و چندرویه بازی کردِن این کشور 
تصویر  به  افغانستان  صلِح  و  جنگ  قبال  در  را 
میزبان  بریتانیا  گاهی  از چند  هر  این که  بکشـد. 
نام  به  منطقه  بحران زدۀ  و  بحران ساز  کشور  دو 
مسایل  سِر  بر  تا  می شود  افغانستان  و  پاکستان 
دادن  پایان  و  تروریسم  با  مبارزه  و  امنیتی  مهم 
صلح  آوردن  برای  برنامه ریزی  و  جنگ  به 
این  که  است  این  گواه  خود  کنند،  گفت وگو 
در  هم چنان  را  امور  سررشتۀ  جز  هدفی  کشور 
دست نگه داشتن و اوضاع را تحت کنترول خود 
این  از  که  شاهکاری  ما  وگرنه  ندارد.  درآوردن 
جدی  که  قدمی  و  باشد  آمده  بیرون  نشست ها 
دست کم  یا  منطقه  در  ثبات  و  صلح  جهت  در 
باشد و  برداشته شده  افغانستان  و  پاکستان  میان 
تالش دل سوزانه یی که از نشست هایی این چنینی 
هرگز  را  باشد  رسیده  ثمر  به  و  تراویده  بیرون 
قطر  در  طالبان  دفتر  نکرده ایم. گشایش  مشاهده 
گرفتِن  جان  و  طالبان  پرچم  شدِن  افراشته  و 
بحث امارت اسالمی در رسانه ها، یکی از ثمراِت 
بود.  پیشین  سه جانبۀ  نشست های  خانمان برانداز 
نتایجی  نیز  نشست  این  که  باشد  قرار  اگر  حال 
تکان دهنده و ثمراتی ضد منافع ملی به بار آورد، 
چه ضرورتی به رفتن و اشتراک کردن در این نوع 
نشست ها وجود دارد که آقای کرزی نمی تواند از 

آن دل برکند؟
خود  کرزی  آقای  جناب  که  می رسد  نظر  به 
به وضوح می داند که در لندن هیچ خبری نیست، 
تعاملی  وارد  با وی  که کسی  نیست  قرار هم  و 

دیگر  که  می داند  کرزی صاحب  شود.  جدی 
محورهای  و  گزاره ها  روی  بریتانیا  و  پاکستان 
وی  با   افغانستان  در  صلح  و  جنگ  جدی 
حرفی نخواهند داشت. اما این بار این دو کشور 
می خواهند با همدست شدن با هم، یک بار دیگر 
از کرزی و مهره های وابسته به او، برای گسترش 
و نهادینه کردن بحران در افغانستان استفاده کنند 
از  نشست،  این  حاشیه های  به حتم  این رو  از  و 
خود نشست مهم تر و حرف های پشت پرده که 
رد و بدل خواهد شد، سرنوشت سازتر از آجندا 

و موضوع اصلِی این دیدار خواهد بود!
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حلیمه حسینی

زبان حال کرزی در نشسـت لندن:

با دست خالی آمدیم، با دست 
خالی می رویم!

 

نشست  چهارمین  در  شرکت  برای  کرزی  حامد  رییس جمهور  
سه جانبۀ افغانستان، بریتانیا و پاکستان، به لندن رفت. آقای کرزی در 
این سفر، در نشست اقتصادی جهان اسالم در حال تغییر ـ که قرار 

است در لندن برگزار شود ـ نیز شرکت خواهد کرد.
نشست های سه جانبه میان افغانستان، بریتانیا و پاکستان از چندسال 
سه  است.  شده  راه اندازی  بریتانیا  صدر اعظم  ابتکار  با  این سو  به 
روی  آن،  در  ظاهراً  که  سه جانبه  نشست های  این  گذشتۀ  نشست 
با تروریسم و روند گفت وگوی های  موضوعات مهمی چون مبارزه 
صلِح حکومت افغانستان با گروه طالبان و چند موضوع مهِم دیگر 
منطقه یی بحث و گفت وگو شده ـ تا کنون نتیجه یی نداشته است و 
طبیعی  شود،  برگزار  دیگر  نشست  سه  به ساِن  نیز  نشست  این  اگر 

است که نتیجه یی در پی ندارد.
نشست  در  دیگری  حرف های  که  می رسد  نظر  به  بار  این  اما 
می  شود که نمی تواند  سه جانبه مطرح می گردد و تصمیم هایی گرفته 
که  گذشته  سه جانبۀ  نشست  در  چنان که  باشد.  افغانستان  خیر  به 
که  سه جانبه  بحث های  بیشتر  گرفت،  صورت  قبل  یک سال واندی 
پشت پرده هم بود، روی اهمیِت طالبان و این که زندانیاِن این گروه 
باید از زندان ها رها شوند، متمرکز شده بود. این فیصله عملی شد 
و تا کنون شمار زیادی از زندانیان طالب، از نعمت آزادی برخوردار 
شده اند. بنابراین به نظر ما واضح است که در این نشست نیز بیش 
شوند  سهیم  آینده  قدرت  در  طالبان  چه گونه  این که  روی  همه  از 
زیرا  می گیرد.  صورت  بحث  بماند،  باقی  محفوظ  آن ها  جایگاه  و 
می خواهند  و  هستند  طالبان  اصلی  حامیان  از  انگلستان  و  پاکستان 
به هر نحو ممکن، جایگاه طالبان را در افغانستان مهم جلوه داده و 

تثبیت کنند.
برای  لندن  به  کرزی  سفر  چهارمین  که  می رسد  نظر  به  اکنون  اما 
شرکت در نشست سه جانبه، با سفر مولوی فضل الرحمن پاکستانی 
به کابل، کم وبیش رابطه دارد. دو هفته پیش مولوی فضل الرحمن که 
از او به عنوان پدر طالبان یاد می شود، به کابل آمد و در دیدارش با 
کرزی، بیشتر روی این تأکید کرد که باید به حال طالبان رحم شود 

و کاری شود که این گروه اعادۀ حیثیت شده به قدرت برگردند. 
استخبارات  آرزوی  حال،  عین  در  پاکستانی  مالی  خواستۀ  این 
پاکستان، دولت پاکستان و دولت بریتانیاست؛ زیرا از نظر این ها، باید 
طالبان در قدرت و سیاسِت افغانستان سهیم شوند تا منافع پاکستان 

و بریتانیا را تأمین کنند. 
حاال که کرزی بر بنیاد فیصلۀ نشست سه جانبۀ قبلی، بیشتر زندانیان 
شدن  رها  مورد  در  و  ساخته  رها  پاکستان  زندان های  از  را  طالب 
اطمینان  و  کرده  پاکستانی صحبت  مالی  با  نیز  باقی مانده  زندانیان 
داده است؛ می رود تا مرحلۀ دومِ این آجندا را با جانب پاکستان با 
میانجی گری بریتانیا، روشن سازد و برای عملی شدِن آن اقدام کند.

طالبان  جایگاه  نشست،  این  در  صحبت ها  اصل  پیداست،  چنان که 
مورد  این  در  باید  کارهایی  چه  این که  و  است  آینده  حکومت  در 
روی  پیش  انتخابات  نشست،  این  دیگِر  جانب  اما  بگیرد.  صورت 
می خواهند  بریتانیا  و  پاکستان  است.  افغانستان  ریاست جمهوری 
بدانند که چه کسی در انتخابات آینده به پیروزی می رسد و منافِع 
پاکستان در سیاست های آن رییس جمهور، از چه منزلتی برخوردار 
است. به عبارت دیگر، این که در آینده چه کاری باید صورت گیرد 
و کدام تیم حافظ منافع پاکستان خواهد بود، برای پاکستان و بریتانیا 

بسیار مهم است.
اهمیت  از  پاکستان  منافع  افغانستان،  برابر  در  بریتانیا  سیاست  در 
افغانستان  در  حکومتی  با  بریتانیا  یعنی  است.  برخوردار  به سزایی 
احساس راحتی می کند که با پاکستان کنار بیاید. از این رو، مهم ترین 
مسأله در نشست سه جانبه، چه گونه گی چیدمان قدرت سیاسی در 
افغانستاِن بعد از انتخابات است؛ تا جایی که به نظر می رسد جا دادن 
طالبان در قدرت سیاسی آینده، یکی از خواست های جدی بریتانیا 
این  کابل،  به  بازگشت  در  وی  تا  است  کرزی  آقای  از  پاکستان  و 

موضوع را با نامزدان مورد حمایتش مطرح سازد.
در صورتی که طالبان بخشی از بدنۀ دولت آینده شوند، پاکستان نیز 
ناامنی ها در کشور را کاهش می بخشد تا به راحتی بتواند افغانستان را 
به عنوان یک سنگر مستحکم در پشِت خط جبهۀ منازعه با هند، در 

قیومیِت خود داشته باشد.
موردی دیگری که می تواند در این سفر مطرح باشد، جایگاه بریتانیا 
در افغانستاِن بعد از 2014 است. قرار است به این منظور بین کابل 
و بریتانیا یک سند منعقد شود و باید کرزی قبل از امضای این سند، 
به تعهدات و توافقاتی با جانب بریتانیایی برسد و این سند باید بعد 
از امضای سند امنیتی بین کابل و واشنگتن، به امضا برسد. بریتانیا با 
توجه به تجربه های قدیمی اش در افغانستان و منطقه، می خواهد که 
در آینده افغانستان را زیر پوشش خود داشته باشد و از طریق فعالیت 

استخباراتی، بر همۀ امور آن اشراف داشته باشد.
هنوز استراتژی پاکستان در مورد افغانستان تغییر نکرده و بریتانیا در 
حمایت از سیاست های آن کشور، در پِی آن است که نقشۀ آن کشور 
را در افغانستان عملی کند. مبرهن است که بریتانیا نقشه یی متفاوت 

از پاکستان برای افغانستان ندارد.

بریتانيا 
نقشه یی متفاوت از پاکستان 

برای افغانستان ندارد!

برای جناب آقای کرزی در این واپسین ماه های ریاستش، رفتن به لندن و واشنگتن 
و اسالم آباد و هر جای دیگر، غنیمتی ست گران بها تا دست کم در حاشیة این سفر ها 
هم که شده، به نفع تیم دست نشاندة بعد از فردای نبودنش در مسند قدرت، 
چانه زنی یا البی گری کند. در غیر این صورت، هیچ مبنایی و هیچ منطقی نمی تواند 
نشستی این چنین درون تهی و محکوم به شکست را توجیه کند. به نظر می رسد 
در این نشست نیز آنانی که با دست پُر از مجلس بیرون خواهند آمد، بریتانیا و 
پاکستانی ها هسـتند و رییس جمهور کرزی همانند سه دور قبل، بی کاله و دست خالی 
به کابل بازخواهد گشت و هیچ سوغاتِی خوشایندی برای مردم افغانستان نخواهد 
داشت
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امنیتی  هماهنگی  بهای  یمنی  سربازان  که  این  بیان  با  یمن  القاعده 
میان صنعاء و واشنگتن را می پردازند، از اشغال برخی از مناطق شهر 

البیضاء در جنوب این کشور خبر داد.
روز  یمن  در  القاعده  شاخه  عرب«،  جزیره  شبه  در  »القاعده  گروه 
دوشنبه از اشغال برخی از مناطق شهر البیضاء در جنوب این کشور 

خبر داد.
ارتش و  افسران و مسووالن  ترور  القاعده یمن همچنین مسئولیت 
بر  را  کشور  این  والیت   چند  در  یمن  اطالعاتی  دستگاه  و  پولیس 

عهده گرفت.
»حمزۀ زنگباری«، امیر القاعده در والیت ابین نیز در پیامی ویدئویی 
اعالم کرد: ما ظرف دو ماه گذشته در چند استان دست به عملیات 
نظامی علیه افسران و سربازان ارتش زدیم که این اقدامات معادالت 

دشمن را بر هم زد و اراده اش را در هم شکست.
در  امنیتی  نیروهای  و  ارتش  علیه  تشدید حمالت  کرد:  تاکید  وی 
و  است  القاعده  علیه  آمریکا  با  یمن  ارتش  همکاری های  به  پاسخ 
را  واشنگتن  و  صنعاء  میان  امنیتی  هماهنگی  بهای  یمنی  سربازان 

می پردازند.
این رهبر عضو القاعده در پایان گفت: هدف و انگیزه ما از جنگ این 

است که کشور را از سلطه و کنترل آمریکا خارج کنیم.

