
از  پس  که  کردند  اعالم  ناتو  ائتالف  ارشد  مقام های 
ائتالف  این  نیروهای  نقش  و  تعداد  سر  بر  تنش  ماه ها 
حال  در  میالدی،   2014 سال  از  پس  افغانستان  در 
برنامه ریزی برای کم و محدود کردن ماموریت شان در 

این کشور هستند.
مقام های ارشد ناتو اعالم کردند که قصد دارند تا با کم 
کردن تعداد مربیان نظامی و بیشتر کردن مدیران نظامی از 
این موضوع مطمئن شوند که میلیاردها دالر کمک امنیتی 

به افغانستان به هدر یا به سرقت نمی رود.
انجام ماموریت پس  ناتو در  تمایل  کاهش جاه طلبی و 
از جنگ بازتاب نگرانی هایی است که کنگره امریکا و 
پارلمان های اروپایی ممکن است تعهدات مالی خود را 

که پرداخت ساالنه بیش از چهار میلیارد دالر است، لغو 
کنند؛ مگر آنکه نیروهای امریکایی و...     ادامه صفحه 6
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مهربانی حکمت است و هیچ کس نیست که در زنده گانی بدان نیاز 
نداشته باشد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

بازداشت ده مأمور امنیتی به اتهام 
دست داشتن در ترور ارسال جمال

معاون وزارت داخلۀ افغانستان روز سه شنبه اعالم کرد بیش از 2000 
نیروی پولیس، از آغاز » فصل درگیری ها« کشته شده اند.

فصل نبردها، دورة فشردة فعالیت شورشیان طالب محسوب می شود 
که از بهار تا فرا رسیدن زمستان را در بر می گیرد.

طالبان 27 اپریل عملیات »خالد ابن ولید« را که از آغاز فصل درگیری 
ها حکایت دارد، آغاز کرده اند.

جنرال سالم احساس در دیداری با خبرنگاران در کابل اعالم کرد از 
این روز، طالبان 6604 عملیات از جمله 50 عملیات انتحاری و 1704 

حمله مستقیم به نیروهای پولیس انجام داده اند.«
وی افزود فعالیت های شورشیان به مرگ 1273 نیروی پولیس ملی ، 
779 نیروی پولیس محلی و 858 غیر نظامی...           ادامه صفحه 6

برادر بزرگتر رییس جمهوری افغانستان و از نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری کشور متعهد به پایان دادن 

به روابط خصمانه و ستیزه جویانه با غرب شد.
در  کرزی،  حامد  بزرگتر  برادر  ساله،   66 کرزی  قیوم 
مصاحبه یی با روزنامه تلگراف برادر خود را به عنوان 
یک مرد بسیار پرشور که وظیفه بسیار...  ادامه صفحه 6

نخست وزیر استرالیا در جریان سفری به افغانستان با اشاره 
خانه های  به  استرالیایی  نیروی   1000 از  بیش  بازگشت  به 
خود پیش از کریسمس، پایان طوالنی ترین جنگ کانبرا را 

اعالم کرد.
نخست وزیر  آبوت،  تونی  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
استرالیا گفت: طوالنی ترین جنگ استرالیا نه با پیروزی و نه 
با شکست رو به پایان است، بلکه ما امیدواریم که با حضور 

ما افغانستان به مکان بهتر و امن تری تبدیل شده باشد.
وی روز دوشنبه به پایگاه نیروی دفاعی استرالیا در والیت 
ارزگان رفت تا خروج نیروها را که از نظر وی یک لحظه 

تلخ و شیرین برای استرالیا است، اعالم کند.
آبوت افزود: این لحظه شیرین است چون صدها سرباز برای 
کریسمس در خانه و کنار خانواده هایشان خواهند بود و تلخ 
خانواده های  از  برخی  همسران  و  پدرها  پسرها،  که  چون 

استرالیایی دیگر در کنارشان نیستند.

وی در بیانیه یی رسمی اعالم کرد: این ماموریت برای امنیت 
تالش  ما  است.  بوده  حساس  و  مهم  بسیار  استرالیا  ملی 
کرده ایم تا مطمین شویم که دیگر افغانستان به پایگاه امنی 
برای تروریست ها تبدیل نمی شود و با متحدانمان همکاری 
در  مردم  شود.  تبدیل  امن تری  جای  به  جهان  تا  می کنیم 
بهترین  از  تن   40 ما  پرداخته اند.  سنگینی  بهای  راه  این 

نیروهای مان را از دست دادیم.
بیش از 20 هزار نیروی استرالیایی در افغانستان خدمت کرده 
علیه  جنگ  در  استرالیا  که  میالدی   2001 سال  از  و  است 
از  تن  پیوست، 40  امریکا  به  القاعده  و  طالبان  شبه نظامیان 

نیروهایش کشته و 260 تن دیگر زخمی شده اند.
آبوت ادامه داد: استرالیایی ها نه برای کشورگشایی بلکه برای 
آزادی می جنگند. ما برای مردمی جنگیدیم که حق دارند به 

شیوة خود زنده گی و عبادت کنند.
وی تأکید کرد که استرالیا 200 مکتب، کلینیک بهداشتی و 

می گذارد.  ارث  به  افغانستان  مردم  برای  مناسب  جاده های 
آبوت بار دیگر تعهد استرالیا را برای حمایت از افغاستان در 
آینده اعالم کرد. صدها نیروی استرالیایی با آموزش نیروهای 
امنیت ملی افغان و تامین کمک های مالی به نقش غیرنظامی 

خود در این کشور ادامه خواهد داد.
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نخست وزیر آسترالیا در والیت ارزگان:

طوالنی ترین جنگ ما بدون پیروزی و شکست پایان یافت

این معضالت به رده های باالیی دولت افغانستان بازمی گردد. بسیاری از معاونان و وزرای 
ارشد حامد کرزی، طی یک دهة گذشته به شدت ثروتمند شده اند و از قدرت سیاسی برای 

دستیابی به ثروت و مکنت استفاده کرده اند



در  ساکن  مردم  و  افغانستان  کنونی،  در شرایط 
این سرزمین، بیشتر از هر چیِز دیگر به تحکیم 
و  یک دیگرپذیری  روحیۀ  ترویج  ملی،  وحدت 
نیاز  ملت سازی  پروسۀ  در  همه گانی  شراکت 
مهِم  پروسۀ  یک  انتخابات  آن جا  که  از  دارند. 
سرنوشت  با  مرتبط  آن  پیامدهای  و  بوده  ملی 
تمام ساکنان افغانستان می باشد، الزم است که از 
این فرصِت مهم برای تقویت رابطه ها میان اقوام 
بی باوری های  بردِن  بین  از  و  کشور  در  ساکن 
و  آن ها  میان  در  مهندسی شده  و  گسترده 
تحمل  و  درک  برای  مردم  میان  روابط  تحکیم 
یک دیگر، استفادة بهینه و به موقع صورت گیرد. 
و  مدارا  روحیۀ  عدم گسترِش  در صورت  زیرا 
یک دیگرپذیری در میان مردم افغانستان، امکان 
ملت  راه  در  ارزنده  و  متین  قدم های  برداشتِن 

شدن فراهم نخواهد بود.
اما با تأسف، از همین اکنون شماری از کاندیداها 
معادلۀ  در  بودن  سهیم  به  عالقه مند  حلقاِت  و 
پروسه های  به  را  انتخابات  ملی  پروسۀ  قدرت، 
نظرداشِت  در  بدون  و  ساخته  مبدل  قومی 
پیامدهای خطرناک آن، با تمام توان از برنامه ها 
رأی  آوردن  به دست  برای  قومی  شعارهای  و 
توده های ناآگاه و اسیر در زنجیرهای بی مفهومِ 
از  برخی  می کنند.  استفاده  قومی،  و  عشیره یی 
کاندیداها و حامیان شان، با آن که در ظاهر لباس 
مدرن به تن دارند، به حدی غرق در قومی ساختن 
پروسۀ انتخابات اند که هیچ محدودیت و نزاکتی 
را در نظر نمی گیرند. از همین اکنون نشانه هایی 
از پیامدهای زشِت مفکوره ها و برنامه های قومِی 
انتخاباتی  کارزارهای  به  واردشده گان  از  برخی 
موارد  اکثر  در  می شود.  مشاهده  مردم  میان  در 
عده یی از حامیاِن برنامه های غیرملی و زودگذر 
و متکی بر منافع تیمی؛ چهره ها، شخصیت ها و 
برنامه هایی را که فکر می کنند خارج از محدودة 
توهین  مورد  دارند،  قرار  آن ها  قومی  و  فکری 
و تحقیر قرار داده و بی سبب و بی مورد دست 
نادرست،  کار  این  که  می زنند،  عقده گشایی  به 
رابطه های آسیب پذیر در میان مردم افغانستان را 

آسیب پذیرتر می سازد.
افغانستان و به خصوص  تاریخ معاصر  در طول 
نابه سامانی،  و  از جنگ   مملو  اخیِر  دهۀ  در سه 
هرگز زمینۀ آن مساعد نگشت که مردم افغانستان 
بنیادی برای ملت شدن و قرار گرفتن  به گونۀ 
استواری  قدم های  ملی،  بزرگ  بستر  یک  در 
را  یک دیگرپذیری  و  تحمل  روحیۀ  و  برداشته 
در جامعه نهادینه سازند؛ البته حکام و نظام های 

برای  کاری  نیز،  سرزمین  در  حاکم  غیرمردمی 
آن ها  که  چرا  ندادندـ  انجام  مأمول  این  تحقق 
ناگفته  نمی اندیشیدند.  ملی  و  نبودند  ملی  خود 
نباید گذاشت که تمام رنج ها و آسیب های ناشی 
از این مفکوره ها و برنامه های بد را، افغانستان 
و مردم ساکن در این سرزمین متحمل شدند و 
یا  می شوند و مشکل آفرینان همواره فراروی و 
هم پیش قراوِل توطیه های جدیدتر با لباس های 
متفاوت بوده اند. نبود یک بستر بزرگ و بامفهومِ 
ملی برای شراکت در ارزش ها و سرنوشت ملی 
برای تمام مردم، عدم درک و تحمل یک دیگر، 
و  قبیله یی  مخرِب  باورهای  تقویت  و  تداوم 
کاربه دستان  مداوم  سهل انگاری های  و  سمتی 
چنگال  در  را  مردم  مسایل؛  این  پیرامون  امور 
فرصت طلب  دالالن  و  بی باوری ها،  و  آسیب ها 
حرکات  انجام  و  استفاده جویی  موقعیت  در  را 

گمراه کننده قرار داده است. 
و  گذشته  دهۀ  یکه  از  بیشتر  در  افغانستان 
جدید،  سیستم  و  شرایط  آمدِن  کار  روی  با 
را  ارزنده یی  و  فراوان  زمینه های  و  فرصت ها 
مبنای  بر  ملت شدن  بنای  گذاشتِن سنگ  برای 
به دست  عادالنه  و  مدرن  برنامه های  و  باورها 

به موقع  و  عاقالنه  استفادة  در صورت  که  آورد 
مملکِت  این  امروز  زمینه ها،  و  آن فرصت ها  از 
و  بی باوری   این همه  شاهد  مشکالت،  از  مملو 
ارگ نشینان  از  عده یی  نمی بود.  یکدیگرستیزی  
ساختار  و  قدرت  در  تأثیرگذار  چهره های  و 
به جای  گذشته،  سال  ده  از  بیشتر  در  حاکمیت 
برآورده  به خاطر  فرصت ها  از  درست  استفادة 

شکل دهی  برای  ملی  بزرگ  اهداف  ساختِن 
وحدت ملی و تعریف دهی به منافع ملی؛ همواره 
برآورده  قبیله یی،  و  قومی  اهداف  تحقق  برای 
ساختن آرزوهای شخصی و به چالش کشانیدن 
که  چهره هایی  و  اقوام  دیگر  حقوق  و  جایگاه 
تالش  نمی دانستند،  خود  هم سوی  و  هم تبار 
کارکردهای  و  برنامه ها  ذهنیت ها،  نمودند. 
نادرسِت این افراد در بیشتر از یک دهۀ گذشته 
فیزیکی  حذف  با  موارد  بعضی  در  حتا  که 
اقوام  دیگر  تأثیرگذارِ  و  بانفوذ  شخصیت های 
نیز همراه بود، باعث شد که به رغم برخورداری 
افغانستان از فرصت های مهم و حمایت گسترده 
و بی سابقۀ مادی و معنوی جامعۀ جهانی، هنوز 
بی باوری های مهم و  با مشکالت و  این کشور 
عمیقی دست وپنجه نرم کند. بدون شک، ممکن 
است که برنامه های تفرقه جویانه و قومِی برخی 
مخرِب  برنامه های  همان  تداومِ  در  چهره ها،  از 
یاد شده یی باشد که مانع رسیدِن این مملکت به 
تعالی و ترقِی واقعی یی که سزاوار آن بود، شد.

هر  در  مکلف اند  که  افغانستان  مردم  اکنون 
نوع  هر  مزایای  از  و  بوده  هم  کنار  در  شرایط 
شرایط و سرنوشتی باهم و بدون در نظرداشت 
شوند،  مستفید  محیطی  و  قومی  تفاوت های 
تصمیم باید بگیرند که آیا با استفاده از رأی و 
توطیه های  به  گفتن  نه  با  و  خود  مشروِع  حق 
و  روشن  آیندة  یک  می خواهند  تفرقه جویان، 
این که  یا  و  برای خود تضمین  کنند؛  را  باثبات 
با تسلیم شدن در برابر حیله های دالالن قومی و 
تفرقه افکنی های چهره های منفی، می خواهند به 
استقبال یک آیندة تاریک و مملو از زدوبندهای 

قومی و قبیله یی بروند! 
با شعارهای قومی زمینه های  امروز  آن هایی که 
دور شدِن اقوام را از هم فراهم می کنند، هرگز 
و  اقوام  ِگردهم آورِی  ارادة  و  مفکوره  توانایی، 
را  افغانستان  مردم  میان  در  وحدت  تحکیم 
شدن  برآورده  عدم  صورت  در  آن ها  ندارند. 
را  مردم  و  نموده  فرار  اهداف زشت شان، خود 
همین  که  حالی  در  می گذارند،  خود  حال  به 
مردم اند که باید بار تمام مشکالت را به دوش 
وجود  وطنی  بامفهومِ  ضرب المثل  یک  کشند. 
بدون شک  و  لَلمی!«،  نشد  آبی،  »ُشد  که  دارد 
مفکوره و برنامۀ برخی از چهره ها همین است 
که اگر قدرت و مقاصِد خود را به دست آوردند، 
و  فرصت ها  مردم،  حقوق  بازهم  و  می باشند 
زمینه ها را فدای اهداف و خواسته های نادرسِت 
نشد،  برآورده  اهداف شان  اگر  و  می  کنند؛  خود 
خود  گذاشتۀ  به جا  زخم های  بر  و  می روند 
مداوم  به صورت  افغانستان،  جامعۀ  پیکرة  در 
نمک می پاشند. از این رو، تمام مردم ساکن در 

نظرداشت  در  با  که  دارند  مکلفیت  افغانستان 
پروسۀ  بودن  سرنوشت ساز  و  زمان  بودن  مهم 
تصمیم  عاقالنه  گونۀ  به  کشور،  در  انتخابات 
بهتر  و  مملکت  شگوفایی  زمینه های  تا  بگیرند 
زیستن برای خود را مهیا کنند، نه این که سبب 
سرنوشِت  و  کشور  بر  بیشتر  مشکالت  افزودن 

خویش شوند. 
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عبدالقهار سـروری

قومی سازی پروسة  انتخابات 
شکاف  های عمیقی در میان مردم ایجاد خواهد کرد!

 

احتمال تقلب و یا عدم برگزاری انتخابات چه قدر است؟ این پرسش، ذهن های 
بسیاری را به خود مشغول کرده؛ به ویژه آنانی که در مسالۀ انتخابات دخیل اند، 
از حاال نوعی نگرانی را در مورد عدم برگزاری و یا انتخاباتی توام با تقلب، از 

خود نشان می دهند. 
شماری از آگاهان و شخصیت های وارد در حوزة سیاست، می گویند حکومت 
و کمیسیون های انتخاباتی به صورت سازمان یافته و هماهنگ، به دنبال ایجاد 
ذهنیِت مغشوش در میان مردم نسبت به انتخاباِت آیندة ریاست جمهوری و 
از حِد کارت های رای دهی و  بیش  توزیع  آگاهان،  این  شوراهای والیتی اند. 
عدم ثبِت آن ها در سیستم های رایانه یی کمیسیون انتخابات را بخشی از یک 
سیاسِت هماهنگ در راستای اتهام زدایی از خود و ایجاد این ذهنیت در میان 
خود  از  زیاد  انتخابات،  در  گسترده  تقلب  به  نسبت  تا  می کنند  عنوان  مردم 

واکنش نشان ندهند. 
در  رأی دهی  کارت  میلیون ها  ثبِت  بدون  توزیع  از  اخیراً  انتخابات  کمیسیون 
کشور خبر داده است. به هر حال، پرسِش این بحث هم چنان به حاِل خود 
انتخاباتی را  انتخابات و حکومت، چه نوع  باید دید که مدیران  باقی ست و 

تالش دارند برگزار کنند.
پرسش اساسِی این بحث را باید به دو قسمت بخش بندی کرد و آن گاه به هر 
یک به گونۀ الزم پرداخت. نخست ببینیم که احتمال عدم برگزاری انتخابات در 

کشور، با توجه به این که مراحل ابتدایی آن انجام شده، چه قدر هست.
و  ریاست جمهوری  نامزدان  ابتدایی  فهرست  این که  وجود  با  احتمال  این   
شوراهای والیتی اعالم شده، ولی دو از انتظار هم نمی نماید؛ به ویژه این که 
گروه بر سر قدرت، از یک سال به این سو گام هایی را در این خصوص برداشته 

است. 
مختلفی  شکل های  و  دارد  وجود  خصوص  این  در  متعددی  گمانه زنی های 
حاکم  گروه  اختیارِ  در  امکان  این  آن ها  به وسیلۀ  که  می شود  مطرح  همواره 
گذاشته می شود تا انتخابات را به تعویق بیندازد. یکی از این موارد که بسیار بر 
آن تأکید صورت می گیرد، برگزاری جرگۀ سنتی در اواخر ماه عقرِب این سال 
است. این جرگه به فرمایش رییس جمهوری به منظور بحث بر سر توافق نامۀ 
از سوی ارگ ریاست جمهوری چالش برانگیز  به ویژه موضوعی که  امنیتی و 

جلوه داده شده، یعنی صالحیت قضایی،  برگزار می شود. 
ارگ ریاست جمهوری از آغاز این بحث را وارد مراحل تنش زا در گفت وگوها 
با مقام های امریکایی کرد و عماًل تالش ورزید که از آن به عنوان اهرم فشار 
ناگهانی سید حامد گیالنی معاون کمیسیون برگزاری  استعفای  استفاده کند. 
جرگۀ مشورتی از این سمت و ناکارآمد خواندِن جرگۀ مشورتی در موجودیت 
را  گمان ها  و  حدس  این  می تواند  پارلمان،  چون  قانونی   یی  ساختارهای 
تقویت بخشد که گروه حاکم به منظور دست یافتن به نتایج دیگری، این جرگه 

را برگزار می کند. 
شماری از آگاهان مسایل افغانستان می گویند، گروه حاکم تالش دارد به بهانۀ 
بحث بر سر امضای توافق نامۀ امنیتی در جرگۀ مشورتی، از طریق افراد خاصی 
که عمدتاً از ارگ ریاست جمهوری دستور می گیرند، فضای جرگه را از بحث 
به  نتیجه، نسبت  انتخاباتی را مطرح کنند و در  اصلی خارج کرده و مسایل 
برگزاری انتخابات، یک نوع تشویش را به وجود آورند. این موضوع هرچند 
منتفی به نظر نمی رسد؛ ولی گروه حاکم به دلیل عدم حمایت مردمی از چنین 
طرحی، به آسانی قادر نمی شود که از جرگۀ مشورتی به نتیجۀ عدم برگزاری 
انتخابات دست یابد. چون به هر حال، انتخابات در افغانستان به عنوان اصل 
برگشت ناپذیِر انتقال مسالمت آمیز قدرت، به نوعی اجماع رسیده و دشوار به 
ابطال  را  آن  بخواهند  اهداف شخصی خود،  پی  در  نظر می رسد که عده یی 
کنند. از جانب دیگر، جامعۀ جهانی نیز که حمایت کنندة اصلی افغانستان از 
بُعد اقتصادی و سیاسی است، با این طرح موافقت نمی کند. پس برای گروه 
حاکم به تعویق انداختن انتخابات اگر نگوییم امری کاماًل ناممکن؛ دست کم 
امری بی نهایت دشوار خواهد بود تا شرایط و زمینه های آن را که باعث بحران 
در کشور نشود، فراهم کند. پس حاال می توان به جزِو دومِ پرسِش این بحث 

پرداخت و آن برگزاری انتخاباِت توام با تقلب و جعل کاری است. 
احتمال این امر بسیار بیشتر از امکاِن به تعلیق درآوردِن انتخابات به نظر می رسد 
و امکان چنین امری نیز برای گروه حاکم با توجه به امکانات و تجارب گذشته 
و حال، دشوار نیست. گروه حاکم حداقل تجربۀ دو انتخابات گذشته را دارد 
که در آن ها تقلب و جعل کاری به میزان باالیی انجام شد و زمینۀ راه یافتن 
نامزد خاصی را به کرسی ریاست جمهوری کشور برای دو دوره ضمانت کرد. 
آقای کرزی در بازی انتخاباتی و چیدمان فعلی نامزدها، با دست باال عمل کرد 
و تا به حال موفق نیز بوده است. اگر کمیسیون های انتخاباتی با سهل انگاری 
نسبت به روند انتخابات برخورد می کنند و یکی دیگری را به کندکاری متهم 
می سازند، دقیقاً برآینِد طرِح گروه حاکم برای افزایش میزان تقلب و مهندسی 
در انتخابات آینده است. در همین حال، آقای کرزی در نصب و جابه جایی افراد 
نزدیک به خود در نهادهای حکومتی از سطوح باال گرفته تا پایین قدرت، در 
ماه ها و هفته های اخیر برنامه هایی را اجرا کرده و حتا گفته می شود که افرادی 
را نیز مأمور کرده است که در راستای مدیریت انتخابات به نفع نامزد مورد 
حمایِت او فعالیت هایی را آغاز کنند. این موارد بدون شک موارد نگران کننده اند 
و اگر شماری از اهل سیاست کشور نسبت به برگزاری انتخابات نگرانی هایی 

را مطرح می کنند، بی پایه و اساس نیست. 
اما با وجود این همه، باید گفت که انتخابات تنها یک امر حکومتی و حتا دولتی 
مجموع  در  و  مدنی  جامعۀ  سیاسی،  نهادهای  ملی،  مهم  امر  این  در  نیست. 
شهروندان کشور مشارکت دارند و نباید گذاشت که گروهی همه چیز را در 
انحصار بگیرد و آن چه را که می خواهد، انجام دهد. برای اجرای این امر مهم 
ملی، نیاز است که همۀ نهادها و شخصیت ها بسیج شوند و برای برگزاری 

انتخابات شفاف و عادالنه سهم و نقِش خود را ایفا کنند. 
در بیشتر کشورها عده یی همواره خواهان ادامۀ قدرت و تسخیر آن به شیوه های 
غیرسالم هستند. این موضوع تنها به افغانستان بحرانی مربوط نمی شود؛ ولی 
در همین کشورها افکار عمومی و نهادهای غیردولتی چنان فعال اند که به مثابۀ 
مانع بزرگی بر سر راهِ تمامیت خواهان و انحصارگران قدرت قرار می گیرند. این 
تجربه برای افغانستان نیز آموزنده است و باید از آن درس گرفت و آموخت. 

ترس از تقلب

آن هایی که امروز با شعارهای قومی زمینه های دور شدِن اقوام را از هم فراهم می کنند، 
هرگز توانایی، مفکوره و ارادة ِگردهم آورِی اقوام و تحکیم وحدت در میان مردم 
افغانستان را ندارند. آن ها در صورت عدم برآورده شدن اهداف زشت شان، خود فرار 
نموده و مردم را به حال خود می گذارند، در حالی که همین مردم اند که باید بار تمام 
مشکالت را به دوش کشند. یک ضرب المثل بامفهوِم وطنی وجود دارد که »ُشد آبی، 
نشد لَلمی!«، و بدون شک مفکوره و برنامة برخی از چهره ها همین است که اگر قدرت 
و مقاصِد خود را به دست آوردند، می باشند و بازهم حقوق مردم، فرصت ها و زمینه ها 
را فدای اهداف و خواسته های نادرسِت خود می  کنند؛ و اگر اهداف شان برآورده نشد، 
می روند و بر زخم های به جا گذاشتة خود در پیکرة جامعة افغانستان، به صورت مداوم 
نمک می پاشند
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براساس یک نظرسنجی 
جدید مشخص شد که 
رکورد  اوالند  فرانسوا 
رییس   نامحبوب ترین 
جمهور تاریخ فرانسه را 

کسب کرده است.
شبکۀ  گزارش  به 
راشاتودی، این در حالی 
این  براساس  که  است 

نظرسنجی، عوامل اصلی نارضایتی از فرانسوا اوالند، رییس جمهوری 
فرانسه عبارتند از افزایش مالیات، بیکاری و سیاست های مهاجرت. 