خشم آلمان ها از جاسوسی  امریکا

پرونده یی که به زودی بسته نخواهد شد
صدراعظم  تلفنی  مکالمات  شنود  از  آلمان  مردم 
کسانی  بسیارند  خشمگینند.  امریکا  توسط  خود 
که خواستار مجازات عامالن آن هستند، اما آیا در 
آلمان یا اتحادیه اروپا قوانینی برای مجازات عامالن 

چنین اقدامی وجود دارد؟
ناخشنودی و خشم مردم آلمان از شنود مکالمات 

افزایش  این کشور  تلفنی صدراعظم 
یافته است. این شنود از سال 2002 
میالدی، بیش از 10 سال ادامه داشته 
و سبب شده تا لحن سیاست مداران 
آلمان نسبت به این اقدام امریکا تغییر 

کند.
تشکیل  خواستار  که  کسانی  شمار 
بوندستاگ،  در  ویژه ای  کمیسیون 
بررسی  برای  آلمان،  فدرال  پارلمان 
دستگاه های  تلفنی  شنودهای  دقیق 
همواره  هستند،  امریکا  جاسوسی 

افزایش می یابد.
داخله  وزیر  فریدریش،  پتر  هانس 
آلمانی  با روزنامه  آلمان در مصاحبه 
امریکایی ها  گفت:  زونتاگ  آم  بیلد 
شهروندان  همراه  تلفن های  شنود  با 
نقض  را  کشور  این  آلمانی  قوانین 
نقض  امریکا  اقدام  این  کرده اند. 
حاکمیت آلمان است و از جانب ما 

پذیرفتنی نیست.
شنود  باره  در  آلمان  در  زیادی  پرسش های  اکنون 
این کشور برای  آلمان و قوانین  تلفنی صدراعظم 
سواالتی  شده اند؛  مطرح  اقدامی  چنین  مجازات 
در  متهمان  محاکمه  اقدام،  این  بودن  جرم  مانند: 
دادگاه های این کشور یا بازجویی از ادوارد اسنودن، 
کارمند سابق آژانس امنیت ملی امریکا در این رابطه.

تلفنی صدراعظم  شنود  با  ارتباط  در  امریکا  اقدام 
به  که  آلمان  ماده 94 حقوق جزایی  برطبق  آلمان 
موضوع خیانت می پردازد، جرم محسوب می شود.

ماده 99 کتاب حقوق جزایی آلمان نیز به موضوع 
بخش های  از  جاسوسی  و  می پردازد  جاسوسی 
مخفی این کشور را از طرف عوامل خارجی جرم 

می داند.
کشیدن  دادگاه  به  برای  پرونده یی  می توان  آیا  اما 

مجرمان تهیه کرد؟
دادستانی آلمان به طور رسمی علیه این اقدام امریکا 
و  پرونده  تهیه  برای  زیرا  است،  نشده  عمل  وارد 
به  بتوان  که  باید مجرمانی  دادگاه  در  طرح مسئله 

آلمان  جزایی  قوانین  باشند.  موجود  آورد  دادگاه 
هدف شان اثبات جرم افراد مشخص است.

و سپس  آورد  آلمان  به  ابتدا  باید  را  مجرمان  این 
در دادگاه به جرم شان رسیدگی کرد. اما مسئوالن 
سفارت دارای مصونیت دیپلماتیک هستند و تنها 
از  آن ها  اخراج   کرد  می توان  آنها  علیه  که  کاری 

خاک کشور است.
تفاهم   31 ماده  در  دیپلمات ها  حقوقی  مصونیت 
با  ارتباط  در  اروپا  اتحادیه  کشورهای  دیپلماتیک 
ماده  این  در  است.  شده  تنظیم  دیپلماتیک  روابط 
مهمان  کشور  در  دیپلمات ها  اگر  که  است  آمده 
آنها را اخراج کرد.  جرمی مرتکب شوند می توان 

اما آیا می توان از ادوارد اسنودن بازجویی کرد؟

پرسش دیگر مطرح شده، دعوت مقامات قضایی 
آلمان از ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس امنیت 
ملی امریکا است تا در باره شنود تلفنی صدراعظم 
آلمان توضیحاتی بدهد. این اقدامی قانونی است و 
می تواند در آلمان عملی شود. بر طبق قوانین این 
آلمان  از  در خارج  که  از شهودی  می توان  کشور 
برای  خواست  می کنند  زندگی 
کمک به حل موضوع پرونده، در 
باره موضوعی خاص نظرشان را 

مطرح کنند.
این  به  آلمان  تمایل  صورت  در 
کشور  این  مقامات  باید  موضوع 
مقامات  با  را  خواستی  چنین 
در  آنها  کنند.  مطرح  روسیه 
می توانند  روسیه  توافق  صورت 
سابق  کارمند  اسنودن،  ادوارد  با 
آژانس امنیت ملی امریکا، مالقات 
کنند و سواالت  خود را با او در 

میان بگذارند.
البته این امکان هم وجود دارد که 
و  شود  دعوت  آلمان  به  اسنودن 
در این کشور به سواالت مقامات 
در  گوید.  پاسخ  آلمان  حقوقی 
بر  آلمان  دولت  شرایطی  چنین 
متعهد  اروپا  اتحادیه  قوانین  طبق 
به  اسنودن  تحویل  امکان  آیا  کند  تحقیق  است 

امریکا وجود دارد یا نه.
گرچه بعضی کشورهای جهان جاسوسی را جرم 
دانسته اند، اما قوانین بین الملل آن را ممنوع نکرده 
است. به طور معمول اما هر کشوری اعالم می کند 
به  اقدام  خود  دوست  کشورهای  با  ارتباط  در 

جاسوسی نخواهد کرد.
روابط  با  ارتباط  در  تنها  نیز  وین  تفاهم نامه  در 
طور  به  اروپا  اتحادیه  کشورهای  دیپلماتیک 
باره  در  و  شده  اشاره  موضوع  این  به  غیرمستقیم 
آمده  انجام شود  نباید در ساختمان سفارت  آنچه 
انجام  اقداماتی  نباید  سفارت خانه ها  »در  است: 

شوند که با وظایف قانونی آنها ناهماهنگ باشند.

اشغال بخش هایی از یمن 
توسط القاعده

درخواست امریکا از جاپان 
برای شنود فیبرهای نوری و 

جاسوسی از چین

کاندیدای نخست وزیر گرجستان 
پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد

اردوغان:
حتا به حقوق ملحدین هم احترام 

می گذاریم رای  از  گرفته  صورت  نظرسنجی  براساس 
دهندگان و نتایج اولیه رای گیری، کاندیدای 
میلیاردر  وزیر  نخست  حمایت  مورد 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  گرجستان، 
این کشور متحد امریکا پیروز شده است. در 
همین حال نزدیکترین رقیب او شکست خود 

را پذیرفت.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بیدزینا 
با  گرجستان  وزیر  نخست  ایوانیشویلی، 
»گئورگی  کننده  قانع  پیروزی  از  استفاده 

مارگوالشویلی« که تا پیش از این رییس یک دانشگاه بود، قدرت خود را استحکام می بخشد.
همچنین ایوانیشویلی می تواند اکنون تنش ها با روسیه را کاهش دهد، زیرا همچون میخائیل 
درخصوص  تردید  بزرگترین  اما  است.  گرفته  پیش  در  را  گرایی  غرب  راه  ساکاشویلی 
چگونگی تمایل ایوانیشویلی به اداره امور برمی گردد و اینکه آیا ساکاشویلی را به زندان 

می اندازد یا خیر.
هرچند ساکاشویلی در طول مدتی که قدرت را در دست داشت، گرجستان را در مسیر 
دموکراسی قرار داد اما بسیاری از گرجی ها که او را به چشم مستبد و افراطی می بینند و از 

او بسیار خشمگینند.
نظرسنجی از رای دهندگان نشان می دهد که مارگوالشویلی 44 ساله که تجربه سیاسی اش به 
یک سال ریاست وزارت آموزش محدود می شود، 67 درصد آراء را به دست خواهد آورد.
در حالیکه حدود 40 درصد از آرای حوزه های رای گیری شمارش شده اند، کمیته مرکزی 
را کسب کرده  آراء  اکثریت  اینجا  به  تا  مارگوالشویلی  اعالم کرد که  انتخابات گرجستان 

است.
طبق نظرسنجی از رای دهندگان، دیوید باکرادزه، کاندیدای رقیب مارگوالشویلی که عضو 

حزب ساکاشویلی است، 21 درصد آرا را کسب می کند.
به محض مشخص شدن نتیجه نظرسنجی، باکرادزه به مارگوالشویلی تبریک گفته و اعالم 

آمادگی برای همکاری با رییس جمهور و نخست وزیر کرد.
ایوانیشویلی که جایگزین ساکاشویلی به عنوان نخست وزیر شده، متعهد شده است که ماه 
آینده میالدی از قدرت کناره گیری کند و کاندیدای جدیدی معرفی کند. طبق قوانین جدید، 

بسیاری از اختیارات رئیس جمهوری گرجستان نیز به مقام نخست وزیر اعطا می گردد.

خبرگزاری کیودوی جاپان فاش کرده که آژانس امنیت ملی امریکا 
اطالعات  برای شنود  کرده  از جاپان درخواست  در سال 2011 

فیبرهای نوری که از این کشور می گذرند همکاری کند.
به این ترتیب آژانس امنیت ملی امریکا می خواسته به اطالعات 
فیبرهای نوری منطقه آسیا پاسیفیک، از جمله اطالعات شخصی، 

دست پیدا کند.
خبرگزاری کیودو می گوید دسترسی به فیبرهای نوری محدوده 
جاپان به ایاالت متحده این امکان را می داده که از چین جاسوسی 

کند.
بنا به گزارش این خبرگزاری، جاپان درخواست همکاری برای 

شنود فیبرهای نوری را رد کرده است.
در روزهای اخیر ابعاد جدیدی از فعالیت های جاسوسی آژانس 
خبر  اسپانیایی  رسانه های  است.  شده  فاش  امریکا  ملی  امنیت 
ماه شصت  یک  فقط ظرف  تازگی  به  متحده  ایاالت  که  داده اند 
میلیون مکالمه تلفنی شهروندان اسپانیایی را مورد شنود قرار داده 

است.
صدراعظم  مرکل،  آنگال  شخصی  تلفن  شنود  افشای  همچنین 

آلمان توسط دستگاه های اطالعاتی امریکا خبرساز شده است.
امریکا،  رییس جمهور  اوباما،  باراک  می گویند  آلمانی  رسانه های 
از شنود تلفن خانم مرکل خبر داشته است، در حالی که آژانس 
امنیت ملی امریکا اعالم کرده آقای اوباما از این مساله مطلع نبوده 

است.
این  کرده  اعالم  کوریای جنوبی  وزارت خارجه  همین حال  در 
کشور می خواهد بداند آیا رهبران کره جنوبی هم هدف شنودهای 

امریکا بوده اند یا خیر.
بریتانیا  که  بود  کرده  فاش  ایندیپندنت  روزنامه  این  از  پیش 

اطالعات فیبرهای نوری خاورمیانه را شنود می کند.
خبرنگار بی بی سی در توکیو می گوید قانون اساسی جاپان دولت 
کشورهای  با  امنیتی  و  اطالعاتی  همکاری های  از  را  کشور  این 
دیگر منع می کند و در عین حال دستگاه های اطالعاتی این کشور 
نظر  انجام عملیات وسیع شنود مورد  برای  کافی  انسانی  نیروی 

امریکا را در اختیار ندارند.

اظهار  ترکیه  نخست وزیر 
حتی  وی  دولت  داشت، 
»ملحدین«  حقوق  حامی 
است و از هر گونه تبعیض 
بر اساس مذهب و قومیت 

اجتناب می کند.
خبرگزاری  گزارش  به 
طیب  رجب  آنادولو، 
نخست وزیر  اردوغان، 
ترکیه در اظهاراتی در تاریخ 
به حضار  اکتبر خطاب   27

در یک مراسم افتتاحیه در والیت »وان« گفت: ما گفته ایم که با همه گروه های قومی 
یکسان برخورد می کنیم و به آن ها در یک سطح خدمت رسانی می کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: ما همچنین گفتیم که ملی گرایی مذهبی نداریم و به عبارت 
دیگر ما گفتیم که به حقوق مسلمانان، مسیحیان و یهودیان و حتی ملحدین به یک 

میزان احترام می گذاریم.
وی مدعی شد حزب عدالت و توسعه حیات سیاسی خود را با این اهداف آغاز 

کرده است.
نخست وزیر ترکیه گفت: خدمت رسانی به همه اقشار و بخش های کشور صرف 
نظر از اینکه چه مذهب و قومیتی دارند وظیفه دولت است. این سخن به معنی آن 
است که ما هر کاری برای مناطق شرقی انجام دهیم عینا برای مناطق غربی نیز انجام 
می دهیم. هیچ گونه تبعیضی وجود نخواهد داشت. ما گفتیم که حافظ عدالت در 

جامعه با کمک خدا خواهیم بود.
اردوغان با اشاره به کلیسای ارمنی های آق دامار در والیت وان که در سال 2007 
با مجوز محدود بازگشایی شد، گفت که این وظیفه دولت است که تضمین کند هر 

گروهی در کشور بتواند تکالیف مذهبی خود را انجام دهد.
وی گفت: ایجاد فرصت برای انجام تکالیف مذهبی وظیفه دولت است. من این کار 

را به عنوان یک وظیفه اسالمی، انسانی، وجدانی و قانون انجام می دهم.