نظرسنجی موسسه BVA فاش ساخت که در میان کسانی که در ماه 
اکتبر در نظرسنجی شرکت کردند، میزان محبوبیت فرانسوا اوالند به 
26 درصد رسیده است. بررسی موسسه BVA نشان داد: در طول 
و  رسید  درصد   26 به  اوالند  فرانسوا  محبوبیت  میزان   2013 اکتبر 
در مقابل 73 درصد با او مخالفت کرده اند. با این نظرسنجی رکورد 
محبوبیت کمتر از 30 درصد شکسته شد و در تاریخ فرانسه رکورد 

نامحبوب بودن یک رییس جمهور شکسته شد.  
انتخابات  محبوبیت رییس جمهور سوسیالیست فرانسه کمی پس از 
ماه مه 2012 رو به افول حرکت کرد. گائل سلیمان، معاون مدیرکل 
این موسسه نظرسنجی گفت: هرگز طی 32 سالی که ما نظرسنجی 

کردیم، یک رییس جمهور محبوبیتش به زیر 30 درصد نرسیده بود.
تضعیف اقتصاد شرایط سختی را برای فرانسوا اوالند ایجاد کرده و 

بیکاری باال و افزایش مالیات موجب نارضایتی مردم شده اند.
نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد: 84 درصد از شرکت کننده گان 
اعالم کردند که سیاست های دولت کارآمد نیستند و 74 درصد نیز 
نتایج  نیز  نظرسنجی ها  ناعادالنه هستند. دیگر  این سیاست ها  گفتند 
یک  پیش  چندی  است.  نداشته  همراه  به  اوالند  برای  را  خوبی 
نظرسنجی نشان داد که 80 درصد از رای دهنده گان فرانسوی عقیده 
دارند که اوالند در انتخابات ریاست جمهوری بعدی در سال 2017 

پیروز نخواهد شد.

امــریکا آمـادۀ پیدایش 
حزب سوم؟

بن بست سیاسی اخیر در کنگره امریکا، 
که به تعطیلی شانزده روزه دولت و قرار 
شدید  بحران  یک  لبه  در  کشور  گرفتن 
مهمی  تحوالت  از  انجامید،  اقتصادی 
پرده  متحده  ایاالت  سیاسی  ساختار  در 

برداشت.
دموکرات ها   90 دقیقه  توافق  از  پس 
بازگشایی  سر  بر  جمهوری خواهان  و 
این  بدهی ها،  سقف  بردن  باال  و  دولت 
فقط امریکایی ها نبودند که نفس راحتی 

کشیدند.
کمی پیش از این توافق اجباری، رئیس 
صندوق بین المللی پول هشدار داده بود 
بازپرداخت  امریکا در  ناکامی دولت  که 
عواقب  می تواند  بدهی هایش  موقع  به 
وخیمی برای اقتصاد جهان داشته باشد.

چین، بزرگترین طلبکار امریکا هم، با لحنی طعنه آمیز از 
وضعیت ایاالت متحده ابراز نگرانی کرد.

کنگره امریکا از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده 
کنترل  در  نمایندگان  مجلس  که  است  سال  سه  است. 
با حاشیه یی  حزب جمهوری خواه است و مجلس سنا 

باریک هنوز در دست دموکرات ها است.
بحرانی که امریکا را تا لبه پرتگاه پیش برد، شاید موقتا 
فروکش کرده باشد، اما اگر تا یکی دو ماه آینده، توافقی 
دراز مدت بر سر سقف بدهی های دولت میان دو حزب 
صورت نگیرد، سایه بحران باز بر سر دولت باراک اوباما 
سنگینی خواهد کرد. مجلس نمایندگان که در سه سال 
گذشته تقریبا با هر الیحه مهم دولت آقای اوباما مخالفت 

کرده، بعید است که عقب نشینی کند.

جدال های  از  امریکا،  عادی  شهروندان  میان،  این  در 
نظرسنجی ها،  ترین  تازه  نتایج  آمده اند.  ستوه  به  سیاسی 
نگران  باید  مجلس،  دو  هر  نمایندگان  که  می دهد  نشان 
آینده سیاسی خود باشند. تقریبا یک سال دیگر، امریکا 
شاهد انتخابات مجلس نمایندگان خواهد بود، انتخاباتی 

که هر دو سال یک بار برگزار می شود.
بر اساس یک نظرسنجی سی ان ان، بدبینی مردم امریکا 
کرده  ثبت  تازه ای  رکورد  کشور  این  سیاستمداران  به 
است، هر چند که سهم حزب جمهوریخواه از این بدبینی 
از  درصد  دوازده  تنها  نظرسنجی،  این  در  است.  بیشتر 
جریان  در  بودند.  راضی  کنگره  عملکرد  از  امریکایی ها 
تعطیلی قبلی دولت امریکا که در سال های 1995 و 1996 
در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون پیش آمد، میزان 

رضایت از عملکرد کنگره 30 در صد بود.

موسسه  که  دیگری  سنجی  نظر  در 
از  مردم  میزان رضایت  داد،  انجام  پیو 
 31( دو حزب جمهوری خواه  رهبران 
و  درصد(   20( دموکرات  و  درصد( 
دارد.  قرار  درصد(   43( اوباما  آقای 
از  درصد   74 نظرسنجی،  این  در 
اعضای  اگر  که  اند  گفته  امریکایی ها 
کنگره دوباره در انتخابات نامزد شوند، 

خواهان شکست آنها خواهند بود.
باورند  این  بر  تحلیلگران  از  بسیاری 
از  امریکا  مردم  سرخوردگی  که 
ظهور  برای  را  زمینه  سیاستمداران، 
یک حزب سوم فراهم آورده است. به 
ویژه آن که در نظرسنجی ها، از هر ده 
امریکایی، شش نفر گفته اند که خواهان 
شکل گیری یک حزب جدید هستند.

در ایاالت متحده، جز دو حزب بزرگ رقیب، ده ها حزب 
آزادی خواه، حزب  از جمله حزب  دارند،  فعالیت  دیگر 
سبز و حزب قانون اساسی. با این همه، هیچ یک از این 
احزاب نتوانسته اند از گستردگی، نفوذ و قدرت دو حزب 

اصلی برخوردار شوند.
جنبش اشغال وال استریت که دو سال پیش از نیویورک 
کشیده  امریکا  دیگر  به شهرهای  دامنه اش  و  شروع شد 
شد، مدتی به این احتمال قوت بخشید که با پی ریزی 
ساختاری تشکیالتی، منسجم و منضبط، شاید این جنبش 
و  دموکرات  احزاب  کنار  در  بزرگی  حزب  به  بتواند 
از  نتوانست  جنبش  این  اما  شود،  بدل  خواه  جمهوری 
اعتراض به وضع موجود فراتر رود و ساختار، اساسنامه 

و برنامه پیدا کند.

اوالند منفورترین رییس جمهور 
تاریخ فرانسه شد

آغاز رسیده گی به پرونده های 
فساد آصف علی زرداری

جاپان:فقیرترین رییس جمهور جهان
رفتار چین صلح را به خطر 

می اندازد رهبران  اخیر  در سال های  امریکای التین 
خبرساز و جنجالی داشته است که هر کدام 
داستان ها و حواشی سرگرم کننده یی دارند.
هوگو  رهبران  این  جنجالی ترین  شاید 
چاوز رییس جمهور ونزوئال بود که اخیراً 
خوزه  درگذشت.  سرطان  بیماری  اثر  بر 
یروگوئه  رییس جمهور  کوردانو  موجیکا 
منطقه  این  از رهبران خبرساز  یکی دیگر 
است. او به خاطر سبک زندگی اش و حاال 
برای  که  ماری جوانا  کردن  قانونی  دستور 
می گیرد،  صورت  جهان  در  بار  نخستین 

خبرساز شده است. موجیکا را فقیرترین رییس جمهور جهان می دانند.
کاخ  در  اقامت  از  دارد،  در دست  را  قدرت  انتخابات  در  پیروزی  با  از سال2010  که  او 
ریاست جمهوری خودداری کرده و در خانه یی که متعلق به همسر سناتورش است زندگی 
از حقوق 12هزار دالری خود  می کند. موجیکا رییس جمهور چپگرای یروگوئه 90درصد 
استفاده  برای رفت وآمد  از یک فولکس واگن  او همچنین  به مؤسسات خیریه می دهد.  را 

می کند.
او و همسرش از طریق کشاورزی در مزرعه شان زندگی خود را تأمین می کنند. موجیکای 
87ساله پیش از ریاست جمهوری وزیر کشاورزی بود و قبل از آن هم در پارلمان حضور 
قانون  براساس  بود.  یروگوئه  چپگرای  چریکی  گروه های  عضو  گذشته  در  او  داشت. 
پیشنهادی او که در مجلس هم به تصویب رسیده، یروگوئه نخستین کشور جهان خواهد 

بود که کشت، توزیع و خرید و فروش ماری جوانا در آن قانونی است.
او اخیراً در مصاحبه یی با شبکه خبری الجزیره ضمن دفاع از این تصمیم، آن را اقدامی 
برای همگانی شدن قانونی کردن ماری جوانا در امریکای التین برای مقابله با کارتل ها و 
به دست  پول  نیازش  از  بیش  که  گفته است  همچنین  او  خواند.  منطقه  این  در  قاچاقچیان 
می آورد و منتقدانش را به خاطر فقیر خواندن او، افرادی بی ارزش خواند. مردم یروگوئه به 

رییس جمهور لقب پدر بزرگ می دهند و او را یک چریک می دانند.

فساد  پرونده  به شش  رسیدگی  ساله،  پنج  زمانی  وقفه  یک  از  پس 
مالی آصف علی زرداری،  رییس جمهوری سابق پاکستان روز سه شنبه 

آغاز شد.
دیوان محاسبات ملی پاکستان متعهد شده تا با جدیت این پرونده ها را 
پیگیری کرده و در عین حال حزب مردم پاکستان که مخالف دولت 

این کشور است، تصمیم گرفته تا با تمام قوا از زرداری دفاع کند.
منابع خبری در دیوان محاسبات ملی پاکستان اعالم کردند، این دیوان 
که یک سازمان متولی پیگرد قضایی و بازرسی محاسبات مالی است 

آماده پیگیری این پرونده ها است.
یک مقام دیوان محاسبات ملی پاکستان به روزنامه داون این کشور 
گفت: قمر زمان چودری، رییس دیوان محاسبات ملی پاکستان تاکید 
کرده که هیچ گونه نرمش در پیشبرد پرونده های آصف علی زرداری 

را تحمل نخواهد کرد.
وی گفت که رییس دیوان محاسبات ملی پاکستان اخیرا در نشستی به 

مقامات دستور داده تا صادقانه برای این پرونده ها مبارزه کند.
در تاریخ 11 اکتبر دادگاه محاسبات اسالم آباد به دادستان کل دیوان 
محاسبات ملی پاکستان و همچنین آصف علی زرداری اعالم کرده تا 
از روز سه شنبه در جلسات دادرسی مربوط به پرونده ها حضور پیدا 
ریاست  دوره  سپتامبر  تاریخ هشتم  در  که  است  حالی  در  این  کند. 

جمهوری پنج ساله زرداری پایان یافت.
آنکه  از  پس  پیش  سال  پنج  زرداری  علیه  شده  مطرح  پرونده های 
پرویز مشرف، رییس جمهوری سابق پاکستان اعالم فرمان آشتی ملی 
کرد، بسته شدند. چندی بعد دیوان محاسبات ملی به دلیل مصونیت 
پرونده ها  نتوانست  قضایی زرداری در دوران ریاست جمهوری اش 

را بازگشایی کند.
جمله  از  معوق  پرونده های  تا  شده  متعهد  دیوان  این  جدید  رییس 
نواز شریف و همچنین  به آصف علی زرداری،  پرونده های مربوط 
شهباز شریف، برادر وی را به نتیجه برساند. اکنون همه انتظار دارند 
ببینند که آیا وی پرونده های برادران شریف را بازگشایی خواهد کرد 
یا خیر. همچنین سناتور فرهت اهلل بابار، سخنگوی زرداری نیز گفت 
که فاروق نایک، وزیر عدلیۀ سابق پاکستان نماینده زرداری در دادگاه 
امروز خواهد بود. در این میان زرداری نیز سفر خود به شهر الهور 
را به تعویق انداخت و تاریخ آن را نیز مشخص نکرد. وی قرار بود 
با رهبران و کارمندان حزب خود در الهور دیدار کرده و حزبش در 

استان پنجاب را سازماندهی کند.
به گفته بابار زرداری پیروز این پرونده ها خواهد بود چرا که دادستان ها 

نخواهند توانست هیچ گونه شواهد معتبری علیه وی پیدا کنند.

پس از هشدار چین مبنی بر اینکه 
سرنگون کردن پهپادهایش را یک 
می کند،  محسوب  جنگی  اقدام 
که  کرد  تاکید  جاپان  دفاع  وزیر 
تعامل پکن با اختالفات دو کشور 
بر سر جزایر مورد مناقشه، صلح 

را به خطر می اندازد.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
اونودرا،  ایتسونوری  اظهارات 

وزیر دفاع جاپان نگرانی ها را در خصوص احتمال اینکه این دو کشور بر سر جزایر 
مورد مناقشه در دریای چین شرقی با یکدیگر رو در رو شوند، افزایش داده است.