شبكه خبری دويچه وله            
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بخش نخست

تکرر ادرار؛ 
یک بیـمارِی آزاردهنـده

           داکتر حبیب آریامنش

مسلمًا ایجاد کوچک ترین تغییری در وضع دفع ادرار، می تواند نشانه یی مهم و جدی 
باشد؛ نشانه یی که نباید به ساده گی از کنارِ آن گذشت. در این میان، افزایش دفعات 
دفع ادرار، یکی از شایع ترین و مهم ترین مسایلی ست که می تواند افراد را درگیر کند. 
این بیماری زن، مرد، کودک و بزرگ سال هم نمی شناسد و ممکن است برای تمام 
افراد ایجاد شود. شاید شما خودتان چنین وضعی را تجربه کرده باشید یا میان دوستان 
و اطرفیان تان کسانی را بشناسید که دایم باید برای دفع ادرار خودشان را به تشناب 

برسانند و از تکرر ادرار رنج می برند. 
اما این که چنین مشکلی چرا ایجاد شده و برای درمان آن چه باید کرد، موضوعی ست 
که حتمًا به بررسی و پی گیرِی دقیق تر نیاز دارد و تنها کاری که از دست بیمار برمی آید، 

مراجعه به پزشک و پی گیری اقداماِت اوست.
  تکرر ادرار؛ افزایش حجِم ادرار یا کاهش آن؟

به طور کلی، تمام افراد بالغ طی 24 ساعت شبانه روز، پنج تا شش مرتبه دفع ادرار 
دارند و هرگونه افزایش در این مورد که موجب می شود تعداد دفعات بیش از این 

مقدار طبیعی باشد، به عنوان تکرر ادرار شناخته می شود.
به  رفتن  دفعات  تعداد  است  ناچار  بیمار  که  می شود  اطالق  شرایطی  به  ادرار  تکرر 
بتوانیم  تا  باشد  باید  چه قدر  ادرار  حجم  مرتبه،  هر  در  اما  دهد.  افزایش  را  تشناب 
نوع  دو  به  ادرار  تکرر  که  گفت  باید  است؟...  شده  ادرار  تکرر  دچار  بیمار  بگوییم 
تقسیم می شود: گاهی در هر مرتبه دفع، بیمار به مقدار کافی و منطقی دفع ادرار دارد 
که این مشکل به عنوان پلی اوری تعریف و شناخته می شود. بروز چنین وضعی، علل 
متفاوتی دارد. به عنوان مثال، بیماران مبتال به شکر خون یا کسانی که مقادیر مصرفی 

مایعات شان بسیار زیاد است، ممکن است با این مسأله روبه رو شوند.
پلی  معموالً  قلبی  بیماران  برای  البته 
اوری فقط در طول شب اتفاق می افتد؛ 
چون ورمی که در طول روز در پای 
بیماران جمع شده است، شب ها  این 
افزایش  موجب  استراحت  هنگام  و 
کسانی  هم چنین  می شود.  ادرار  دفع 
که به دلیل مصرف دارو و به پیشنهاد 
مایعات  و  آب  زیادی  مقدار  پزشک، 
نیز دچار این مشکل  مصرف می کنند 
بیماران  از  خواهند شد. در این گروه 
ضمن این که تعداد دفعات ادرار زیاد 
است، میزان ادرار دفعی در هر مرتبه 

نیز افزایش پیدا می کند.
با  نیز  بیماران  از  دیگری  گروه  در 
افزایش  ادرار  دفع  دفعات  این که 
مرتبه  هر  در  ادرار  میزان  اما  می یابد، 
کم و اندک است. در واقع این افراد با 
وجود مقدار کمی ادرار، احساس دفع 
خواهند داشت و مجبورند به تشناب 

بروند.

          مراد فرهادپور

برخورد  نوعی  به  لیبرال،  نهایی  ریشۀ 
مطلقه«  »دولت  طرح  با  اروپایی  اشرافیِت 
اروپا  در   17 و   16 قرون  از  که  برمی گردد 
چهاردهم  لویی  آن،  اوج  نقطۀ  و  افتاد  راه 
بود. بحث آن ها محدود کردِن قدرت مطلقۀ 
پادشاه بود، بر اساس مرزهایی که به تدریج 
از دل آن ایدۀ »حکومت قانون« برمی خیزد. 
در  غالباً  محدودیت  این  اساس،  همین  بر 
و  فضال  از  که  مشورتی  مجلس  شکل یک 
ریش سفیدان و افراد برجستۀ کشور تشکیل 
هیچ  قضیه  این  در  است.  بوده  می شد، 

نه ربطی  شکل دموکراتیکی در کار نیست. 
به هیچ  نه  و  مردم  به  نه  دارد،  انتخابات  به 
تنها  ریش سفیدان  مجلس  این  دیگر.  چیز 
تشکیل  مطلقه  قدرِت  کردن  محدود  برای 
پایه،  همین  بر  هم  اشمیت  است.  شده 
پارلمان های  نقد می کند:  را  »پارلمانتاریسم« 
دقیقًا  دموکراتیک  سویۀ  وجود  با  اروپایی 
که  الیت هایی  برای  شدند  تبدیل  جایی  به 
با هم پول و قدرت را تقسیم می کنند. این 
قضیه ریشه در رویۀ غیردموکراتیک لیبرال ـ 

دموکراسی دارد.
در مقابل، با دموکراسی یی مواجه هستیم که 
آن هم مبهم است؛ زیرا با طرح دولت و بسط 
انواع  قدرت،  جدید  شکل های  می آید.  آن 
قالب  در  چه  جدید،  نهادهای  سازمان یابی 
چه  و  آلتوسری  ایدیولوژیک«  »دستگاه های 
governme n )رر قالب »حکومت مندی« 

tality( فوکو، فرقی نمی کند. مهم این است 
»جامعۀ  بود،  گفته  هگل  که  همان طور  که 
مدنی« نه جدا از »دولت« و »جامعۀ سیاسی«، 
بلکه به یک معنا همراه با خانواده و دولت 
تشکیل یک کل می دهد که مجموعاً بر اساس 

پروسۀ انتقال به مدرنیته، گذار از فیودالیسم 
این  می شوند.  ساخته  بورژوایی  جهش  و 
رویه را به شکل بسیار دراماتیک در انقالب 
تا صد  فرانسه  در  طبقه  این  دیدیم.  فرانسه 
خودش  انقالبِی  حرکت  هنوز  بعد  سال 
جاهای  خیلی  هرچند  بود،  کرده  حفظ  را 
دیگر به قول گرامشی با یک انقالب منفعل 
ساخت وسازهای  این  که  هستیم  روبه رو 
جدید از طریق الیت ها و قدرت دولت انجام 
می گیرد. مثل ایتالیا و آلمان، مثل کل جهان 
بخواهد  ندارد که  بورژوازی  اصاًل  سوم که 
انقالبی باشد یا پس بزند و کل این پروژه، 
و  دارد  رادیکال  غیر  و  سیاسی  غیر  حالت 

همین  به  نیست.  بارز  درآن  ژاکوپنی  لحظۀ 
و  ایتالیا  در  فاشیسم  بعدها  که  است  دلیل 

آلمان بیرون می زند.
دموکراسی،  ـ  لیبرال  یا  مدرنیته  در حرکت 
با حضور سیاسی  آن  هم  دموکراتیِک  رویۀ 
پروژه  یک  با  هم  و  است  همراه  »مردم« 
دولتی. تفاوت این جاست که در کشورهای 
را  باال  دست  دو،  این  از  کدام یک  مختلف 
دارد و دولت تبدیل می شود به همان ارگان 

خشِن وبری.
Dom n )اا به قول گرامشی، سویۀ سلطه 

nation( با سویۀ هژمونیک گره می خورد 
در  می یابیم.  توافق  و  زور  از  ترکیبی  ما  و 
را  دو  این  بخواهیم  اگر  که  این جاست 
نقد  هم  کنیم،  جدا  هم  از  اشمیت  همانند 
سیاست«  راه  »بستن  نوعی  منزلۀ  به  لیبرال 
وسط می آید و هم نقد دموکراسی به عنوان 
شکل مبهمی که هم می تواند »قدرت مردم« 
را متجلی کند و هم در قالب »پوپولیسم« و 
تبدیل  دولتی  سلطۀ  نوع  یک  به  »فاشیسم« 
شود که از مردم استفاده می کند. مردمی که 
از ابتدا در جامعۀ جدید از طریق دولت و در 

خانواده  شهرداری،  شفاخانه،  مدرسه،  قالب 
شده اند.  سازمان دهی  مختلف  نهادهای  و 
در ترکیب موجود لیبرال ـ دموکراتیک، این 
ادعای  آن  برخالف  می شود.  دیده  رویه  دو 
هژمونیک  قدرت  مبنای  که  ایدیولوژیکی 
را  دموکراسی  ـ  لیبرال  و  است  بورژوازی 
در  تضاد  بدون  و  بی تَرک  کامل،  کل  یک 
نظر می گیرد. به طور ساده می توان نشان داد 
که هم رویۀ لیبرال و هم رویۀ دموکراتیک، 
هستند؛  سیستمی  از  خارج  ابعاد  واجد 
حدوث  اساس  بر  که  انفجاری  ابعاد  واجد 
بازی  این  از  بیرون  و  درگیری  و  لحظه  و 
ظاهراً غیرخشن و توافقی عمل می کنند. در 
دنیا  هر جای  در  دموکراسی  ـ  لیبرال  قالب 
از سویس و امریکا و انگلستان تا هر جای 
دیگر »پولیس« و »ارتش« بیرون از این ماجرا 
است. خواه بلر سر کار باشد، خواه گوردون 
براون. دست آخر نیروهای پولیس و ارتش 

بیرون از انتخابات هستند.
رسانه  و  اعیان  مجلِس  بازِی  حتا  از  بیرون 
هم  کسی  و  می کنند  را  خود  کار   ... و 
نمی تواند دست به آن ها بزند. انتخاباتی هم 
نهادی  هیچ  نظارت  تحت  نیست،  کار  در 
انگلیس  و  امریکا  در  امروزه  و  نیستند  هم 
و هر دموکراسی پیشرفتۀ دیگری، هر کاری 
دوست داشته باشند انجام می دهند تا آن جا 
آدم  ندارند.  خبر  هم  دولتی ها  خود  که 
می دزدند، شکنجه می کنند، بمب می سازند، 
القاعده می سازند، هیچ کس هم حریِف آن ها 
والتر  قول  به  پولیس  اصلی  نیست. سرشت 
قانون،  اجرای  هنگام  که  است  این  بنیامین 
می کند.  عمل  قواعد  این  از  بیرون  اصوالً 
اجرای  شرایط  نمی تواند  هرگز  قانون  چون 
خود را تعیین کند. قانون فقط می گوید دزد 
است.  تفسیری  کاماًل  آن  اجرای  بگیرید،  را 
استخوانش  پیچاند و  را  می توان دسِت دزد 
پولیس  موتر  به  لت وکوب  با  و  را شکست 
فلم های  مانند  البته  می توان  و  انداخت 

هالیوودی با احترام برخورد کرد. 
این سویۀ بیرونی لیبرال ـ دموکراتیک است 
که همه جا به نحوی تأثیرگذار حضور دارد 
و قواعد بازی را برهم می زند. از آن طرف، 
بیرونی  سویۀ  ما  نیز  دموکراتیک  بخش  در 
داریم  را  مردمی  قدرت مند  حضور  داریم. 
در انتخابات، تظاهرات و نظایر آن که بازی 
شیوه یی  به  نمی توان  پس  می زند.  به هم  را 
حل وفصل  را  نزاع  گفت وگو،  با  هابرماسی 
کرد. قدرت هر یک از این دو طرف نیز ذاتًا 
این  از  یکی  اتفاقاً  از یکدیگر است.  متمایز 
در  برمی گردد:  مفهوم خشونت  به  تمایزات 
مازاد »پولیس« همواره خشونت حاضر است، 
هیچ گاه خشونت  اتفاقاً  »مردم«  مازاد  در  اما 
نیست. قدرت مازاد مردم به چیزی که نیاز 
دارد، نه قانون است، نه نحوۀ اجرای آن، نه 
نهاد و سازمان و برنامه ریزی. در نتیجه، کاماًل 
به عنوان یک امر مازاد در لحظات تاریخی 
بیرون می زند و بیرون از این قاعدۀ لیبرال ـ 

دموکراسی است.
هژمونی متکی بر توافق بین زور و ایدیولوژی، 
به این رویه های اضطراری سیاسی و تاریخی 
پاسخ  که  هم  خوب  چه  و  نمی دهد  پاسخ 
نمی دهد. چون امکان رهایِی ما این است که 
یکی از این رویه ها بتواند ما را نجات دهد. 
این بحث ادامه دار است و امیدوارم دوستانی 
که به هر شکلی از لیبرالیسم متصل هستند، 
آن را به صورت نظری ادامه دهند. چون از 
معنا  ایده ها  امروز،  بحرانی  شرایط  در  قضا 
می یابند و می توانند حامِل تغییراتی باشند که 
را  ماندن  انسان  و  بودن  انسان  امکاِن  ما  به 

می دهند.

بخش دوم و پایانی

گفتاری در باب اندیشۀ ليبرال

تکرر ادرار به شرایطی اطالق می شود 
که بیمار ناچار است تعداد دفعات 
رفتن به تشناب را افزایش دهد. اما 
در هر مرتبه، حجم ادرار چه قدر باید 
باشد تا بتوانیم بگوییم بیمار دچار 
تکرر ادرار شده است؟... باید گفت که 
تکرر ادرار به دو نوع تقسیم می شود: 
گاهی در هر مرتبه دفع، بیمار به مقدار 
کافی و منطقی دفع ادرار دارد که این 
مشکل به عنوان پلی اوری تعریف و 
شناخته می شود. بروز چنین وضعی، 
علل متفاوتی دارد. به عنوان مثال، 
بیماران مبتال به شکر خون یا کسانی 
که مقادیر مصرفی مایعات شان بسیار 
زیاد است، ممکن است با این مسأله 
روبه رو شوند
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عبدالحفیظ منصور
بخش چهـارم

  فضیلت عقل
مدرنیته،  اساسی  پایه های  از 
راسیونالیسم  یا  عقل گرایی 
از  مقصد  اما  می باشد. 
مگر  چیست؟  عقل گرایی 
انسان های ماضی از عقل بهره یی نداشتند؟ انسان در همۀ 
داشته،  فضیلت  و  برتری  عقلش  موجب  به  تاریخ  ادوار 
پس چرا مدرنیته تا این پیمانه بر عقل تأکید کرده است؟ 

و باالخره عقل گرایی به چه معناست؟
در سده های میانه در اروپا، فکر و اندیشه در چهارچوب 
دو مسأله گیر افتاده بود؛ یکی آموزه های کلیسای کاتولیک 
و دیگری هم تقلید محض از آن چه که از یونان باستان 
به میراث مانده بود و حالت تقدس به خود گرفته بود. 
ظهور »رنسانس« که معنی بازگشت به علم را می دهد، در 
واقع به دو مفهوم بود؛ هم به معنی رهایی از آموزه های 
فضای  به  بازگشت  مفهوم  به  هم  کلیسا،  سخت گیرانۀ 
علمی حاکم در یونان باستان، که در آن فضا، زمینۀ تفکر، 
نوآوری و نقد میسر بود. در کلیت رنسانس، جنبشی برای 
جدید«  »ارغنون  در  بیکن  فرانسیس  و  بود  عقل  رهایی 
موانع به کارگیری آزاد عقل را نشان دهی کرد و در منطق 
اصول  این  امروز  تا  که  گذاشت  را  استقرا  اساس  نوین، 

کاربرد دارد.
دیگر  جنبش های  از  بسیاری  به سان  عقل گرایی  جنبش 
یک پارچه باقی نماند و به شعبات متعددی منقسم گردید؛ 
از عقل خودبنیاد گرفته تا عقل تفسیرگر، عقل تفهمی و 
اندیشه های  زادگاه  همان  در  آن ها.  نظایر  و  عقل جمعی 
مدرن، همۀ اندیشمندان به یک رأی و نظر در مورد جایگاه 
خرد نیستند؛ به ویژه در مورد خرد خودبنیاد یا خرد ابزاری 
که دکارت واضع آن است، در برابر آن مخالفت های شدید 
مارکس،  تا  نیچه گرفته  از  پذیرفت.  و جدی یی صورت 
مخالفت  به  آن  برابر  در  دریدا  و  لیوتار  فوکو،  کانت، 
»دیالکتیک  فرانکفورت،  مکتب  پایه گذاران  برخاستند. 
روشن گری« را نگاشتند و چنین عقلی را به زیر تیغ نقد 
قرار دادند و آخرین متفکر نامدار این مکتب، یورگن هابر 
ماس »عقل تفهمی« را مطرح کرد و از آن حمایت خویش 
را اعالم داشت. این سخن بدین معناست؛ آن هایی که فکر 
می کنند در غرب همه مرید عقل اند و بیرون از آن به چیزی 
اکثریت  اشتباه در  این  اشتباه اند.  نمی اندیشند، سخت در 
کتاب های نظریه پردازان اسالم سیاسی، از مودودی گرفته 
تا سید قطب و مطهری، دیده می شود. کانت برجسته ترین 
شخصیت عصر روشن فکری، »نقد خرد ناب« را نوشت. 
او پایه های اخالق انسانی را استوار هم چون نظم سیارات 
خواند و گفت، عقل هیچ حقیقتی را نمی سازد و قادر به 
بلکه حقایق  وضع هیچ قاعده یی در نظام هستی نیست؛ 
را کشف می دارد و از چهرۀ قواعد حاکم پرده برمی دارد. 
مخرب  اثرات  فرانکفورت،  مکتب  به  متعلق  متفکرین 
داشتند،  بازگو  خرد  به کارگیری  در  را  سرمایه داری  نظام 
صدمات و خساراتی که »صنعت فرهنگ« بر آزادی فکر 

و اندیشه وارد آورده است، آشکارا گفتند.
می شود،  دیده  اسالمی  نهضت های  کارنامۀ  در  آن چه 
را  و رشدیابنده  تکاملی  نهضت ها سیر  این  که  است  آن 
به خوبی درنیافته و با کلی گویی، عقل گرایی را توطیۀ ضد 
لحاظ  از  هم  خردورزی  که  حالی  در  شمرده اند؛  دینی 
نظری و هم از حیث عملی، در اسالم سابقه دارد. قرآن 
که  است  تاکیداتی  از  ماالمال  نبوی،  احادیث  و  مجید 
به کارگیری عقل را دستور می دهند. برخورداری از عقل، 
می باشد.  دینی  احکام  ادای  صحت  برای  اساسی  شرط 
تأکید قرآن به تدبر در پدیده های طبیعی مانند شب و روز، 
کوه و صحرا، انسان و شتر و نظایر آن، توجه مسلمان ها را 
به علوم تجربی معطوف می دارد. تأکید قرآن روی مجادلۀ 
احسن و انتخاب سخن نیکو از میان سخن ها، همه داللت 
باور  بدین  خاتمیت  بحث  در  اقبال  دارد.  خردورزی  بر 
است که عصر جدید، زمانۀ عقل و خرد است و این عصر 
در پرتو دستورهای بنیادین آسمانی، نیاز به پیامبران جدید 
نظر می تواند کمال عقل باوری و  این  را رفع می گرداند. 

خردگرایی را نشان دهد.
حزب  آن  که  می دهد  نشان  تحریر  حزب  رهنمودهای 
این  زیرا  است؛  افتاده  دور  از خردگرایی  زیادی  در حد 
حزب در میان نصوص دینی، هیچ استثنایی نمی شناسد، 
آمده  مسلمان ها  خلیفۀ  باب  در  که  متونی  مثال  گونۀ  به 
خلیفۀ  دارای  مسلمانان  که  است  زمانی  به  متعلق  است، 
واحد بودند، اما حزب تحریر بر همان حالت پا می فشارد 
فرض  مسلمان ها  همۀ  بر  را  واحد  خلیفۀ  نصب  و 
اتفاق  به  اکثریت قریب  می داند)حزب تحریر، ص 46(. 
قایل  تفکیک  معامالت  و  عبادات  میان  مسلمان،  علمای 
پذیرفته اند.  را  عقل  به کارگیری  معامالت  در  و  گردیده 
هم چنان نزد اکثریت اندیشه ورزان؛ عبادت و فرهنگ دو 
پدیدۀ از هم متفاوت می باشد: نماز، روزه، حج و زکات 
از مسلمان ها یک سانی و هم نوایی می طلبد،  آن  نظایر  و 
ولی فرهنگ را وضعیت اقتصادی، نظام اجتماعی و اقلیم 

معین می سازد. اما حزب تحریر به عنوان یک قاعده معتقد 
است که »عبادات، خوراکی ها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها و 
اخالقیات قابل تعلیل نیستند، بلکه باید مطابق به نص به 
تحریر، ص  گیرد«.)حزب  پابندی صورت  و  التزام  آن ها 
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راسیونالیسم،  یا  عقل گرایی  این که  سخن  فشردۀ 
ناتوانی  به  باور  یکی  است.  بوده  متعددی  تعابیر  دارای 
دیگری  و  وحی،  با  آن  تضاد  حتا  و  عقل  بی کاره گی  و 
دو  آن  قلمرو  بلکه  نمی بیند،  تضادی  و وحی  عقل  میان 
این دو فرقه  با هم می داند.  را مشخص و در هماهنگی 
از  جهان  می نگرند.  مسایل  به  متفاوت  نگاهی  با  یکی 
زیرا  دارد،  دیگری  مفهوم  و  معنا  آن ها  از  یک  هر  دید 
برداشت شان از عقل راه های شان را متفاوت می سازد. نزد 
کسانی که زمان چرخش دورانی دارد و تنها فصول سال 
تغییر می یابد و شب و روز به میان می آید؛ چرخش زمانه 
گامی به جلو نمی گذارد، وضع معیشت و آب وهوا هیچ 
ندارد، آن ها نسخه یی  بر عادات و رسوم ملت ها  تأثیری 
از قبل آماده در جیب دارند که حالل مشکالت در همه 
مکان ها و زمان هاست. اما آن هایی که نظام هستی را در 
حال تغییر و تحول می دانند؛ قواعد حاکم بر کائنات را که 

از آن به سنت اهلل یاد می کنیم، جدا کرده و به ثبات و دوام 
آن باورمند می باشند و در بیرون از آن، همه چیز را رو به 

تغییر و دگرگونی می بینند.
  سکوالریسم«

اصطالح سکوالریسم را اولین بار هیلی یاک در انگلستان 
به کار برد. وی خواستار آن شد که آموزش و پرورش، 
بهداشت و سایر خدمات عمومی از نهادهای مذهبی جدا 
نوع  به دو  به دولت واگذار شود. سکوالریسم عمدتًا  و 
است؛ یکی سکوالریسم سیاسی یا عرفی گرایی که معنی 
و  می دارد،  افاده  را  ادیان  به  نسبت  حکومت  بی طرفی 
دیگری عرفی گرایی فلسفی که به معنی اثبات این جهان و 

نفی جهان دیگر و ماوراءالطبیعه می باشد.
شاینر،  از  نقل  به  دین  جامعه شناسی  در  همیلتون  ملکلم 

شش معنا را برای اصطالح سکورالریسم یاد می کند:
1ـ زوال دین؛ آموزه ها، نهادها و نمادهای دینی، اهمیت و 

اعتبار خود را از دست می دهند.
2ـ سازگاری هرچه بیشتر با این جهان؛ کار و تالش بیشتر 

را برای بهبود زنده گانی این جهان سفارش می دهد.
3ـ جدایی دین و جامعه؛ دین  و جامعه هر یک قلمرو 
خود را دارد و دین منحصر به زنده گی خصوصی می گردد.
4ـ جایگزینی صورت های مذهبی؛ بدون باورهای دینی و 
نهادهای دینی، به شکل ظاهری مناسک دینی به جا آورده 

می شود.
پدیده های  و  حوادث  میان  جهان؛  از  تقدس  سلب  5ـ 
نیروی  مداخلۀ  و  می کند  برقرار  عقالنی  رابطۀ  جهان، 

ماوراءالطبیعی را نمی پذیرد.
7ـ حرکت از جامعۀ مقدس به سوی جامعۀ دنیوی؛ پابندی 
کنار  دیروزی  باورهای  و  ارزش های گذشته، سنت ها  به 

زده شده و باورهای نوین بر کرسی آن ها تکیه می زند.
از  شماری  سوی  از  شده  یاد  معناهای  تفکیک  عدم 
متفکرین اسالم گرا، سکوالریسم را در نظر ایشان در هر 
هیأت کفر و شرک نمایان کرده است؛ اما پاره یی هستند 
که بی طرفی دولت را در برابر ادیان، امری عادی و حتا 
»تاریخ  در  ندوی  ابوالحسن  می دانند.  مقبول  و  ضروری 
غایت  و  هدف  که  است،  باور  بدین  اصالح«  و  دعوت 
انسان ها  فرهنگ  و  اخالق  باور  ساختن  اسالم،  اساسی 
است، نه ایجاد نظام اداری سیاسی کشورها. در مالیزیا و 
اندونیزیا از چند دهه است که این موضوع پذیرفته شده و 
نزد سازمان های اسالمی، این موضوع حل گردیده است. 
سکوالریسم،  بنیاد  بر  ترکیه  در  توسعه  و  عدالت  حزب 
مصر  اخوان المسلمین  می کند.  دنبال  را  خویش  فعالیت 
حدی  به  است،  آورده  وارد  خویش  برنامۀ  در  تغییراتی 
گرفته  دوش  به  را  حزب  آن  معاونیت  مسیحی  یک  که 
است. راشد الغنوشی در »حکومت اسالمی و آزادی های 
پنداشته  دینی  تعالیم  با  سازگار  را  عمومی« سکوالریسم 
است. ولی سازمان هایی هم چون القاعده، حزب اهلل لبنان، 
حزب دعوت افغانستان به رهبری استاد سیاف، جماعت 
با  تحریر  حزب  و  مصر  سلفی های  پاکستان،  اسالمی 

از جانب  عرفی گرایی مخالفت دارند و آن را دسیسه یی 
دشمنان اسالم می خوانند.