»سنکاکو«  را  آن  جاپان  که  را  جزایری  مجمع  از  جزیره  سه  توکیو  که  زمانی  از 
یاد می کند، خریداری کرد مشاجره و  »دیائویو«  به عنوان  آن  از  می خواند و چین 

درگیری بین این دو کشور باال گرفت.
اظهارات اخیر اونودرا و وزارت دفاع چین نشان می دهد که اختالف آنها از مرحله 
درگیری لفظی فراتر رفته است و در روزهای اخیر ناوها و هواپیماهای دو کشور 

دائما در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند.
هفته گذشته گزارش شد که شینزو آبه، نخست وزیر جاپان نسبت به سرنگون کردن 
هر هواپیمای ناشناسی که به هشدارهای جاپان برای ترک حریم هوایی این کشور 

توجه نکند، چراغ سبز نشان داده است.
ناظران نسبت به حضور دائم کشتی ها و هواپیماهای جنگی در این ناحیه هشدار داده 

و می گویند که اشتباه کوچک یک خدمه می تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد.
جاپان اعالم کرده که جزایر مذکور را در سال 1895 ضمیمه خود کرده است اما 
چین مدعی است که این جزایر صدها سال متعلق به این کشور بود و توکیو آن را 

در جریان جنگ جهانی دوم تصرف کرده است.

کاوه باسمنجی / کارشناس مسائل امریکا/ بی بی سی        

اخوان  رهبران  بود  قرار  که  دادگاهی  قضات 
المسلمین مصر را محاکمه کنند با اعالم "دشواری" 

این روند از پست خود کناره گیری کردند.

اقدام  این  آسوشیتدپرس،   خبرگزاری  گزارش  به 
اخوان  برجسته  چهره   35 محاکمه  تا  شد  باعث 
المسلمین از جمله محمد بدیع، رهبر برجسته این 
گروه پیش از آغاز پایان یابد. روز سه شنبه دومین 

جلسه محاکمه بود.
محمد القرموطی، قاضی دادگاه به همراه سه قاضی 
دادگاه کیفری قاهره قبل از آغاز جلسه دوم محاکمه 

کناره گیری خود را اعالم کردند.

یک مقام این دادگاه که نخواست نامش فاش شود، 
تنها  و  نداده  ارایه  دلیلی  هیچ  قضات  این  گفت: 

گفته اند که احساس ناراحتی می کنند.
مصطفی عطیه، وکیل محمد بدیع گفت: قضات به 
دلیل فشار بیش از حد مقام های امنیتی برای محاکمه 

در داخل زندان طره این تصمیم را گرفته اند.
وی گفت قضات نپذیرفتند و فشارها ادامه داشت. 

این محاکمه نیست بلکه یک اقدام نمایشی است.

قضات دادگاه رهبران اخوان المسلمین مصر 
استعفا دادند
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بخش دوم و پایانی

تکرر ادرار؛ 
یک بیـمارِی آزاردهنـده

          داکتر حبیب آریامنش

  دفعات بیشتر؛ حجم ادرار کمتر
بیماران  ادرار فقط به شرایطی گفته می شود که   خیلی ها فکر می کنند تکرر 
دایم به تشناب می روند ولی حجم ادرارشان کم است؛ اما همان طور که گفته 
شد، این یکی از حالت های تکرر ادرار است که به علل خاصی ایجاد می شود.

مثانۀ  و  است  یافته  کاهش  مثانه  ظرفیت حجم گیری  بیماران،  از  گروهی  در 
آن ها مانند گذشته قابلیت حجم گیری ندارد. به عنوان مثال، در برخی موارد 
به دلیل انسداد خروجی، بیمار در هر مرتبه نمی تواند مقدار زیادی ادرار دفع 
کند و در نتیجه، حجم زیادی از ادرار در مثانه اش باقی می ماند و موجب پُر 
شدن زودرِس مثانه می شود. بنابراین در چنین شرایطی بیمار ناچار است دایم 
برای دفع ادرار به تشناب برود، در حالی که میزان ادرار دفع شده کافی نیست.

در مواردی که مثانه از بیرون تحت فشار است و حجم نمی گیرد نیز ممکن 
است فرد با این مشکل روبه رو شود. عالوه بر این، وجود برخی بیماری ها 
مانند انسدادهای مزمن ادراری یا التهاب های مزمن مثانه هم می تواند موجب 
بروز این مشکل شود. این بیماران در طول روز و شب با مشکل تکرر ادرار 
افزایش  از  ناشی  ادرار  تکرر  بیماران،  از  گروه  این  در  بود.  روبه رو خواهند 
تحریک پذیری در مثانه است که به علل متفاوتی ایجاد می شود. عوامل مختلفی 
موجب  می تواند  پروستات  و  مثانه  در  عفونی  و  التهابی  بیماری های  مانند 
تحریک پذیری مثانه و در نتیجه، تکرر ادرار شود. در چنین شرایطی، قبل از 
این که ظرفیت مثانه به حد کافی برسد، بیمار احساس دفع ادرار خواهد داشت.

پزشک  به  ادرار  تکرر  مشکل  با  است  ممکن  نیز  بیماران  از  دیگری  گروه 
مراجعه کنند، در حالی که در اصل دچار وسواس یا اضطراب هستند. در این 
گروه هم مثانه قبل از این که به حد کافی پر شود، تحریک شده و بیمار دچار 
تکرر ادرار می شود، اما این گروه از افراد معموالً با مشکل تکرر ادرارِ شبانه 

روبه رو نیستند.
  تکرر ادرار در خانم ها و کودکان

تکرر ادرار میان خانم ها شایع تر از آقایان است آن هم به این  دلیل که احتمال 
بروز بیماری های عفونی میان خانم ها بیشتر از آقایان است. اما در سنین باال، 
آقایان هم به دلیل بیماری ها و مشکالت پروستات در معرض این مسأله قرار 
می گیرند. بنابراین در سنین باال، تکرر ادرار میان خانم ها و آقایان به صورت 

یک سان بروز می کند.
معموالً در کودکانی که مشکالت آناتومیک دستگاه ادراری یا مشکالت عصبِی 
مثانه دارند، تکرر ادرار نیز بروز خواهد کرد. هم چنین اضطراب های کودکانه 
در دنیای اطفال هم می تواند گاهی با تکرر ادرار نمایان شود. سنگ های مثانه، 
سیستم  در  که  مشکالتی  یا  نخاعی  مادرزادی  ضایعات  عصبی،  بیماری های 
عصبی مرکزی وجود دارد نیز می تواند کارکرد دستگاه ادراری را تحت تأثیر 

قرار دهد.
در این میان، مهم ترین نکته این است که بدانیم هرگونه تغییری در وضع ادرار 
باید به آن توجه شود. ایجاد هر گونه اختالل در رفتار طبیعی  مهم است و 
تشخیصِی  بررسی های  نیازمند  ادراری،  الگوهای  کردِن  تغییر  یا  فرد  ادراری 
دقیق است. پزشک در این شرایط می تواند با توجه به شدت تکرر ادرار، شرح 

حال بیمار و عالیم همراه، اقدامات تشخیصی و درمانی الزم را انجام دهد.

          پویان فخرایی

الف( مدخل:
  مقدمه يي در باب مقدمه:

سخن هاي  هم  فلسفه،  حکمت  باب  در 
ماهیت  از  تعریف  هم  و  است  بسیار  نغز 
کم  یا  بشریت  نیاز  از  بیش  نمي دانم  آن ـ 
از آن. ولي مطمینم که با این قول که نقد 
بود،  خواهد  مفید  بسیار  فلسفه  سرنوشِت 
موافق هستید. و البته تا قبل از آن که وارد 
امکان  حد  در  باید  شویم،  بررسي  و  نقد 
به اطالعاِت خود بیافزاییم و به یاد داشته 
فقط  نه  »این سخنان  را:  این سخن  باشیم 
خود  نویسندة  دنیاي  که  خواننده  دنیاي 
در  )مونولوگ  دهد«  تغییر  مي تواند  هم  را 
فیلم شب هاي روشن، نوشتۀ سعید عقیقي( 
و  اندیشمند  فوکو  میشل  را  باال  قول  این 
طور  خود  نگاه  با  فرانسوي  فیلسوف 

دیگري بیان کرده است: 
نیست  دلیل  بدان  مي گویم  که  چیزهایي 
آن ها  بیشتر  بلکه  مي اندیشم،  بدان ها  که 
به هدف ویران گرِي خویشتن مي گویم  را 
بتوانم  تا  بیاندیشیم  نباشم  ناگزیر  دیگر  تا 
آن ها  بعد  به  این جا  از  که  شوم  مطمین 
زنده گي خود را بیرون از من ادامه خواهند 
داد و یا خواهند مرد، به مرگي که من ناگزیر 

نخواهم بود خود را در آن بازشناسم. 
براي  جهت  این  از  فوکو  سخنان  این 
به  نگاه  در  که  اهمیت اند  داراي  نگارنده 
افراد  سخنان  سرنوشت  به  فلسفه،  تاریخ 
در زنده گي شان توجهي نکنم، شاید بعضي 
از این افراد خود به این گفتۀ خود معتقد 

نباشند. 
او  که  آن چه  و  نگارنده  مورد  در  تا  اما  و 
سعي کرده بدان بپردازد، اطالعات اولیه یي 
با  نگارنده  هم  که  فلسفه  باب  در  است 
نوشتن ایشان اطالعاتي کسب مي کند و هم 
شاید بعضي از خواننده گان نیز و خواهشي 
که اگر دانایي، این سطور را منت خواندن 
گذاشت، اگر نکته یي و اشکالي داشت، که 
نکته  آن  از  را  نادان  نگارندة  دارد،  حتما 
داغي بر دل نگذارد و باز نگارنده امیدوار 
این سخن ویل  این سطور طعم  در  است 

دورانت را بچشد: 
»این معني را تا هنگامي که ضروریات قاطع 
حیات مادي، او را از مقام بلند اندیشه به 
فرود  اقتصادي  مبارزة  پست  سرزمین 
نیاورده است، درک کند« و به یاد همه گان 
باشد این سخن دیگر ویل دورانت را که 
آزاد  ولي  نمي سازد  توانگر  را  ما  حقیقت 
دورانت،  ویل  فلسفۀ  )تاریخ  مي آورد.  بار 

ترجمۀ عباس زریاب( 
  ب( نگاه نظري:

یکي  بخش  این  مي داند  نگارنده 
اوست،  مبحث  بخش هاي  مالل آورترین 
ولي ناگزیر است براي استفاده از این بحث 
در بحث هاي آینده، کمي حوصلۀ خواننده 

را سر بیاورد. 
فلسفه را مادر علوم یا برادر بزرگ تِر خواهر 
علم دانسته اند، چرا که فالسفه در ابتدا به 
حدس و فرض چیزهایی دربارة عالم گفتند 
خاصه  علوم  موضوع  گفته ها  آن  سپس  و 
گشته است و به تجربه و آزمایش علمي، 
اثبات یا انکار گردیده است. براي این کار 
از  پیش  فیلسوفي  نظر  شاهد  فلسفه  برد 
سقراط هستند که مرحوم فروغي در کتاب 
سیر حکمت اروپا در مورد عقاید او چنان 

آن  باري  ذیمقطراطیس:}...{  است:  آورده 
مرکب  را  اجسام  همۀ  و  جهان  دانشمند، 
ابعاد  داراي  بي شمار  کوچک  ذرات  از 
معتقد  و  مي داند  ناپذیري  تجزیۀ  لیکن  و 
است ذرات همه از یک جنس اند و تفاوت 
از اختالفات و  آن ها و تنوع اجسام همانا 
مشکل و اندازه و وضع ذرات آن   ها نسبت 

به یکدیگرند. 
در مورد سرزمین فالسفه گروهي بر یونان 
این گونه  فروغي  مرحوم  ولی  دارند  نظر 
معتقد است که آغاز حکمت از مشرق زمین 
یاري  به دست  امروزه  که  تمدني  و   است 
است،  یافته  برتري  جهان  در  اروپاییان 
یوناني هاي  که  است  آن  دنبالۀ  بي گمان 
مباني  خود  آن ها  و  نموده اند  بنیاد  قدیم 
مشرق زمین  باستاني  ملل  از  را  اصول 
گرفته اند یعني: مصر، یونان، سوریه، کلده، 

ایران و هندوستان. 
معناي  به  یوناني  کلمه یي  اصل  ر  فلسفه 
دوست دار خرد است و هم چنین خردمند 
مي گفتند  سوفیا  حکمت  و  سوفوس  را 
را  آن  لیاقت  هنوز  ما  گفت  فیثاغورث 

ولیکن  شویم  خوانده  خردمند  که  نداریم 
را  ما  باید  هستیم،  حکمت  خواهان  چون 
فیلوثوفوس خواند و همین لفظ است که 
فیلسوف شده است و فلسفه از آن مشتق 

شده است. 
لئوس   ،)diogen( دیوژن  روایت  بر  بنا 

فرمان رواي نیلون ها از فیثاغورث پرسید:
تو که هستي؟ 

فیثاغورث پاسخ داد: »من فیلسوفم«. 
بود،  ناآشنا  پرسنده  براي  واژه  این  چون 
واژه پردازي(  )علم  نئولژیسم  از  فیثاغورث 
بازي هاي  به  را  زنده گي  او  جست؛  یاري 
در  که  مردمي  گفت  و  کرد  تشبیه  المپیک 
این بازي ها حضور مي یابند، بر سه نوع اند: 
براي  برخي  مي آیند،  مسابقه  براي  برخي 
زنده گي  تماشا.  براي  پاره یي  و  دادوستد 
زاده  برخي  است،  گونه  همین  به  نیز 
اسیر  و  دنیوي  مقام  و  جاه  بندة  که  شدند 
وسوسۀ نفس و ثروت باشند و برخي دیگر 
جست وجوي  در  تنها  و  هستند  خردمند 
واژة  یونانیان  مابین  که  )هنگامي  حقیقت. 
فلسفه ساخته شد، در مورد عقل برداشت 
آن  از  منظور  و  داشت  وجود  یک ساني 
آن ها  به  نسبت  او  بود که  اشیایي  شناخت 

جاهل بود.( 
آورده اند  دیگري  تعاریف  را  فلسفه  البته 
امکان  حد  در  دارد  سعي  نگارنده  که 
بیان  روشن  سوادش  سطح  در  و  خالصه 
کند و براي این منظور از نوشتۀ دکتر علي 
در  بزرگ مهر  منوچهر  و  شریعت مداري 

چیست؟«  »فلسفه  و  »فلسفه«  کتاب هاي 
پنج  بزرگ مهر  یاري جسته است. منوچهر 
مشرب را براي تعریف فلسفه تقسیم بندي 
با  شریعت مداري  دکتر  و  است  کرده 

مصادیق این نگاه ها را توضیح مي دهد: 
یا هیأتي ذهني است که  فلسفه، وضع  1ـ 
زنده گي  و  وجود  عالم  مقابل  در  انسان 

دنیوي اتخاذ مي کند. 

چون واژة فيلسوف براي پرسـنده ناآشنا بود، فيثاغورث از 
نئولژيسم )علم واژه پردازي( ياري جست؛ او زنده گي را به 
بازي هاي المپيك تشبيه كرد و گفت مردمي كه در اين بازي ها 
حضور مي يابند، بر سه نوع اند: برخي براي مسابقه مي آيند، برخي 
براي دادوستد و پاره يي براي تماشا. زنده گي نيز به همين گونه 
است، برخي زاده شدند كه بندة جاه و مقام دنيوي و اسير وسوسۀ 
نفس و ثروت باشند و برخي ديگر خردمند هستند و تنها در 
جست وجوي حقيقت

پراکنده نویسـي هـایي 
در باب فلسفه

بخش نخست



5سال پنجم y شمارة یکهزار یکصد و شصت و نهم y چهار شنبه 8 عقرب/آذر y 1392 25 ذوالحجه y 1434 30 اکتوبر 2013 www.mandegardaily.com

عبدالحفیظ منصور
بخش پنجـــم و پایانی

  اصالح دينی
به باور بسیاری از اندیشمندان، 
شاه کلیدهای  از  دینی  اصالح 
اروپا  در  نوسازی  و  توسعه 
اصالحات  این  است.  بوده 
فردگرایی،  عقل گرایی،  برای  را  راه  که  بود  دینی 
انسان گرایی و سکوالریسم هموار کرد. اصالحات دینی 
از سده های دوازدهم میالدی از اروپا آغاز یافت، از آن 
زمان بود که در هر گوشه یی، اندیشه یی جوانه زد؛ ولی 
تحول عمده در سدة شانزدهم به وقوع پیوست، که در آن 
لوتر مذهب پروتستان را اساس گذاشت و پس  مارتین 
دیگری  نامدار  تسوینگلی و چهره های  و  کالوین  آن،  از 
این جنبش را تقویت بخشیدند، تا این که امروزه نهضت 

پروتستان تحوالت کنونی جهان را رهبری می کند.
می رود،  سخن  اسالم  در  دینی  اصالحات  از  که  زمانی 
بالفاصله کسانی می گویند، مسیحیت با اسالم فرق می کند؛ 
زیرا مسیحیت آمیخته با خرافات شده بود و کلیسا دست 
به اقداماتی می زد که در تعالیم مسیح وجود نداشت؛ در 
نکرده  را جذب  بدعتی  انحراف و  اسالم هیچ  حالی که 
به فساد  کلیسا  متولیان  به سان  نیز  اسالم  است و علمای 
آغشته نیستند، بنابرین بحث آوردن اصالحات در اسالم، 
از بنیاد منتقی می باشد. هم چنان گفته می شود، اسالم دین 
جاودانی است و خداوند حافظ و نگه دار قرآن می باشد. 
محفوظ  جایش  در  را  شده  یاد  دالیل  قلم  این  صاحب 
مسلمان ها  که  می پردازد  مسأله  این  به  اکنون  و  می دارد 
و  اند  روبه رو  نظری  بحران  با  دیگر  چیز  هر  از  بیش 
تقالهایی  بیشترینه  مسلمان،  اندیشمندان  تالش های 
مسلمان ها  برابر   در  راهی  آن که  بدون  است.  همانند 
گشوده شود، مشکلی از آن ها رفع گردد، پاسخ های موقتی 
به جوانان مسلمان ارایه می  شود و بس. به سخن دیگر، 
سلسله یی از پرسش های جدی وجود دارند که باید پاسخ 
با غفلت و بی اعتنایی  نه  این پرسش ها  خود را دریابند. 
رفع می شوند و نه با جدال های لفظی؛ بلکه باید به یک 
سلسله  سواالت به درستی جواب داده شوند. عمده ترین 

این پرسش ها عبارت اند از:
1ـ پرسش هایی در پیوند با الهیات اسالمی، مانند صفات 
آن  رابطۀ  آفرینش، چه گونه گی  غایت  و  خداوند، هدف 
با مخلوقات از جمله انسان. تا کنون به این پرسش ها از 
منظر اشاعره پاسخ داده شده که بیشتر در حکم سرگرمی 
ذهنی بوده است تا این که پاسخی راهگشا و دگرگون ساز 

بوده باشند.
2ـ پرسش مربوط به رابطۀ دین با انسان؛ یعنی این که دین 
یا  است  گردیده  تدوین  انسان  زنده گی  بهبود  منظور  به 
انسان به مقصد دفاع و حراست از دین خلق شده است؟ 
افاده می دارد و در عصر  را  مفهومی  و کثرت گرایی چه 
معامله  به  ادیان  سایر  با  می توان  چه گونه  شدن  جهانی 

نشست؟
چه گونه  قرآن  این که  جمله  از  قرآن؛  دربارة  پرسش  3ـ 
کتابی است، آیا همۀ مسایل مربوط عصرها و نسل ها در 
آن وجود دارد یا خیر؟ اگر ندارد، چه مسایلی در آن است 
و چه مسایلی در آن نیست تا مسلمان ها دریابند که در 
چه مواردی به قرآن رجوع کنند و در چه مواردی به عقل 

و خرد چنگ زنند؟
پیامبران  از  ما  پیامبران؛ چرا عصر  به  مربوط  پرسش  4ـ 

خالی است؟ و خاتمیت به چه معناست؟
دینی:  مفاهیم  و  اصطالحات  به  مربوط  پرسش  5ـ 
و  لغات  از  کثیری  شمار  که  می شود  دیده  وضوح  به 
بدین  شده اند؛  تحریف  دست خوش  دینی  اصطالحات 
به مرور زمان آن معنا و مفهوم اصلی خود را  معنی که 
نتیجه  در  و  اند  دریافته  تازه یی  مفهوم  و  داده  دست  از 
بیش  اند.  پرورانیده  میان مسلمان ها  در  نادرستی  ذهنیت 
از همه کلمه های جهاد، علم، عقل، دنیا و زن آسیب دیده 
به  نیاز  که  اند،  افتاده  بیرون  از صورت اصلی شان  اند و 
بازنگری جدی و بنیادی دارند. به گونۀ مثال جهاد معنی 
دارد،  بر  در  را  در عرصه های مختلف  کوشش و تالش 
اذهان  در  کشتار  و  جنگ  تداعی کنندة  بیشتر  اکنون  اما 
می باشد. هم چنان علم، دایرة وسیعی از دانش بشری را 
و  عربی  ادبیات  دینی  حلقه های  در  اما  می گیرد،  بر  در 
متاع  عقل،  می گردد.  تلقی  قرآن  تفسیر  و  ترجمه  حفظ، 
بی کاره و حتا دشمن ایمان و دین معرفی شده است. دنیا، 
جایی ست که مسلمان باید در آن عذاب بکشد، در فقر و 
بدبختی به سر برد تا در سرای عقبا پاداش نیک خود را 

دریابد. زن، موجودی درجه دوم معرفی می گردد.
را  تعریف ها  این  نادرستی  سلیم،  خرد  دارای  انسان  هر 
می شناسد و زیان های ناشی از آن را در میان مسلمان ها 

درک می کند. اقبال در همین مورد می گوید:
زما بر صــوفی و مـال ســالمــی

که پیغام خـدا گفتنـــد ما را
ولی تعبیرشان در حیرت انداخت

خدا و جبريیل و مصطفی را

گرایش به ظواهر دین و عدم پایندی به معنا و محتوای 
دین، از چشم گیرترین مسایل در میان مسلمان ها می باشد. 
اغلب مسلمان  ها ریش و دستار را مهم تر از وفای به عهد، 
امانت داری، نظم پذیری و وقت شناسی می دانند و این باور 
در زنده گی شان بازتاب داشته است. ادای نمازهای نفلی 
که  می آید  گران  نظرشان  در  چنان  تکراری  حج های  و 
توجه به دانش، اهتمام به امور مسلمان ها، دست گیری از 
فقرا و نیازمندان را فراموش کرده اند. این در واقع خود 
نوعی لغزیدن به سوی سکوالریسم است که در آن اسالم 
حالت هویت بخشی پیدا می کند و پیام اصلی خویش را 

از دست می دهد.
جان سخن این است که اوالً: مسلمان ها درگیر مشکالت 
نظری اند، و تا زمانی که این باورها صورت راستیِن خود 
را در نیابند، انتظاری به بهبود کار نمی توان داشت. ثانیـًا: 
اکثر نهضت های اسالمی، امکانات شان را بیشترینه صرف 
که  تاخته اند  پیش  اندیشه  بدین  و  کرده اند  سیاسی  امور 
گویی هر گاه قدرت سیاسی را تصاحب بدارند، دنیا گل 
و گلزار می شود و مانعی در میان باقی نمی ماند. در حالی 
یاد  پرسش های  به  مناسب  پاسخ های  دریافت  بدون  که 
شده، دست یابی به قدرت سیاسی، فاجعه می آفریند و به 

مصایب موجود می افزاید. 

الغر بودن بنیان فکر و اندیشه را در حزب تحریر، با قوت 
رسم  حزب،  آن  نمونه:  عنوان  به  کرد.  مشاهده  می توان 
کردن هر ذی روح را حرام می خواند )حزب تحریر، ص 
52( در حالی که تصویر جان داران را حرام نمی شمارد و 
نمی گوید تفاوت میان رسم و تصویر چیست که آن یکی 
حرام و دیگری حالل می باشد. این حزب اقسام غنایم؛ 
فی، خمس، خراج و جزیه را از مهم ترین مدارک عایداتی 
خود می خواند )حزب تحریر، ص 84( ولی نمی گوید که 
می آورد و چه گونه. شگفتا،  بدست  از کجا  را  غنایم  آن 
در عصری که کشورهای قدرت مند جهان به کشورهای 
فقیر اسالمی و غیراسالمی کمک های بشردوستانه حواله 
سازمان  یک  می دهند،  بالعوض  قرضه های  و  می دارند 

اسالمی با دست خالی از آن ها غنیمت می گیرد!
میان   را  نهادها و موسساتی  سیر تحوالت زنده گی بشر، 
ادیان و مذاهب  پیروان همۀ  و  آورده  به وجود  انسان ها 
به  اقتصادی  و  سیاسی  امنیتی،  مقاصد  روی  عمدتًا  را 
بانک  هم نزدیک داشته است؛ مانند سازمان ملل متحد، 
جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی 
موسسات  آن  همۀ  تحریر  حزب  ولی  آن ها.  امثال  و 
آلۀ  را  اسالمی  کشورهای  کنفرانس  سازمان  جمله  از 
نامسلمان ها خوانده و عضویت در آن ها را حرام  دست 
می شمارد)حزب تحریر، ص 92(. جوامع بشری پیوسته 
در تکاپوی آن اند که با گذشت هر روز، راه های سهل تر 
دریابند  زنده گی  مختلف  عرصه های  در  را  آسان تری  و 
خالف،  بر  ولی  گردانند.  سهل تر  را  زنده گی  شرایط  و 
به عقب برمی گرداند و می کوشد  حزب تحریر زمانه را 
تا زنده گی عصر بعثت را در همۀ بخش ها احیا بدارد. از 
جمله معتقد است که باید آن گونه که در عصر پیامبر و 
اصحابش پول رایج از طال و نقره بود، پول دولت اسالمی 