هستی،  نظام  به  نگاه  نحوۀ  از  متفاوت  برداشت  دو  این 
وحی  به  باور  چه گونه گی  و  انسان  سرشت  از  برداشت 
بهترین  می کنند  فکر  که  آن هایی  می گیرد.  منشأ  الهی 
پیامبر است و چرخ زمانه به سوی فساد و  زمانه، عصر 
قهقرا به پیش می رود، خود را مکلف می دانند که حرکت 
زمانه را متوقف سازند و همۀ امو را به سان اهل مدینه 
را  انسان  نگاه،  طرز  این  بخشند.  سامان  بعثت  عصر  در 
را  او  انتظارات  و  ثابتی فرض کرده و ضرویات  موجود 
موجودی  را  انسان  اکه  کسانی  اما  می داند.  تغییرناپذیر 
را  زمانه ها  همۀ  و  دانند  می  تحول خواه  و  ترقی طلب 
اند که خدا به هر خیری  زمان خدا می شمارند و معتقد 
پاداشی در خور همۀ زمان ها و مکان ها می دهد؛ نسبت 
به زنده گی خوش بین بوده و به رحمت پروردگار امیدوار 
مهار  معنی  سیاسی  سکوالریسم  تلقی،  این  با  می باشند. 
استبداد، رفع تبعیض و برتری جویی را می دهد و با اسالم 
نه تنها مخالف نیست، بلکه همنوا نیز می باشد. به سخن 
دیگر، سکوالریسم اگر به مفهوم دنیاسازی گرفته آید نه 
دنیاپرستی ، تفسیری است که با اسالم نمی تواند در تضاد 

واقع گردد.
باور به جدایی دین از سیاست در حال حاضر برداشت 
درستی از سکوالریسم به حساب نمی آید؛ زیرا نمی توان 
بیـرون  دینی  باورهای  تسلط  از  را  سیاست  صددرصد 
آورد و برای آن چهارچوب کاماًل مستقلی خلق کرد. در 
هر صورتی و در هر جایی اعتقادهای دینی، سیاست را 
سمت وسو می دهند و به آن امر و نهی می دارند؛ در جایی 
به گونۀ خفیف و در جایی هم شدید. اما می توان متولیـان 

امور دینی را از وسط انسان ها و خدا برداشت و به آن ها 
گفت که شما می توانید حرف های تان را بزنید، تفاسیرتان 
را بگویید، با استفاده از متون دینی مردم را نصحیت کنید؛ 
ولی نمی توانید بگوییـد که نمایندۀ خدا در زمین هستید 
و بدون ارادۀ شما، کسی نمی تواند با خدا تماس برقرار 
از او یاری بجوید. هم چنان  از او آمرزش بطلبد و  کند، 
می توان این حق را داشت که از روحانیون و علمای دینی 
در امور مهندسی، شهرسازی، ذوب فلزات، ترمیم وسایل 
الکترونیکی، وضع قانون ترافیک و حتا بسیاری بخش های 
طبابت و نظایر آن مشورت نگرفت و در آن موارد بر پایۀ 
»اهل حل  اسالمی  اصطالح  در  که  فن  اهل  نظِر  و  رأی 
از  برداشتی  چنین  کرد.  عمل  می شوند،  خوانده  عقد«  و 
آن  باشد.  مسلمان ها  مناسب حال  می تواند  سکوالریسم، 
دسته از گروه های اسالمی که با افراطی گری و خشونت 
عامل  هر  از  بیش  می پردازند،  دینی  دولت  تأسیس  به 
دیگری، زمینه ساز سکوالریسم فلسفی در جوامع اسالمی 
هستند و عرصه را برای تطبیق شریعت تنگ تر می سازند. 
سیاست طالبان در افغانستان، گویاترین مثال در این زمینه 

می باشد.

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

می توان این حق را داشت که از 
روحانیون و علمای دینی در امور 
مهندسی، شهرسازی، ذوب فلزات، 
ترمیم وسایل الکترونیکی، وضع 
قانون ترافیک و حتا بسیاری 
بخش های طبابت و نظایر آن مشورت 
نگرفت و در آن موارد بر پایة 
رأی و نظِر اهل فن که در اصطالح 
اسالمی »اهل حل و عقد« خوانده 
می شوند، عمل کرد. چنین برداشتی 
از سکوالریسم، می تواند مناسب حال 
مسلمان ها باشد. آن دسته از گروه های 
اسالمی که با افراطی گری و خشونت 
به تأسیس دولت دینی می پردازند، 
بیش از هر عامل دیگری، زمینه ساز 
سکوالریسم فلسفی در جوامع اسالمی 
هستند و عرصه را برای تطبیق 
شریعت تنگ تر می سازند. سیاست 
طالبان در افغانستان، گویاترین مثال 
در این زمینه می باشد



درخواست تأخير در برگزاری...
 منافع ملی افغانستان است.

اکثریت  تمویل کنندۀ  که  بین المللی   جامعۀ  که  گفت  او 
پروژه ها در نظام کنونی افغانستان است، سه شرط اصلی 
دارد: مبارزه با فساد اداری، برگزاری انتخابات و رعایت 

حقوق بشر.
این تحرکات می گوید،  پیشینۀ  به  اشاره  با  بارکزی  آقای 
انداختن  تعویق  به  پیوند  در  بحث  هرگونه  می کنم  فکر 
انتخابات، تنها اذهان عامه را مغشوش ساخته و آن ها را از 

راه اصلی منحرف می سازد.
همچنان  افغانستان  دموکراسی  دیده بان  نهاد  رییس 
انتخابات  می گویند  که  )کسانی  این ها  از  »من  می افزاید: 
اگر  دارند،  تضمینی  چه  که  می پرسم  نگردد(  برگزار 
انتخابات را به تعویق بیندازند، یک یا دو سال بعد امنیت 

بهتر شود؟«
راستی  این ها  »اگر  می گوید:  کرده  تأکید  همچنان  او 
می خواهند به خاطر منافع ملی کار کنند، باید از نفوذ خود 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  با  و  کرده  استفاده  جامعه  در 
و  عادالنه  آزاد،  انتخابات  برگزاری  زمینۀ  تا  کنند  کمک 
و  است  اصل  یک  انتخابات  چون  گردد؛  مساعد  شفاف 
که  است  آمده  صراحت  با  افغانستان  اساسی  قانون  در 
بدیلی جاگزین  نوع  باشد و هیچ  باید دوره یی  انتخابات 

انتخابات وجود ندارد.«
همچنان، هادی میران یکی دیگر از آگاهان سیاسی با بیان 
افغانستان  در  انتخابات  باید  شرایطی  هر  تحت  که  این 
توطیۀ  یک  صداها  سرو  »این  می گوید:  گردد،  برگزار 
برگزار  انتخابات  که  می خواهند  کسانی  است؛  سیاسی 

نگردد تا قدرت آن ها تمدید شود«.
او همچنان می افزاید، انتخابات در هر شرایطی که برگزار 

گردد، بهتر از آن است که ما انتخاباتی نداشته باشیم.
در  که  این  بیان  با  سیاسی  دیگر  آگاه  صالحی  برنا 
کشورهای نظیر افغانستان سیاست مداران خوش دارند از 
طریق انتخابات به قدرت برسند، اما خوش ندارند که از 

طریق انتخابات خلع قدرت شوند.
آقای صالحی همچنان می افزاید، اکنون اکثر کاخ نشینان، 
به فکر دوام قدرت تیم شان از هر طریق ممکن می باشند.

میان  کرزی  آقای  که شخص  است  معتقد  آقای صالحی 
حرکت های  با  و  دارد  قرار  رفتن  و  ماندن  دیدگاهِ  دو 
می خواهد  و...  متنفذان  سناتوران،  طریق  از  مستقیِم  غیر 

قدرتش را تمدید کند.
هیچ  جهانی  جامعۀ  این که  بر  تأکید  با  امور  آگاه  این 
گزینه یی غیر از انتخابات را نمی پذیرد، می گوید: »ذهنیت 
قاطبۀ ملت افغانستان هم از وضعیت موجود و تیم حاکم 

خسته شده است.« 

او معتقد است که این گونه ابراز نظرها جایی را نخواهد 
روی  صادقانه  رییس جمهور  تا  است  بهتر  و  گرفت 

برگزاری انتخابات توجه داشته باشد.
پیش از این، شماری از اهالی والیت های قندهار و هلمند 
قدرت  تمدید  خواستار  جداگانه یی  گردهمایی های  در 

رییس جمهور کرزی شده بودند.
برگزاری  امنیت زمینۀ  نبود  دلیل  به  بودند که  آن ها گفته 
انتخابات ریاست جمهوری فراهم نیست و باید انتخابات 

تا سال 2018 به تأخیر بیافتد.
نیست  حاضر  که  گفته  همواره  کرزی  رییس جمهور  اما 

دورۀ مأموریت خود را خالف قانون اساسی تمدید کند.
بر بنیاد قانون اساسی افغانستان، انتخابات ریاست  جمهوری 

قرار است ماه حمل سال 1393 برگزار شود. 
هارون مجیدی
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آجندای گفت وگوهای لندن

 اسطورة صلح آقای کرزی است!

نامزدان چهار وزارت...
 پطرولیم، تعیین شده اند.

و  معادن  و  آب  و  انرژی  خارجه،  امور  وزرای  پیشتر، 
از  ریاست جمهوری  انتخابات  در  شرکت  برای  پطرولیم، 

سمت  های شان استعفا کرده بودند. 
نامزدان پیشنهادی آقای کرزی، تا چند روز دیگر از جانب 
وزارت دولت در امور پارلمانی رسمًا به مجلس نماینده  گان 

برای گرفتن رأی اعتماد معرفی خواهند شد.
هنوز به جای انوارالحق احدی وزیر تجارت که با استعفای 
لیست  از  و  شد  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  خود 

نامزدان حذف گردید، کسی معرفی نشده است.
در این حال، رسانه ها اعالم کرده اند که عبدالمالک صدیقی 
معین وزارت سرحدات  و قبایل نیز به عنوان سرپرست 

وزارت مبارزه با مواد مخدر تعیین شده است.
همچنان گفته شده است که محمد حلیم فدایی والی سابق 
میدان وردک، به حیث والی والیت لوگر و محمد گالب 

منگل به سمت والی ننگرهار منصوب گردیده است.
در همین حال، رییس جمهور کرزی دگرجنرال کرام الدین 
کمیته  رییس  صفت  به  را  فوتبال  فدراسیون  رییس  کریم 

ملی المپیک و تربیت بدنی معرفی کرده است.