نیز همان گونه باشد. )حزب تحریر، ص 86(
 آن چه گفته آمـد، نمونۀ کوچکی از دیدگاه حزب تحریر 
اسالمی  نهضت های  می دهد  نشان  به خوبی  که  است 
به ویژه حزب تحریر تا چه پیمانه با مسایل گیر افتاده اند 

و چه قدر نیاز است که به حل این مسایل پرداخته شود.
  جمع بنــدی

نهضت های  سال هاست  که  برمی آید  شد  گفته  آن چه  از 
بسیج  را  مسلمان  میلیون ها  می ورزند؛  فعالیت  اسالمی 
اهلل«  کلمۀ  »اعتالی  راه  در  بی حسابی  کرده اند، خون های 
را  مشقت  و  رنج  هزار  و صدها  کرده اند  هدیه  مشتاقانه 
ولی  داشته اند.  هموار  خود  بر  اسالم  سرفرازی  به خاطر 
آن نتایجی که انتظارش می رفت، تا هنوز به دست نیامده 
به  نابه سامانی  و  مسوولیت ها  همۀ  بار  انداختن  است. 
دوش قضا و قدر، نه پایۀ عقالنی دارد و نه بنیاد دینی؛ از 
این رو دالیل دیگری را می باید در این راستا جست وجو 

کرد تا پاسخ قانع کننده یی به دست آید.
اکثریت بزرگ نهضت های اسالمی در سدة پسین، سرشار 
از روحیۀ ضد غربی بوده اند. این دسته از احزاب اسالمی، 
به فساد و رذیلت می بینند و در  آلوده  سراپای غرب را 
برابر آن راه مخاصمت پیشه کرده و می کنند. اما شماری با 
نگاهی متفاوت به گذشته، تمدن غرب را مورد بازنگری 
قرار داده و به نتایج جدیدی دست یافته اند؛ بدین معنی 

که در ترکیه، تونس، الجزایر و مصر، نهضت های اسالمی 
انتخابات و دموکراسی از سر سازگاری پیش آمده اند  با 
و اصالح طلبی را جای گزین انقالبی گری ساخته اند. ولی 
باز هم هستند گروه هایی که به دالیل مختلف دست از 
تفنگ برنداشته اند، شاید راه دیگری سراغ ندارند. سازمان 
الجهاد  سازمان  است،  شبه نظامی  سازمان  یک  حزب اهلل 
که  تجاربی  است.  نظامی  کاماًل  فلسطین  در  حماس  و 
این  داشته اند،  اسراییل  برابر  در  سلف شان  سازمان های 
گروه ها را بدین باور ساخته که دولت اسراییل غیر از زبان 
تفنگ، زبان دیگری را نمی فهمد و آن کشور پیوسته عجز 

خود را از درک زبان منطق و مسالمت نشان داده است.
را  توسعه  و  نوسازی  راه  اسالمی،  نهضت های  از  برخی 
وابسته به دسترسی به تکنالوژی دانسته اند؛ از این رو در 
مصرفی  کاالهای  از  استفاده  عرب،  متمول  کشورهای 
از  کشورها  این  در  است.  یافته  ترویج  به شدت  مدرن 
به  جمله در میان منسوبین نهضت های اسالمی، گرایش 
فراگیری علوم طبیعی و تجربی رشد نسبتًا خوب داشته 
است؛ چه بسا که چهره های پیشتاز نهضت های اسالمی، 
نجم الدین  از  طبیعی اند،  علوم  رشته های  یافتۀ  تحصیل 
اربکان گرفته تا اسامه بن الدن، ایمن الظواهری، احمدشاه 
مسعود، محمد مرسی، گلبدین حکمتیار و امثال آن ها. اما 

تجربه ثابت گردانید که توسعه و نوآوری، بستۀ منسجمی 
دارد و با تأکید روی یک بخش نمی توان به مقصد توسعه 
علوم  که  است  آن  بیان گر  پژوهش ها  تازه ترین  رسید. 
انسانی، از موثریت بیشتری در این راستا برخوردار اند؛ 
توجه الزم  آن  به  اسالمی  در جوامع  هنوز  تا  که  چیزی 
مبذول نگردیده و حتا سنگرهایی برای پیش گیری از نفوذ 

آن تأسیس یافته است.
اگر جدال سنت و مدرنیته در میان مسلمان ها حل نگردد 
نگیرند؛  به دست  را  آن  ابتکار  اسالمی  نهضت های  و 
پزشکان، مهندسان، شیمی دانان و در مجموع ساینس دانان 
نداشته  فعالیت  برای  مسلمان در جوامع خودشان جایی 
و در غرب رحل اقامت خواهند افگند و یا هم این دسته 

از دانشمندان، اندک ترین بهره وری را در جوامع اسالمی 
خواهند داشت که در حساب نخواهد گنجید.

پایان جنگ سرد و رفتن جهان به سوی یک قطبی شدن 
مناسبات  در  که  زبانی هم جهانی شدن همان گونه  به  و 
بین المللی نقش دولت را تنزیل بخشید و ایاالت متحدة 
در  حقوقی  جدید  مستندات  و  بازتر  دست  با  امریکا 
در  می زند؛  عمل  به  دست  باشد،  خواسته  که  جایی  هر 
از  جدیدی  نسل  ظهور  سبب  اسالمی  نهضت های  میان 
به خود  نیز  آن ها  که  است  گردیده  اسالمی  سازمان های 
باشند؛  داشته  فعالیت  جهانی  سطح  در  می دهند  حق 
محاسبات شان  در  افغانستان  و  لندن  اریتریا،  نیویارک، 
القاعده  برابر و مساوی بوده  باشد. سازمان  اعتبار  دارای 
نمونۀ برجستۀ این دسته از سازمان ها است. گروه طالبان 
که در افغانستان و قسمتی هم در پاکستان فعالیت دارد، 
از رهگذر عضوگیری دارای تشکیالت فراملی می باشد. 
ناراضیان چچن  ایغورهای چینی،  افریقایی،  جنگ جویان 
کنار  در  و عرب،  بنگالدیشی  مرکزی، جوانان  آسیای  و 
هم صف کشیده اند و جبهه یی چندملیتی تشکیل داده اند. 
در کنار آن، حزب تحریر قرار دارد که با اتکا به میراث 
این  با  می باشد،  اسالمی  احیای خالفت  پی  در  اسالمی 
القاعده،  برخالف  تحریر  حزب  را  راه  این  که  تفاوت 

می کوشد از طریق مسالمت آمیز بپیماید. نکته این است که 
بر قراری مناسبات نوین در عرصۀ جهانی، زمینۀ بیشتری 

برای طرح شعار آن سازمان مهیا داشته است.
و  بقا  برای  اسالمی  نهضت های  این که:  کالم  لُب 
روش  نخست،  گام  در  که  ناگزیراند  پیشرفت شان 
مبارزاتی شان را مورد نقد و بازنگری قرار دهنـد و سپس 
غرب شناسی را به حیث یک موضوع بسیار جدی، مورد 
بحث و مداقه قرار دهند. اگر نهضت های اسالمی نتوانند 
به نتایج تازه یی در موارد یاد شده دست یابند؛ نتایجی که 
باعث اصالحات و نوآوری در فکر و عمِل نهضت های 
اسالمی گردد، به آینده یی بهتر و فضایی نیکوتر نمی توان 

چشم امید بسـت.
  يادداشت:

تقی الدین  زعامت  به  1954م  سال  در  تحریر  حزب  ـ 
است.  یافته  تأسیس  فلسطین  در   )1914-1998( نبهانی 
دیگری  پی  در  یکی  را  امیر  سه  امروز،  تا  زمان  آن  از 
پشت سر گذاشته است. پس از وفات نبهانی، شیخ زلوم 
و  کشیـد  به دوش  را  امارت  مسوولیت   )1924-2003(
در حال حاضر منصور باذن اهلل )...-1943( به عنوان امیر 
شده  یاد  سه شخص  هر  است.  شده  شناخته  حزب  آن 

فلسطینی اند.
قرار  بحث  اساس  تحریر«  »حزب  رسمی  رسالۀ  دو  ـ 
1954م  در  که  تحریر  حزب  برنامۀ  یکی  است.  گرفته 
آن  نشر  محل  و  است  شده  منتشر  1372هـ.ق  به  برابر 
روشن نیست. دیگری رسالۀ موسوم به »دستور خالفت« 
که نشرات امت آن را در کابل به زیور چاپ آراسته است. 
رسالۀ نخست، دستور کنونی حزب تحریر است و رسالۀ 
دومی، پس از تأسیس خالفت اسالمی در جهان اساس 

کار برای آن حزب می باشد.
حزب  به  متعلق  رسالۀ  دو  پیش  هفته  چند  دوستی،  ـ 
تحریر ـ که نام شان گفته آمد ـ و یک مجله زیر عنوان 
»خالفت اسالمی« را برای من آورد. مطالعۀ رساله های یاد 

شـده، انگیزة نگارش این نبشته را فراهم آورد.

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

نهضت های اسالمی برای بقا و 
پيشرفت شان ناگزيراند كه در گام 
نخست، روش مبارزاتی شان را مورد 
نقد و بازنگری قرار دهنـد و سپس 
غرب شناسی را به حيث يك موضوع 
بسيار جدی، مورد بحث و مداقه 
قرار دهند. اگر نهضت های اسالمی 
نتوانند به نتايج تازه يی در موارد 
ياد شده دست يابند؛ نتايجی كه باعث 
اصالحات و نوآوری در فکر و عمِل 
نهضت های اسالمی گردد، به آينده يی 
بهتر و فضايی نيکوتر نمی توان چشم 
اميد بسـت



بیش از 2000 پولیس از...
 منجر شده است و حدود 5500 زخمی در بین نیروهای 

پولیس و غیرنظامیان برجا گذاشته است.
این ارقام شامل، شمار قربانیان در درون ارتش نمی شود . 
وزارت دفاع افغانستان آمار مربوط به این کشته شده گان را 

به طور مرتب منتشر نمی کند.

بنابراعالم وزارت دفاع امریکا ، حدود 400 نظامی و پولیس 
افغان هر ماه در مناقشه افغانستان جان خود را از دست می 

دهند.
به  شورشیان  عملیات  اکثر  کرد  تاکید  احساس  جنرال 
والیت های نزدیک به پایتخت افغانستان مانند لوگر یا غزنی 

مربوط می شود.
وی اذعان کرد:» دوره یی که پایان یافت بسیار دشوار بود.«

به گفته این مقام امنیتی، » شورشیان خواستند نشان دهند 
که نیروهای افغان نمی توانند امنیت کشور را تامین کنند اما 
ارتش ، پولیس و دیگر نیروهای امنیتی ما حمالت آنان را 

خنثی کردند.«
نیروهای افغان از زمانی که جایگزین نیروی ناتو برای تامین 
امنیت کشور شدند، بیش از پیش در معرض خشونت ها 

قرار دارند.
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بازداشت ده مأمور امنیتی به اتهام 
دست داشتن در ترور ارسال جمال

مأموریت ناتو در افغانستان...
 ناتو در مقرهای پولیس و ارتش افغان مستقر شده تا بر 
چگونگی صرف این مبالغ در کشوری که با فساد گسترده 

روبروست، نظارت داشته باشند.
این محدودیت در گستره برنامه های ناتو، نتیجه درگیری 
و کشمکش بر سر منافع رهبران سیاسی و نظامی است که 

طی 12 سال جنگ افغانستان نمایان شده است.
فرماندهان نظامی از ماموریت پس از جنگ با تمرکز بر 
آموزش و مشاوره به افغان ها و افزایش تعداد نیروها در 
اما رهبران  نبرد حمایت و دفاع کرده اند،  سراسر صحنه 
ناتو  عضو  کشورهای  سایر  و  واشنگتن  در  سیاسی 
خواستار کمتر شدن تعداد سربازان و استقرارشان تنها در 

مقرهای بزرگ و اصلی افغانستان هستند.
هرگونه  می گوید:  ناتو  ارشد  دیپلمات های  از  یکی 
طوالنی شدن حضور نظامی ناتو در افغانستان به صورت 
توانایی و  نظامی و  دالر کمک  میلیارد   4 / با 1  مستقیم 
قدرت نظامی ما در نظارت بر آن مرتبط است. شما به 
نیروهای کافی برای اداره مسووالنه، نظارت و حسابرسی 

براین میزان مبلغ به صورت ساالنه نیاز دارید.
این دیپلمات ارشد که خواست نامش فاش نشود، تداوم 
برای جلوگیری  افغان را  امنیتی  نیروهای  به  مالی  کمک 
و  قومی  درگیری های  و  سیاسی  تنش های  و  ناآرامی  از 
گروهی پس از اتمام نقش ضربتی و نظامی ناتو در این 
و  دانست  حیاتی  میالدی  سال 2014  دسامبر  در  کشور 
افزود: مساله تامین مالی و تعداد سربازان یک مساله مهم 

و معنادار است.
انتظار  تا 12 هزار سرباز که  از حضور دایم هشت  ناتو 
می رود دوسوم آن امریکایی باشند، حمایت کرده است. 