          احمـد عمران

برای شرکت در نشست سه جانبه، راهی  آقای کرزی 
لندن شد. این نشست که حاال وارد چهارمین دور خود 
شده، از چند سال به این سو به ابتکار دولت بریتانیا و با 
شرکت مقام های افغانستان و پاکستان برگزار می شود. 
شرکت  با  پیش  ماه   9 گفت وگوها  این  دور  سومین 
پاکستان  پیشیِن  رییس جمهوری  زرداری  آصف علی 
برگزار شد و در آن تأکید صورت گرفت که ظرف 6 
ماه آینده، صلح در افغانستان تأمین می شود. هرچند این 
موضوع واکنش های انتقادآمیزی را در محافل سیاسی 
کشور برانگیخت؛ ولی مقام های افغانستان خوش بینانه 
منتظر بودند که با گذشت 6 ماه، صلح در کشور تأمین 

شود. 
نمی شناسد.  مرز  مقام های کشور حد و  سطحی نگری 
آن ها هنوز یا نمی دانند که صلح در یک کشور درگیِر 
جنگ با چه راهکارهایی امکان تحقق دارد و یا به گونۀ 
ادعایی  کنند. چون  اغفال  را  مردم  می خواهند  عمدی 
در این سطح که برای صلح ضرب االجل تعیین کرد، 
این بار  اما  نمی دهد.  نشان  را  ساده نگری  جز  چیزی 
لندن  به  گذشته  از  مسخره تر  آجندایی  با  کرزی  آقای 
رفته تا در نشست سه جانبه شرکت ورزد. این بار طرف 
مذاکره کنندۀ پاکستانی، نواز شریف نخست وزیر جدید 
برای  کرزی  آقای  پیش  چندی  که  است  کشور  این 
دیدارش به پاکستان شتافت و تقاضای رهایی مال برادر 
فرد شماره دوم طالبان! را کرد. همان فردی که پس از 
رها  را  او  که  داشتند  اظهار  پاکستان  مقام های  چندی 
کرده اند، ولی چند روز بعد مشخص شد که مال برادر 
هنوز در نظارِت این کشور به سر می برد و گویا از یک 
زندان به زندانی دیگر منتقل شده است. این موضوع 
را مشاور امنیت ملی آقای شریف تأیید کرد و طالبان 
نیز در تماس با برخی رسانه ها، از رهایی مالبردار ابراز 
رفته  لندن  به  کرزی  آقای  حاال  اما  کردند.  بی اطالعی 
که واقعاً در محضر اصلی ترین حامی پاکستان، از این 
برادر چه شـد و چه  بپرسد که سرنوشت مال  کشور 

زمانی واقعاً از زندان و نظارت بیرون می شود. 
به  شده،  تبدیل  ارگ  اسطورۀ  به  حاال  که  برادر  مال 
را  صلح  و  جنگ  سرنوشت  کشور،  مقام های  گفتۀ 
مبالغه آمیز و  این گفتۀ  افغانستان مشخص می کند.  در 

به شدت متناقض، از آِن ما نیست که فکر شود نسبت 
روز  می کنیم.  برخورد  بدبینی  با  چنین  روند صلح  به 
یک شنبۀ همین هفته، سخنگوی وزارت خارجۀ کشور، 
این سخنان را به زبان آورد و مال برادر را به اسطورۀ 
صلح افغانستان تبدیل کرد. سخنگوی وزارت خارجه 
در بخشی از نشست خبری خود، چنین گفت: »دولت 
برادر در صورتی  باور است که مال  این  به  افغانستان 
که آزادی اش کامل باشد، برای گرفتن تماس و مذاکره 
برای شورای صلح قابل دسترس باشد، آدرس مشخص 
می تواند  باشد؛  روند صلح  در خدمت  و  باشد  داشته 
صلِح  تالش های  پیشرفت  در  مالحظه یی  قابل  نقش 

دولت و مردم افغانستان بازی کند.« 
این سخنان به چه معناست؟ مقام های کشور با گفتن 
بگویند؟  می خواهند  چه  حیرت آوری،  سخنان  چنین 
اگر واقعاً نقش مالبرادر در تأمین صلح این قدر بزرگ 
می بود که مقام های کشور به آن باور دارند و می خواهند 
کنند،  هم  جامعه  عمومی  افکار  وارد  را  باوری  چنین 
پس این همه سال جامعۀ جهانی و نیروهای کشور در 
جهت تأمین صلح، وقت تلفی کرده اند؛ زیرا با توجه به 
باورهای ارگ ریاست جمهوری، باید از همان روزهای 
همکاران  و  افغانستان  دولت  طالبان،  سقوط  نخسِت 
بین المللِی آن در پی یافتن مال برادر می بودند و صلح را 
به وسیلۀ او تأمین می کردند. این همه مصارف گزاف و 
سرسام آور برای چه؟ این همه تلفات و قربانی دادن ها 
برای چه؟ این همه تالش های بیهوده و وقت کشی های 
بی دلیل برای چه؟ آیا ظرف دوازده سال گذشته، امکان 
در  نیرویی  هیچ  و  بود  منتفی  برادر  مال  به  دسترسی 
جهان قادر نبود که او را بیابد و در خدمت صلح در 

افغانستان قرار دهد؟! 
در همین سخناِن سخنگوی وزارت خارجه، گزاره های 
غیرمتعارف در عرِف دیپلماتیک به چشم می خورد که 
از نوعی روان پریشی مقام های کشور در مورد مسایل 
سیاسی و امنیتی حکایت  دارد. گزاره هایی مثل این که 
»مال برادر آزادی اش کامل باشد، برای گرفتن تماس و 
مذاکره برای شورای صلح قابل دسترس باشد، آدرس 
مشخص داشته باشد و در خدمت روند صلح باشد«. 
بیش  اراجیفی  دیپلماتیک،  مناسبات  در  گفته ها  این 
نیستند و کسی آن ها را جدی نمی گیرد و حتا ممکن 
است گویندۀ آن مورد تمسخر قرار گیرد. از این گفته ها 

بر  کشور  مقام های  که  را  حسابی  که  برمی آید  چنین 
نیست،  تنها واقع بینانه  نه  باز کرده اند،  برادر  روی مال 
بل با هیچ منطقی هم همخوانی و سازگاری ندارد. به 
از  کشور  مقام های  بود  خوب  اظهاراتی،  چنین  جای 
پاکستان درخواست می کردند که مال برادر را بردارند و 
به ارگ ریاست جمهوری تحویل دهند؛ زیرا هیچ جای 
دیگری برای چنین فرد مهمی، مناسب تشخیص داده 
نمی شود. مال برادر وقتی این همه کمال دارد، حتماً باید 
جای او در قصر ریاست جمهوری افغانستان و در کنار 
همشهری عزیزش باشد که در طول این سال ها برایش 

از جان ودل مایه گذاشته است. 
این گونه اظهارات و فروکاستن حل مسایل به افراد و 
و سطحی نگری  بی خبری  معین، چیزی جز  اشخاص 
در مناسبات پیچیده و چندجانبۀ صلح و امنیت را نشان 
نمی دهد. این اظهارات نشان می دهد که دولت افغانستان 
هیچ طرح و برنامۀ مدون و مشخصی برای صلح ندارد 
افکار  می خواهد  مقطعی  حرکت های  با  همین گونه  و 

عمومی را به بازی بگیرد. 
اما بازی با مسالۀ صلح، یعنی بازی با سرنوشت یک 
ریاست جمهوری  ارگ  که  چیزی  همان  یعنی  کشور؛ 
انجام داده است. بر فرض  ظرف دوازده سال گذشته 
برادر  پاکستان آمد و مال  لندن،  اگر در گفت وگوهای 
هیچ  و  کرد  پایین  ریاست جمهوری  ارگ  در  عماًل  را 
مقام های  آن وقت  نشد،  تأمین  افغانستان  در  صلحی 
فرد  دنبال  به  آن وقت  آیا  گفت؟  خواهند  چه  کشور 
برایش  اسطوره یی  جایگاه  که  خواهند گشت  دیگری 

بتراشند؟!
امر  یک  صلح  که  نوشته ایم  و  گفته  بارها  و  بارها  ما 
و  منطقه یی  داخلی،  مختلف  ابعاد  دارای  و  پیچیده 
این  قوت های  و  ضعف  تشخیص  است.  جهانی 
پارامترها به عهدۀ کارشناسان و نخبه گان است که بیایند 
و نوع جنگ و منازعه را در کشوری به نام افغانستان 
ریشه یابی و تحلیل کنند. بدون شناخت عوامل جنگ، 
افغانستان  جنگ  کشید.  صلح  برای  نقشه یی  نمی توان 
چنین نیست که به وسیلۀ این فرد و یا آن فرد آغاز شده 
باشد و این افراد بتوانند در این عرصه دست به معجزه 
و  تحلیل  اندیشه،  به  افغانستان  در  تأمین صلح  بزنند. 
نیاز دارد و در یک بستر کالن ملی،  ریشه یابی عمیق 

قابل تحقق است. 
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بخش صحی ارتش با رکود...
 کردند که جناب موسی وردک رییس بخش صحی، نظم 
خوبی را تامین کرده است در حالی که بخش طبی به سقوط 

مواجه است.«
بسیار  ملی  ارتش  زخمی های  تداوی  گفت  زابلی  آقای 
برای  رسیدگی خوب  و  تداوی  زمینه  باید  و  دارد  اهمیت 

آن ها میسر شود.
او گفت هیاتی که از وزارت دفاع برای رسیده گی به این 
را  عملی  گام  هیچ  هنوز  بود،  آمده  سنا  مجلس  به  قضیه 
که یک  گفتیم  »ما  است:  نداشته  بر  فساد  راستای محو  در 
مدبر  بسیار  که  صحیه  رییس  پهلوی  در  منصب  صاحب 
باشد، رویۀ خوب داشته باشد، به فساد آغشته نباشد و نام 
نیک داشته باشد در ارتش مقرر کنید. ما این را فیصله کردیم 
اما هیأتی که این جا آمده بود نظرش را برای ما روان نکرد.«
جزئیات  ارایۀ  از  دفاع  وزارت  در  مقام ها  حال،  همین  در 
خودداری  ارتش  بخش صحی  در  گسترده  فساد  مورد  در 

می کنند.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع گفت تازمانی 
خواستار  وزارت  این  از  رسمی  صورت  به  پارلمان  که 

توضیحات نشود، در این مورد نظر نمی دهد.
بر  عالوه  می گوید  سنا  مجلس  شکایات  سمع  کمیسیون 
فساد، رویه بد، تخریب بخش صحی و عملکردهای عقده 

مندانه در شفاخانه سردار داوودخان وجود دارد.
یا  شفاخانه  این  در  مجرب  داکتران  که  گفت  زابلی  آقای 
مجبور می شوند که وظیفه را ترک کنند و یا هم در بخش 

های دیگری فرستاده می شوند.
فاسد  افراد  از  دفاع  وزارت  در  که  می بینیم  »ما  گفت:  او 
حمایت می شود. این به این معنا است که فساد در بخش 
و  نمی شود  ]محدود[  وردک  موسی  داکتر  به  تنها  صحی 
رهبری وزارت دفاع در آن مشترک است. وزارت دفاع هیچ 

نوع دلیلی را برای ادامه کار موسی وردک ارایه نکرد.«
این نخستین بار نیست که شکایت هایی در مورد فساد در 
بخش صحی وزارت دفاع مطرح می شود. پیش از این نیز 
گزارش هایی در مورد اختالس های چند میلیون دالری در 

این بخش نشر شده بود.
در  دفاع  وزارت  افسران  و  سربازان  تمام  حاضر  حال  در 
شفاخانه سردار محمد داوود خان که مربوط بخش صحی 
ارتش ملی است تداوی می شوند. اما شکایت های زیادی 
در رابطه به فساد و سوء مدیریت در این شفاخانه وجود 

دارد.

اهالی غزنی عامل بمبگذاری...
 این سوال که چرا با بمبگذار برخورد قانونی صورت 
»مردم خواهش  نکرد گفت:  اقدام  پولیس  و  نگرفت 
کردند که این فرد به دستشان سپرده شود، وقتی که 
مردم هیجانی باشند و در قهر و غضب باشند و هجده 
نفر کشته داده باشند روشن است که کاری نمی توان 

کرد.«
فرد  اتهام  اثبات  چگونگی  مورد  در  اکبرزاده  آقای 
توسط  بمبگذار  شخص  اتهام  که  افزود  شده  کشته 
بررسی  هیات  اولیه  گزارش های  و  شد  تثبیت  مردم 
فرد  همین  را  بمب  که  می دهد  نشان  هم  حکومت 

جاسازی کرده بود.
این  جزئیات  بررسی  برای  غزنی  محلی  حکومت 
قریه صاحب خان ولسوالی  به  را هم  هیاتی  رویداد 

اندر فرستاده و والی غزنی می گوید که جزئیات نهایی 
در مورد این رویداد پس از تکمیل بررسی های این 

هیات روشن خواهد شد.
که  گفته اند  غزنی  والیت  در  منابعی  حال  همین  در 
عامل بمبگذاری نه توسط مردم، که هنگام انفجار مین 

کنار جاده کشته شده است.
امان اهلل کامرانی نماینده مردم ولسوالی اندر در شورای 
والیتی غزنی هم گفت که تا هنوز مشخص نیست که 
هنگام  دیروز  یا  و  شده  کشته  مردم  توسط  بمبگذار 
انفجار بمب کنار جاده، اما او گفت که احتمال دارد 

بمبگذار در جریان انفجار مین کشته شده باشد.
آقای کامرانی به بی بی سی گفت که فردی که متهم به 
بمبگذاری بود، پیشتر با گروه طالبان همکاری داشته 
است. اما گروه طالبان گفته اند که این بمبگذاری کار 

افرادش نبوده است.
رویدادهای  از  غزنی  والیت  در  شنبه  روز  رویداد 
خونین در هفته های اخیر بوده است. انفجار مین های 
در  غیرنظامیان  تلفات  بیشترین  عامل  جاده  کنار 

افغانستان است.
رویداد  این  افغانستان  رییس جمهوری  حامد کرزی 
را با الفاظ شدیدی محکوم کرد و آن را کار دشمنان 
نیروهای  فرماندهی  مرکز  خواند.  افغانستان  مردم 
ائتالف بین المللی در کابل هم این رویداد را محکوم 

کرده است.
مختلف  گروه های  غزنی  والیت  اندر  ولسوالی  در 
پاکستانی  طالبان  و  افغان  طالبان  جمله  از  شورشی 
فعالیت دارند. غزنی از والیت های ناآرام در جنوب 

شرقی افغانستان است.
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تورس:
 شایستۀ پيروزی بودیم

میشل پالتینی می گوید 32 تیم برای جام جهانی 
کافی نیست و رقابت های 2018 باید با حضور 40 
تیم برگزار شود. رییس یوفا ایده های جالبی برای 
جام جهانی 2018 در نظر دارد. او که نایب رییس 
فیفا نیز هست، می گوید بهتر است تعداد تیم های 

شرکت کننده در جام جهانی افزایش یابد.
گفت:  »تایمز«  انگلیسی  مجله  به  پالتینی  میشل 
تیم های  تعداد  که  است  خوب  همه  برای 
جام جهانی افزایش یابد. عقیده دارم باید دو تیم 
دیگر از آسیا، دو تیم از آفریقا، دو تیم از آمریکا 
و یک تیم از اروپا و قاره اقیانوسیه به جام جهانی 
اضافه شود تا تعداد تیم های این تورنمنت از 32 
تیم به 40 تیم برسد. با سپ بالتر موافق هستم که 
باید تعداد تیم های آسیایی و آفریقایی افزایش پیدا 

کند اما به جای کم کردن سهمیه قاره اروپا بهتر 
است تعداد تیم های شرکت کننده در جام جهانی 

را افزایش داد.
تغییر  حال  در  فوتبال  گفت:  ادامه  در  پالتینی 
است. اکنون 209 عضو داریم پس چرا باید تعداد 
تیم های جام جهانی را کاهش دهیم. حضور 40 
تیم   40 نیست. حضور  زیاد  جام جهانی  در  تیم 
مرحله  در  بازی های جام جهانی  باعث می شود 
گروهی سه روز بیشتر ادامه داشته باشد. در عوض 
این اتفاق باعث می شود خیلی از مردم خوشحال 
که  نژادپرستی  مساله  درباره  یوفا  رییس  شوند. 
ایجاد کرده است  نگرانی های زیادی  این روزها 
گفت: صحبت های بالتر را قبول ندارم زیرا یوفا 
متحدتر  نژادپرستی  از  جلوگیری  برای  همه  از 
از  برای جلوگیری  زیادی  یوفا تالش  در  است. 
به  نباید  تیم ها  یوفا  نظر  به  مساله  کرده ایم .  این 
خاطر توهین های هواداران شان مجازات شوند که 

هواداران تیم ها باید مجازات شوند.
در بازی منچسترسیتی و زسکا در لیگ قهرمانان 
توره  یحیی  علیه  منچسترسیتی  هواداران  اروپا 
شعارهای نژادپرستانه سر دادند که باعث شد این 

بازی چند بار متوقف شود.

زالتان  لندن  توپچی های  سرمربی 
ابراهیموویچ را بهترین بازیکن حال 

حاضر فوتبال جهان دانست.
بسیار  روزهای  ابراهیموویچ  زالتان 
خوبی را با پاری سن ژرمن پشت سر 
این  اخیر  دیدار  در  او  می گذارد. 
برابر  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  تیم 
به  گل  چهار  تنهایی  به  اندرلخت 
را  همگان  ستایش  و  رساند  ثمر 

برانگیخت.
اظهارنظری  در  آرسنال  سرمربی 

جالب ستاره سویدنی پاریسی ها را 
فوتبال  بازیکن حال حاضر  بهترین 
جرات  به  می توانم  دانست:  جهان 
زالتان  حاضر  حال  در  که  بگویم 
بهترین بازیکن فوتبال جهان است. 
او بهتر از لیونل مسی و کریستیانو 
نگاه  او  عملکرد  به  است.  رونالدو 
کنید. در یک بازی به تنهایی چهار 

گل به ثمر رساند.
او افزود: زالتان شایسته قدردانی و 
 32 که  حالی  در  او  است.  ستایش 
سال سن دارد از نظر بدنی و ذهنی 

در شرایط ایده آلی به ثمر می برد.
بود  جوان  زالتان  که  زمانی 
آرسنال  باشگاه  استعدادیاب های 
اما  دادند  پیشنهاد  ونگر  به  را  او 
فیلسوف فرانسوی حاضر نشد این 
جذب  را  سوئدی  توانای  مهاجم 

کند.

چلسی  اسپانیایی  مهاجم 
برابر  پیروزی  شایسته  را  تیمش 

منچسترسیتی دانست.
برابر  دیدار  در  تورس  فرناندو 
را  خوبی  شب  منچسترسیتی 
یک  او  گذاشت.  سر  پشت 
به  داد و یک گل هم  پاس گل 
امتیاز  سه  چلسی  تا  رساند  ثمر 

حساس را به دست آورد.
مهاجم اسپانیایی چلسی از بازی 
منچسترسیتی  برابر  درخشانش 
شبکه  به  او  است.  خوشحال 
وقتی  گفت:  اسپورت«  »اسکای 
به  بزرگ  تیمی  برابر  دیدار  در 
پیروزی می رسی احساس خوبی 
تیم  ما  می دهد.  دست  تو  به 
منچسترسیتی  همچون  بزرگی 
طبیعی  برداشتیم.  پیش رو  از  را 
است که غرق در شادی باشیم. 
خورد.  رقم  عادالنه ای  نتیجه  
میدان  این  پیروز  باید  چلسی 
یک  بر  یک  تساوی  می شد. 

نتیجه  عادالنه ای نبود؛ چرا که در 
بیشتر دقایق بازی توپ و میدان 
اول  نیمه  در  داشتیم.  اختیار  در 
روی  بر  را  زیادی  فرصت های 
اما  کردیم  خلق  حریف  دروازه  

نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.
او افزود: خوشحالم که در نهایت 
امتیاز  سه  که  بود  چلسی  این 
دست  به  را  دیدار  این  حساس 
پیروزی  نخستین  این  آورد. 
مدعیان  از  یکی  برابر  چلسی 
و  نتیجه   از  بود.  قهرمانی  عنوان 
عملکرد تیم کامال راضی هستم. 
بهتر  حال  در  رفته رفته  چلسی 
شدن است و این مایه خوشحالی 

است.
برابر  پیروزی  با  چلسی 
شد  امتیازی   20 منچسترسیتی 
جدول  دوم  رده  همان  در  و 
اختالف  تا  ماند  باقی  بندی  رده 
آرسنال  با  تیم  این  امتیازی  دو 

صدرنشین همچنان حفظ شود.

پالتینی: 
جام جهانی 2018 باید با حضور 40 تيم برگزار شود

ونگر:
 ایبرا بهترین بازیکن حال حاضر 

جهان است

ورزش

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

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

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

است. 
در این طرح ضمن 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.

هوشنگ الکوزی:
می خواستم بدون مقدمه چند نکته را خدمت دوستان بگویم.
در ابتدا باید محور گفت و گو به سمت خاصی کشانده نشود 

و اصل گفت و گو مراعات گردد.
بهتر خواهد تعریف  این جاست که  طرح پشنهادی من در 
در  اکنون  تا  چنانچه  باشیم؛  داشته  ملی  منافع  از  مشخصی 
محور طرح آجندای ملی که چاپ شده است، از منافع ملی 
منافع ملی  تا زمانی که  تعریف مشخصی داده نشده است؛ 
به گونۀ درست تعریف نشود، ما نمی توانیم به طرف پروسۀ 
ما  شد،  تعریف  منافع  این  که  زمانی  برویم.  اعتمادسازی 
می توانیم اعتماد سازی کنیم و بعد برویم به طرف ریفورم 

سیاسی، تشکر. 
خانم حقجو: 

خیلی خوشحال هستم که امروز حضور گرم شما را در شهر 
باستانی هرات با خود داریم.

من فکر می کنم تا زمانی صلح و امنیت ما در دست بیگانه گان 
باشد، وحدت و همدلی ما را از هم می پاشد و تا زمانی که 
وحدت و تفاهم همه گانی برای مسایل ریشه یی سیاسی در 
بین خودِ ما به میان نیاید، از صلح و امنیت دراز مدت و پایدار 

در افغانستان خبری نخواهد بود. 

قاری صاحب مصون:
و  است  یافته  تدویر  امروز  که  محفلی  پیرامون  برادران، 
صحبت هایی  می خواهم  است،  شده  مطرح  که  آجندای 
باید بگویم که روی این  یا بدبختانه  کنم که خوشبختانه و 
موضوع کمتر دقت شد. تا اکنون، حاشیه یی صحبت کردیم، 

از گذشته ها انتقاد نمودیم و برای آینده نا امیدوار بودیم.
رازِ پیروزی ما در شرایط جهاد و مقاومت بیشتر بوده است 
و قرآن کریم که قانون اساسی و عمومی امت مسلمه است، 
تمام بشریت را به هم سویی، هم فکری و هم گرایی دعوت 

نموده است.
بحران هایی که امروز در کشور ما است، ریشه در این دارد 
حاکمیت  ما  باالی  شخصی  خواهشات  و  نفسی  هوای  که 

می کند.
همه  بدهیم،  نسبت  تیم  و  خانواده  یک  به  را  قدرت  اگر 
را  آن ها  نفسانی  خواهشات  همان  که  این  به  برمی گردند 

وابسته ساخته است. 
طواف  کعبه  خانۀ  گرد  مغیره  ابن  ولید  و  ابوجهل  روزی 
می کردند و هر دو کافر بودند، ابو جهل برای ولید می گوید 
از  می پرسید  ولید  است.  و صادق  راست گو  آدمِ  محمد  که 
روی چه می گویی؟ ابوجهل برایش گفت: تا حال که چهل 
سال است ما از محمد دروغ نشنیده ایم و از این بعد هم اصاًل 
دروغ نخواهد گفت. ولید برای ابوجهل می گوید: پس چرا به 
محمد ایمان نمی آوری؟ ابوجهل برای ابن مغیره می گوید که 

اگر ایمان بیاورم؛ به معنی این است که مردم خواهند گفت 
ببینید یکی از اربابان از محمد »ص« پیروی کرد. روی  که 
همین هوا و آرزوی نفسی  یی که داشت تا او را مردم طعنه 

نزنند، منصرف شد و ایمان نیاورد.
من بدین باور هستم تا زمانی که ملت به تزکیۀ خود نپردازد، 

هیچ کاری ره به جایی نمی برد.
آقای روحانی:

در قدم نخست ضرورت و نیاز طرح آجندای ملی را در این 
برهۀ اساسی، من شخصًا با اهمیت می دانم؛ این نظری است 

که شایداکثراً با این نظر موافق باشند.
هویتی  اقتصادی،  امنیتی،  نظر  از  هم  امروز  که  افغانستان 
برنامه ها  برای هم چو  نیازی  دچار بحران های زیادی است، 
و طرح های ملی دارد. این طرح ها راه کاری است برای بیرون 
رفت از بحران های کنونی. اقدام اجندای ملی را ما همه به 
دیدۀ قدر می نگریم و از همۀ همکاران و شخصًا از جناب 
هم چون  طرح  برای  شدن  پیش گام  که  مسعود  ولی  احمد 

آجندایی سپاس گذاری می کنیم.
بهتر است در بارۀ ضعف ها و قوت های اجندای ملی صحبت 
کنیم. از حاشیه رفتن باید بگذریم و روی اصل بحث تمرکز 

کنیم.
مسایلی که در اجندای ملی طرح شده از گفتمان بین االفغانی 
گرفته، تا نیاز به صلح پایدار در کشور، از نیازهای اساسی 

جامعۀ ما می باشد.