این اظهار نظری خوب از سوی فرماندهان ناتو محسوب 
می شود اما مقام های ارشد ائتالف می گویند تعداد بیشتر 
شدن  محدود  باعث  تنها  و  است  غیرضروری  نیروها 
توسط  هم اکنون  که  می شود  اهدافی  به  بیشتر  دسترسی 

رهبران سیاسی در حال انجام و برنامه ریزی هستند.
برنامه پس از جنگ در افغانستان به توافقی امنیتی میان 
امریکا و افغانستان، تعداد نیروها، نقش و حفاظت قانونی 
اما درسی  و حقوقی از سربازان امریکایی بستگی دارد، 
که از جنگ عراق گرفته شده، این است که سیاست های 
می تواند  واشنگتن  و  جنگی  منطقه  در  داخلی  و  محلی 
استقرار  عدم  و  امنیتی  معاهده ای  رفتن  میان  از  باعث 
تمایل  شود.  جنگ زده  کشور  در  امریکایی  سربازان 
افغانستان برای تضمین تداوم گسیل شدن میلیاردها دالر 
از دالیلی است که مقام های واشنگتن  کمک مالی یکی 
استقرار  بر سر  توافق  باعث  دارند  انتظار  ناتو  ائتالف  و 

نیروها در این کشور  شود.
لویه جرگه احتماالً طی هفته های پیش رو برای قضاوت 
درباره معاهده امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن به 

شور می نشیند.
صحیح  طور  به  که  می گویند  ناتو  ائتالف  مقام های 
از  فساد  با  افغانستان  که  آگاهند  مساله  این  از  دقیقی  و 
جمله کالهبرداری بانکی، قاچاق مواد مخدر و اختالس 
در خدمات دولتی مواجه است و تمام این موارد اعتبار 
دولت کابل و حامیان مالی غربی این کشور را تضعیف 

می کند.
افغانستان  دولت  باالیی  رده های  به  معضالت  این 
حامد  ارشد  وزرای  و  معاونان  از  بسیاری  بازمی گردد. 
کرزی، رییس جمهوری این کشور طی یک دهه گذشته به 
شدت ثروتمند شده اند و از قدرت سیاسی برای دستیابی 

به ثروت و مکنت استفاده کرده اند.
تامین  برای  مالی  بر کمک  نظارت  در حال  ناتو  پرسنل 
در  افراد  این  است  قرار  و  هستند  افغانستان  در  امنیت 
این کشور مستقر شوند؛  نظامی  وزارتخانه ها و مقرهای 
هزینه ها  و  پرداخت ها  به  می توانند  آنها  که  مکان هایی 
داشته  نظارت  آموزش  و  تجهیزات  سوخت،  بخش  در 
پروژه ها  انجام  برای  که  را  مبالغی  همچنین  باشند.  آنها 
که  دایمی  گزارش های  و  یافته  اختصاص  افغاستان  در 
به رهبران ناتو تحویل داده می شود را نظارت و بررسی 
می کنند تا بفهمند آیا با اهداف تعیین شده مطابقت دارد 

یا خیر.
نخستین  برنامه های  که  می گویند  ناتو  نظامی  مقام های 
برای حضور طوالنی آموزش دهندگان و مشاوران خارجی 
پیش بینی شده بود؛ افرادی که در سراسر افغانستان پراکنده 
شده و در داخل گروه های کوچک سربازان افغان به آنها 
تنها  آموزش می دهند.  با شبه نظامیان طالبان  مقابله  برای 
در طول زمان تعداد سربازان خارجی کمتر شده و آنها به 

مقرهای خود بازگشته اند.
در  تنها  ناتو  نظامی  پرسنل  جدید،  برنامه های  طبق  بر 
افغانستان،  دفاع  و  داخله  وزارت  در  نظامی  مقرهای 
پولیس  مقرهای  و  افغان  ملی  ارتش  نیروهای  مقر  شش 
در  همچنین  سربازان  این  می شوند.  مستقر  کشور  ملی 

موسسات آموزش پولیس و ارتش استقرار می یابند.
ناتو با تمرکز بر محدودیت بیشتر ماموریت نظامی نیروها 
در افغانستان، خط  مشی یی را برای استقرار نیرویی کمتر 
از درخواست فرماندهان نظامی مورد تصویب قرار داده 
است. ژنرال جیمز ماتیس، افسر ارشد فرماندهی مرکزی 
ایاالت متحده، کمی پیش از بازنشستگی در بهار گذشته 
میالدی، به سنا گفت که خواستار نگهداشتن 13 هزار و 

600 سرباز امریکایی در افغانستان پس از 2014 میالدی 
در  ائتالف  نیروهای  کلی  تعداد  پیشنهاد،  این  با  است. 

افغانستان به بیش از 20 هزار نفر می رسد.
مقام های نظامی ناتو همچنان امیدوارند که برنامه کنونی 
به آنها اجازه دهد تا به انجام ماموریت نظارتی اساسی از 
مقرها و مراکز  آموزشی بپردازند و برخی هم گفته اند که 

تاکید بر بررسی امور مالی یک امر مبالغه آمیز است.
یکی از مقام های ارشد نظامی امریکایی می افزاید: ما هم به 
نظارت بر مبالغی که اهداکننده گان خارجی به افغانستان 
می دهند برای جلب اعتمادشان نیاز داریم و هم به حضور 

موثر برای انجام تحوالت در این کشور نیازمندیم.
چند  دست کم  خواستار  که  می گویند  پنتاگون  مقام های 
کماندوی امریکایی برای حضور در افغانستان به منظور 
انجام عملیات مقابله با تروریسم به صورت یک جانبه یا 

با همکاری نیروهای افغان هستند.
پرسنل نظامی ائتالف ناتو که از تحوالت بیشتر حمایت 
می کنند، اعالم کردند که امریکا و ناتو تعهدی برای اعزام 
دارند  تاکتیکی  واحدهای  با  منطقه  به  مشاوران خارجی 
که از این موضوع اطمینان حاصل کنند نیروهای مسلح 
ائتالف با توجه به استانداردها و معیارهای تعیین شده، به 

انجام عملیات در افغانستان می پردازند.
می کنند  اشاره  نکته  این  به  همچنین  نظامی  افسران  این 
که ارتش افغانستان همچنان در خالء تحول قدرت های 
تاکتیکی خود برای مقابله با عملیات شبه نظامیان مخفی 

شده در میان غیرنظامیان است.
با این حال، برخی از کارشناسان سیاسی افغان از جمله 
فرماندهان سابق نظامی می گویند: تمرکز بر مساله تامین 

کمک مالی از اهمیت برخوردار است.
روزنامه نیويارک تايمز

بازداشت شماری از مأموران امنیت ملی در پیوند به قتل 
ارسال جمال والی فقید والیت لوگر، نگرانی ها مبنی بر 
امنیتی  نیروهای  نفوذ مخالفان مسلح دولت در صفوف 

کشور را بیشتر کرده است. 
مقام های محلی لوگر گفته اند که حدود ده کارمند ادارة 
امنیت ملی این والیت را به اتهام دست داشتن در قتل 

والی پیشین لوگر بازداشت کرده اند.
ارسال جمال والی پیشین لوگر هنگام سخنرانی پس از 
مسجد جامع شهر  در  بمبی  انفجار  در  قربان  عید  نماز 
پل علم، مرکز والیت لوگر کشته شد. دولت افغانستان 
خطابه  میز  در  قرآن  نسخۀ  میان  بمب  که  است  مدعی 

مسجد کار گذاشته شده بود.
محمدهاشم فیضی، سرپرست والیت لوگر گفته که یکی 
ظاهراً  گروهی  فرمانده  و  ملی  امنیت  ادارة  مدیران  از 
اقدام مسلحانه کرده،  خودجوش، که علیه گروه طالبان 

نیز در میان بازداشت شده ها هستند.
اداره حج  رتبه  پایین  کارمندان  از  این شماری  از  پیش 
و اوقاف والیت لوگر نیز از سوی امنیت ملی بازداشت 

شده اند.

یک هفته پیش عمر داوودزی وزیر داخله در سفری به 
والیت لوگر، رویداد ترور آقای جمال را بررسی کرد و 
به دنبال آن در پارلمان به نمایندگان گفت که مسئوالن 
امنیتی در تامین امنیت والی پیشین لوگر »سهل انگاری« 

کرده اند.
مقام های امنیتی گفته اند که در ترور والی لوگر بمب در 

بین نسخۀ قرآن جاسازی شده بود
رسانه یی  و  سیاسی  محافل  در  جمال  ارسال  ترور 
افغانستان بازتاب گسترده یی داشت و انتقادهایی را هم 

نسبت به نهادهای امنیتی و مراجع مذهبی برانگیخت.
بخش عمدة انتقادها علیه نیروهای امنیتی این بود که چرا 
نتوانسته اند از ترور او جلوگیری کنند. همچنین از مراجع 
مذهبی و به ویژه شورای علمای انتقاد شد که چرا به این 

رویداد واکنش نشان نداده است.
منتقدان گفتند که عامالن قتل ارسال جمال با بمبگذاری 
مراسم  قرآن در داخل مسجد و در یک  بین نسخه  در 
امر  این  و  اهانت کرده اند  اسالمی  به مقدسات  مذهبی، 

باید از سوی مراجع مذهبی محکوم شود.
انتقادها، اعضای شورای علما در دیداری  این  به دنبال 

با حامد کرزی رییس جمهوری، بمبگذاری در مسجد و 
سوء استفاده از قرآن در بمبگذاری به هدف قتل افراد را 

» ناروا و حرام« دانستند.
ترور والی لوگر در روز عید قربان انتقادهای تند مردم، 
حکومت و شورای ملی را در پی داشت. مردم نیروهای 
امنیتی را متهم به »بی کفایتی و بی مسوولیتی« در این باره 

کردند.
این درحالی است که پیشتر شماری از آگاهان از رخنۀ 
نیروهای  صفوف  در  دولت  مسلح  مخالف  نیروهای 

امنیتی افغانستان، ابراز نگرانی کرده بودند. 
مردم از حکومت می پرسند وقتی مسوول ارشد حکومت 
نیروهای  و  مسلح  مخالفان  حمالت  گزند  از  محلی 
می تواند  آن ها چگونه  نیست، پس  آن ها مصون  نفوذی 

احساس مصونیت و امنیت کنند؟
در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  مشکالت  یکی  از  شاید 
کل و به ویژه نیروهای استخباراتی)اطالعاتی(، نداشتن 
امکانات و تجهیزات الزم باشد؛ اما با وجود هزینه  هایی که 
در چچند سال گذشته در این زمینه صورت گرفته، دیگر 

این مسأله نمی تواند به عنوان یک بهانه مطرح باشد.
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حامدکرزی از نامزدی...
 دشواری بر عهده دارد توصیف کرده و گفت: گاهی اوقات حامد 

را می بینم. او از نظر روحی بسیار خسته شده است.
افغانستان  از  ناتو در سال 2014 میالدی  از آنجایی که نیروهای 
خارج می شوند و مسوولیت برقراری امنیت تنها به عهده نیروهای 
امنیتی افغان خواهد بود، پیروز انتخابات ریاست جمهوری سال 
آتی میالدی سرپرستی دوران حساسی را در افغانستان به دست 

خواهد گرفت.
نامزد  پیروزی  به  کمک  برای  کرزی  حامد  معتقدند  تحلیلگران 
مورد تاییدش متحدان خود را در پست های مهم جایگزین کرده 
است و بسیاری فکر می کنند که با وجود روابط پرتنش خانوادگی، 

وی از برادر بزرگترش حمایت خواهد کرد.
قیوم کرزی گفت: حامد مرا تشویق به نامزدی در انتخابات نکرده 
است. او می ترسد به دلیل نامزدی من در این انتخابات، او مقصر 
رویداد  این  جریان  در  است  ممکن  که  شود  شناخته  مشکالتی 
رخ دهد. قیوم کرزی در والیت قندهار بزرگ شد و در سن 23 
امریکا  به  خلبانی  آموزش  برای  میالدی   1969 سال  در  سالگی 
واشنگتن  در  افغانستان شود.  هوایی  نیروی  وارد  بتواند  تا  رفت 
درسش را تمام کرد و به یک تاجر موفق تبدیل شد. وی امروز 
صاحب سه رستوران در سراسر بالتیمور، امریکا است. حدود 10 
به کشور  کابل  از  طالبان  نظامیان  شبه  از خروج  پیش پس  سال 

بازگشت، اما هنوز همسر و دو فرزندش در امریکا هستند.
از  برای  شود  پیروز  انتخابات  در  اگر  کرده،  اعالم  کرزی  قیوم 
بین بردن فساد و بهبود آموزش مبارزه و از برادرش درخواست 
وی  کند.  خدمت  جدید  دولت  مشاور  عنوان  به  تا  کرد  خواهد 
با  مذاکرات صلح  آغاز  برای  میالدی   2008 سال  در  به شخصه 
در  می گوید،  و  کرد  تالش  سعودی  عربستان  در  طالبان  رهبران 
با به نتیجه رسیدن روند صلح تا پایان سال آتی میالدی  ارتباط 

خوش بین است.
از گره های  امیدوارم که برخی  منتظرم و  افزود: من  قیوم کرزی 
موجود باز شده و نتایج مفیدی از این مذاکرات به دست آید. به 
نظر من تغییر مثبتی در جو سیاسی این منطقه در تمامی جوانب 

به وجود می آید.