می خواهم بحث را روی اعتماد سازی شروع کنم.
انجام  اعتمادسازی  پروسۀ  می فهمید  شما  که  چنانی  آن 
نمی گیرد مگر این که پیش از آن پروسۀ ملت سازی صورت 
نگرفته باشد، ولی حاال پشنهادِ من به تیم آجندای ملی همین 
است که ما عماًل بیاییم پروسۀ ملت سازی را آغاز کنیم و 
ما حق شهروندی را برای همه به گونۀ مساوی و عادالنه در 
مراحل  ملت سازی  پروسۀ  از  از گذشت  بعد  بگیریم؛  نظر 
پنج گانه یی که آجندای ملی ازآن حمایت و صحبت می کند، 

قابل تحقق است.
سوال این جا است که پروسۀ ملت سازی را کی و از کجا 

شروع باید کنیم؟
به نظر من ما باید امید به این نداشته باشیم که یک مشتی از 
کسانی که امروز خود را تکیه دار قدرت دانسته اند و به نام 
اسالم و قوم معامله می کنند، انتظاری نباید داشته باشیم آن ها 
ملت سازی  پروسۀ  نظِر من  به  می کنند.  کار  برای خود  تنها 
اول از خودِ ما شروع می شود، بیایید هم دگر را بپذیریم و این 

پروسۀ اعتماد سازی را اول از خود شروع کنیم.
است  غربی  دانشمند  یک  از  قولی  نقل  که  همان طوری 
نوشتن  به خاطر  ویک  بیست  قرن  بیسوادی  می گویند 
نیست؛ فقط در این است که اندیشه های کهنه است که باید 
اندیشه های خود را دور کنند و اندیشه های تازه را در زندگی 
خود تطبیق کنند؛ با همین مفکوره همه باید از خود شروع 
این زمانی است که در  بزداییم و  از خود  را  کنیم؛ تعصب 

پروسۀ ملت سازی مؤفق خواهیم بود.
آقای مصدق:

من می خواهم مستقیم سر اصل موضوع بروم؛ دوستان روی 
موضوعاتی صحبت کردند. از ناهنجاری ها و دردهای کشور 

گفتند که این دردها تشخیص شده است و مبهم نیست.
سه دهه یا چهار دهه جنگ در افغانستان گذشت و ما همه 
همه  امروزی؛  حکومت  به  رسیدیم  تا  کردیم  تجربه  را  آن 
همه  که  بود  این  آن  علت  و  کردیم  اشتباه  دوره ها  این  در 
شکار بازی بیگانه ها شدیم و از خود طرح؛ برنامه، سیاست 
و حاکمیت نداشتیم؛ تخییالتی را که در ذهن داشتیم شکار 
دست این و آن شدیم و بیگانه ها را در سرزمین خود دخیل 
فرهنگ  به  و  نگذاشتیم  ارج  برای هموطن خود  و  ساختیم 
و دین و باورهای خود واقعًا احترام نگذاشتیم و مطابق به 
آن چه خدا و قرآن گفته است، نپرداختیم؛ آمدیم شعار دادیم 
و پس دوباره که از مجلس بیرون شدیم همه را از یاد بردیم 
و دوباره دنبال مفکورۀ قومی، زبانی و تنظیمی خود رفتیم و 
از آن ها حمایت کردیم؛ تا وقتی که در این کشور جلو دست 
درازی های بیگانه و مشکالت قومی و زبانی گرفته نشود، ما 

به نتیجۀ مثبت و راه حل نمی رسیم.
بحران امروزی ما مداخلۀ استخبارت بیگانه در موضوعات 
است،  گذاشته  اثر  ما  سرنوشت  روی  که  است  ما  داخلی 
یعنی در سرزمین ما جنگ استخباراتی جریان دارد، هیچ گاه 
این تقصیر این مشکالت را در داخل کشور به سِر احمد و 
محمود نیندازیم، چون تجربه و دانش ما اندک بود و هم دیگر 
پذیری نداشتیم، بیگان ها ما را علیه هم دگر ما استفاده کردند.
ما پیش از این نیز در سال 1383 طرح آجندای ملی را پیش 
کردیم و با رهبران سیاسی گفت و گو نمودیم، اما آن ها این 
به دست  را  خود  اختیار  و  بودند  مزدور  چون  نپذیرفتند  را 

نداشتند و نمی خواستند تا در افغانستان صلح بیاید.
هرگز کشورهایی که در مسایل افغانستان دخیل هستند، حتا 
در کوتاه مدت هم برای شما صلح و امنیت را نمی خواهند.

      در سلسلة گفت و گوهای اجندای ملی                                  بخش نهم

دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات

گفـت وگوی اشـتراک کننده گان
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فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان های  سراسری  ایتالف 
انتخاباتی  تیم  کدام   « عنوان  تحت  را  نشستی  افغانستان، 
شایستگی زعامت کشور را دارد؟« در کابل برگزار کرد. 
این ایتالف می گوید که تالش می کند که در این گفتمان 

بی طرفی را رعایت کند.
سید عبداالحد موسوی، رییس اجرایه یی ایتالف سراسری 
که  می گوید  افغانستان  فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان های 
و  دقیق  ارزیابی  و  بحث  نشست  این  برگزاری  از  هدف 
این  در  می گوید  وی  است.  انتخاباتی  تیم های  شناسایی 
نشست تالش می کنیم که تیمی را که پاسخگوی نیازهای 
موجود افغانستان باشند شناسایی کنیم و به مردم آگاهی 

بدهیم.
وی اضافه می کند: » ما سعی می کنیم که تیم انتخاباتی یی 
سمتی  قومی،  تعصبات  از  دور  به  بیاندیشند،  ملی  که  را 
و لسانی باشند، بتواند افغانستان را از این پرتگاه سقوط 
نجات دهند، صلح پایدار آورده بتوانند و برای بیرون رفت 
نشانه گذاری  باشند؛  داشته  مدونی  برنامه  بحران  این  از 

نماییم«.
فرهنگی  و  اجتماعی  های  سازمان  سراسری  ایتالف 
افغانستان مدعی است که 117 سازمان عضویت این نهاد 
را دارند که نزدیک به 50 نهاد از کابل و متباقی از والیات 

کشور می باشند.
این  که  می گوید  ایتالف  این  عضو  خروتی،  شیما  خانم 
ایتالف تالش خواهد کرد که جلسات آگاهی دهی اش را 
ادامه دهد و این مساله را عمیقًا دنبال نمایند. به باور وی، 
بیش از چهار دهه جنگ و ویرانگری، افغان ها را به ستوه 
آورده و این ایتالف به دنبال تیمی است که حد اقل برای 

ختم جنگ آجندای موثر و جدی داشته باشد.

باید در موقع  افغانستان  مردم  خانم خروتی می گوید که 
از  هریک  گذشته  کارنامه  انتخابات،  در  گرفتن  تصمیم 

نامزدان را به دقت بررسی کرده و تصمیم بگیرند.
وی می افزاید: »ما بامشوره ملت افغانستان تالش می کنیم 
آنها  با  گرفته،  نظر  مد  را  کاندیدان  تمام  مشی  خط  که 
به  شان  کدام  که  ببینیم  و  داشت  خواهیم  مالقات هایی 
افغانستان نزدیک است مورد نظر ما  هداف دیرینه مردم 

خواهد بود«.

فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان های  سراسری  ایتالف 
افغانستان تاکید دارد که حرکت مدنی آنها به حمایت از 
که  دارند  نظر  در  آنها  بلکه  نیست،  مشخص  نامزد  کدام 
روند دموکراتیک انتخابات را برای مردم افغانستان شفاف 
تر و واضح تر بسازند؛ بر این اساس اجازه نخواهند داد که 
کسی از این نسشت به نفع نامزد مورد نظرش سوءاستفاده 

کند.

نیروهای خارجی کی شایستۀ پيروزی است؟
سمنگان را ترک 

کردند

کرام الدین کریم جانشین 
ظاهر اغبر شد

نظامیان  پایگاه  یک  مسوولیت 
نیروهای خارجی در والیت سمنگان 

به نیروهای امنیتی افغان واگذار شد.
روز  سمنگان  استان  پولیس  فرمانده 
که  پایگاه  این  کرد:  اعالم  دوشنبه 
سمنگان  والیت  مرکز  ایبک  شهر  در 
قرار دارد همراه تجهیزات موجود به 
نیروهای امنیتی افغان تحویل داده شد.
این  از  پیش  افزود:  بیکزاد  اکرم 
نیروهای فنلندی در این پایگاه نظامی 

حضور داشتند.
شمار نیروهای فنلندی در این پایگاه 

یکصد نفر اعالم شده است.
نیروهای  ماموریت  است  قرار 
سال  در  افغانستان  در  مستقر  ناتو 
به  نیروها  این  و  یابد  پایان   2014

کشورهای شان بازگردند.
کرد:  اعالم  افغانستان  داخلۀ  وزارت 
هفتاد هزار  اخیر حدود  در یک سال 
ترک  را  کشور  این  خارجی  نیروی 
کرده و نیروهای افغان جایگزین آنها 

شده اند.

رییس  کریم  کرام الدین  دگرجنرال  کرزی  رییس جمهور 
بدنی،  تربیت  عمومی  رییس  حیث  به  را  فوتبال  فدراسیون 

سپورت و کمیتۀ ملی المپیک تعیین کرده است.
گفته  خبرنامه یی  طی  وزیران  شورای  دبیرخانۀ  و  امور  ادارۀ 
از غنای  استفاده  امور،  بهتر  انسجام  تنظیم و  منظور  به  است: 
تجربی و نفوذ اجتماعی اهل خبره در مسایل مربوط و مطابق 
افغانستان، تقرر دگر  بند 13 ماده 64 قانون اساسی  صراحت 
جنرال کرام الدین کریم را با حفظ رتبه نظامی، در بست خارج 
رتبه، به حیث رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته 

ملی المپیک، منظور می نمایم.
فوتبال،  فدراسیون  در  کریم  کرام الدین  ریاست  دورۀ  در 
جام  خویش،  ورزشی  تاریخ  در  بار  اولین  برای  افغانستان 

قهرمانی فوتبال جنوب آسیا را به خانه آورد.
المپیک  ملی  کمیته  پیشین  رییس  اغبر  ظاهر  محمد  پیشتر، 
از  نامه یی  بود که دو روز پیش طی  این سمت  افغانستان در 

ریاست این کمیته استعفا کرد.
در استعفا نامۀ ظاهر اغبر آمده بود: »جای مسرت و خشنودی 
است که طی بیش از چهار سال گذشته در همراهی و همسویی 
با جامعه ورزشی افغانستان افتخار رهبرییک تیم متعهد به منافع 
افغانستان را داشته ام که کاروان ورزش این کشور را از جای 
دور افتاده و حاشیهیی، به متن و قضایا و زندگی عادی مردم 

افغانستان کشانده ام.«
از چهار سال حضور  بیش  در مدت  کارشناسان  اکثر  نظر  به 
آقای اغبر در رأس کمیته ملی المپیک، ورزش کشور پیشرفت 
قابل مالحظه یی داشته و در رقابت های مختلف جهانی توانسته 

موفقیت های خوبی کسب کند.

مقام های والیت غزنی گفته اند که جمعی از اهالی 
روز  بمبگذاری  عامل  که  را  فردی  غزنی  عزادار 
شنبه در ولسوالی اندر این والیت تصور می شده 

با سنگ و چوب کشته اند.
قریه صاحب خان  در  کنارجاده  بمب  انفجار  در 
ولسوالی اندر والیت غزنی شنبه 5 عقرب هجده 
غیرنظامی به شمول پانزده زن و کودک که برای 
شرکت در یک مراسم عروسی می رفتند کشته و 

پنج غیرنظامی دیگر زخمی شدند.
موسی خان اکبرزاده والی غزنی در گفت وگویی با 
این  بی بی سی فارسی گفت که مردم محل عامل 
اعتراف  از  پس  و  کردند  شناسایی  را  بمبگذاری 

متهم، باشنده های قریه او را کشته اند.
فرد  به  ابتدا  محل  مردم  که  گفت  اکبرزاده  آقای 

کشته شده مشکوک بودند اما پس از آن که متهم 
جای  در  هم  را  دیگری  بمب  که  کرد  اعتراف 
دیگری جاسازی کرده است، باشنده گان با قهر و 

غضب او را زیر لت و کوب گرفتند.
والی غزنی در پاسخ به...            ادامه صفحه 6

اهالی غزنی عامل بمبگذاری کنار 
جاده را کشتند
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