د غـزني ځینو اوسېدونکیو...
 یوشمېر اوسېدونکي او شنناندو د غزين د امنیتي وضعیت او د 

اندړو وروستۍ پېښې په اړه چې په کې اتلس تنه ووژل شول، 

تبرصې کړي او دا برید یې په کلکه غندلی دی.

د فیسبوک یوه کاروونکي او د غزين اوسېدونکي حفیظ همیم 

په خپله پاڼه لیکيل، د غزين پېښه دوه بعدونه لري، يو بعد يې دا 

دی چې پېښه د طالبانو د ماين د چاودنې په پايله کې شوې او 

نولس خوندې او وروڼه يې راشهېدان کړل. ماين ښخوونکی هم 

تر نیول کېدو وروسته د خلکو له لوري په سزا ورسول شو، چې 

مالعمر او پاکستاين مالتړي یې ترې انکار نيش کوالی.

هغه لیکي، دويم بعد يې دا دی چې د غزين ځايي اداره نهايي 

بې کفايته او د طالبانو خواخوږې ده.

د ده په خربه، په تېرو دوو کلونو کې غزين د نړۍ په کچه تر ټولو 

نا ارامه جغرافيا ده او دا کار اتيا سلنه د ځايي ادارې د بې کفايتۍ 

له کبله وشو. هغه د وايل له لوري د ۱۴ نیول شویو ځامنرګو 

بریدګرو خوشې کېدو ته په اشارې له دولته غوښتنه کوي، چې 

د پېښې په اړه د اقداماتو په ترڅ کې دې د غزين له وايل نيولې، 

تر امنيتي چارواکو پورې ټول له دندو ګوښه کړي.

شنود 22 میلیارد تماس...
 در کشورهای مختلف به طور مخفیانه شنود کرده است.

بر اساس این گزارش اکثر شنود این تماس ها در خاورمیانه 
بوده است و حدود 3 میلیارد نیز در خود امریکا صورت 

گرفته است.
ملی  امنیت  آژانس  که  می دهد  گزارش  کرایپتوم،  سایت 
امریکا، نزدیک به 21.98 میلیارد تماس تلفنی را در کشور 
 7.8 پاکستان،  در  تلفنی  تماس  میلیارد   12.76 افغانستان، 
میلیارد تماس تلفنی در عراق، 7.8 میلیارد تماس تلفنی در 
عربستان سعودی، 6.28 میلیارد تماس تلفنی در هند، 1.9 
تلفنی  تماس  میلیارد  تلفنی در مصر، 1.73  تماس  میلیارد 
در ایران و 1.6 میلیارد تماس تلفنی در اردن را به صورت 

مخفیانه مورد شنود قرار داده است.
رهبر جهان مدت  منتشر شده، 35  گزارش های  اساس  بر 

زمانی مشخصی زیر نظر شنود الکترونیکی سازمان امنیت 
امریکا قرار داشته اند و مکالمات تلفنی آنها تحت شنود کامل 

قرار داشته است.
نوشت:  خصوص  این  در  نیز  اشپیگل  آلمانی  نامه  هفته 
سرویس های  می دهد  نشان  که  دارد  اختیار  در  اسنادی 
مرکل صدر  آنگال  تلفن    2002 سال  از  امریکا  اطالعاتی 

اعظم این کشور را شنود کرده اند.
سخنگوی  پساکی  جن  پیش  روز  چند  زمینه  همین  در 
وزارت امور خارجه امریکا اعالم کرد: در برابر اخبار مربوط 
به شنود مکالمات تلفنی سکوت کرده و آنها را تأیید و یا 

تکذیب نخواهند کرد.
پساکی در مصاحبه مطبوعاتی روزانه خود گفت: با توجه 
به کثرت اطالعات محرمانه یی که توسط اسنودن درز پیدا 

کرده، در آینده ادعاهای بیشتری نیز مطرح خواهد شد.

برخی سناتوران حاضری...
 با سناتوران غیر حاضر برخورد جدی نماید.

 « گفت:  سناتوران  این  از  تن  یک  روشن  بلقیس 
اکثریت حاضر نیستند در تاالر امروز؛ چهارده روز 
است که از عید می گذرد، اما نصاب شورا تکمیل 
می کنند،  آنها چی  کجا هستند؟  در  آنها  نمی شود، 
حد اقل شما نام های آنها را افشا کنید که از کدام 

والیت هستند که مردم شان بدانند.«
نیز  نماینده گان  مجلس  اداری  هیات  این،  از  قبل 
از غیر حاضری تعداد زیاد وکال و بر هم خوردن 

جلسات این مجلس انتقاد کرده است.
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اعالم لیست 10 مربی و 23 
بازیکن برتر سال

رییس فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا(، 
در اظهار نظری جالب حمایت خود را از 
طالی  »توپ  دریافت  برای  مسی  لیونل 

فوتبال جهان« اعالم کرد.
 ،  2013 سال  در  جهان  بازیکن  بهترین 
زوریخ  در  مراسمی سیزدهم جنوری  طی 

مشخص خواهد شد.
اعالم  از  پس  فیفا،  رییس   ، بالتر  سپ 
فوتبال  بازیکن  بهترین  دریافت  نامزدهای 
از  را  2013 حمایت خود  سال  در  جهان 
لیونل مسی برای دریافت توپ طال اعالم 

کرد.
بالتر با اعالم این که لیونل مسی شایستگی 
عنوان »مرد سال فوتبال جهان« را دارد، با 
رونالدو  کریستیانو  درباره  تمسخر  حالت 

اظهار نظر کرد.
پسر خوبی  لئو،  گفت:  مسی  درباره  بالتر 
که  دارد  دوست  مادری  و  پدر  هر  است. 
بازیکنی  او  باشد.  داشته  او  مثل  پسری 
بسیار  اخالقی  لحاظ  از  و  سریع  بسیار 

خوب است. هیچ وقت نمی بینیم که مسی 
نشان  را  خود  بخواهد  مسابقه  زمین  در 
که  می دهد  انجام  را  خود  بازی  او  دهد. 
انگار در زمین مسابقه در حال رقص است.
رونالدو  کریستیانو  درباره  بالتر  سپ 
مسی  لیونل  رقیب  سال ها  این  در  که 
بوده  جهان  طالی  فوتبال  دریافت  برای 
در  رهبر  یک  مانند  رونالدو  گفت:  است، 
به  که  آن  از  بیش  اما  است،   فوتبال  زمین 
فوتبالش بپردازد در جلوی آینه به موهایش 
یک  کدام  که  بگویم  نمی توانم  می پردازد. 
برترین  کاندیداهای  فهرست  هستند.  بهتر 
)سه شنبه(  امروز  جهان  فوتبال  بازیکنان 
اعالم شده است و کارشناسان باید تصمیم 
بگیرند که چه کسی »مرد سال فیفا« شود. 
مسی  لیونل  و  رونالدو  کریستیانو  هم  من 
را دوست دارم، ولی ترجیح می دهم لیونل 
مسی برنده عنوان »مرد سال فوتبال جهان 

در سال 2013« شود.

راهکار  از  آبی-اناری ها  مدافع 
از  قبل  تیم  این  سرمربی  مناسب 

ال کالسیکو خبر داد.
بارسلونا شنبه شب در حساس ترین 
با  شد  موفق  لیگا  دهم  هفته  بازی 
نتیجه دو بر یک رئال مادرید را از 
این  با  اختالفش  و  بردارد  پیش رو 
تیم را در صدر جدول رده بندی به 

شش امتیاز افزایش دهد.
با  پیکه در گفت وگویی که  جرارد 
از  داشت  اسپانیا  مارکای  روزنامه 
از  قبل  مارتینو  تاتا  جالب  راهکار 

ال کالسیکو گفت.
رئال مادرید  برابر  دیدار  در  پیکه 
گذاشت  سر  پشت  را  خوبی  شب 
گفت:  او  شد.  ظاهر  اشتباه  کم  و 
را جمع  ما  همه  تاتا  مسابقه  صبح 
صفر  بر  پنج  پیروزی  فیلم  و  کرد 
را در سه فصل  مادرید  رئال  برابر 
ما  از  او  گذاشت.  نماش  به  پیش 
برابر  روحیه  همین  با  تا  خواست 
نباید  گفت  او  شویم.  ظاهر  رئال 
فکر  قبل  فصل  شکست های  به 
شد  باعث  تاتا  سخنان  این  کنیم. 
گل   5 پیروزی  روحیه  همان  با  تا 
برابر  نهایت  به میدان رویم و درد 

حریف خود به پیروزی برسیم.
بارسلونا با پیروزی برابر رئال مادرید 
28 امتیازی شد و در صدر جدول 
که  است  حالی  در  این  ماند.  باقی 
امتیاز قبلی خود  با همان 22  رئال 

در رده سوم باقی ماند.

وب سایت رسمی فیفا و مجله معتبر 
نام  انتشار  بر  عالوه  فوتبال  فرانس 
23 نامزد نهایی دریافت توپ طالی 
دنیا  برتر  مربی  ده  نام   ،203 سال 
جایزه  دریافت  نهایی  نامزدهای  که 
بهترین سرمربی سال فوتبال مردان در 
سال 2013 هستند را نیز منتشر نموده
حروف  الفبای  ترتیب  به  اسامی  این 

انگلیسی بدین ترتیب است:
سن  پاری  )ایتالیا،  آنچلوتی  کارلو 
بنیتس  رافائل  مادرید(،  رئال  ژرمن/ 
آنتونیو  ناپولی(،  چلسی/  )اسپانیا، 
دل  بیسنته  یوونتوس(،   ، )ایتالیا  کنته 
اسپانیا(،  ملی  تیم  )اسپانیا،  بوسکه 
)اسکاتلند،  فرگوسن  آلکس  سر 
یونایتد(،  منچستر  سابق  سرمربی 
یوپ هاینکس )آلمان، سرمربی سابق 
بایرن مونیخ(، یورگن کلوپ )آلمان، 
مورینیو  ژوزه  بوروسیادورتموند(، 
چلسی(،  مادرید/  رئال   ، )پرتغال 

لوئیس فیلیپه اسکوالری )برزیل، تیم 
)فرانسه،  ونگر  آرسن  برزیل(،  ملی 

آرسنال(.
لیست 23 نفره بازیکنان برتر سال:

کاوانی  ادینسون  )ولز(،  بیل  گرث 
)کلمبیا(،  فالکائو  رادامل  )اروگوئه(، 
زالتان  )بلژیک(،  آزارد  ادن 
ایبراهیموویچ )سوئد(، آندرس اینیستا 
)اسپانیا(، فیلیپ الم )آلمان(، روبرت 
مسی  لیونل  )لهستان(،  لواندوفسکی 
)آلمان(،  مولر  توماس  )آرژانتین(، 
)برزیل(،  نیمار  )آلمان(،  نویر  مانوئل 
مسعوت اوزیل )آلمان(، آندره آ پیرلو 
)فرانسه(،  ریبری  فرانک  )ایتالیا(، 
کریستیانو  )هلند(،  روبن  آرین 
شواین  باستین  )پرتغال(،  رونالدو 
سوارس  لوئیس  )آلمان(،  اشتایگر 
)اروگوئه(، تیاگو سیلوا )برزیل(، یایا 
توره )ساحل عاج(، روبین فان پرسی 

)هلند( و چابی ارناندس )اسپانیا(.

سپ بالتر: 
مسی پسر خوبی است، رونالدو به 

موهایش فکر می کند!

پیکه نسخة جالب تاتا قبل از 
ال کالسیکو را فاش کرد

ورزش

طرح  مشورتی  نشست  دومين  يادداشت: 
اجندای ملی، اخيراً با حضور نخبه گان سياسی، 
دانشجويان  و  دانشگاه   استادان  فرهنگيان، 

حوزة جنوب غرب در واليت هرات برگزار شد.
در اين نشست، اشتراک كننده گان پيشنهادها  و 
اجندای  طرح  خصوص  در  را  ديدگاه های شان 
ملی ارايه كردند و همچنان حمايت شان را از اين 

طرح ابراز داشتند.
مسعود  ولی  احمد  سوی  از  ملی  اجندای  طرح 
شده  ارايه  مسعود  شهيد  بنياد  عمومی  رييس 

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

افغانستان نيز راه كارهايی ارايه شده است.
طرح اجندا، با استقبال نهادهای خارجی از جمله 
سازمان  ملل متحد و نهادهای داخلی كشور رو 

برو شده است.
نشست  دومين  گفت  وگوهای  اين،  از  پس 
واليت  در  كه  را  ملی  اجندای  طرح  مشورتی 
روزنامه  در  به ترتيب  بود،  شده  برگزار  هرات 

به نشر می سپاريم.

غالم سرور:
به همین دو جوانی که پیشنهاد داشتند و مرا مجبور ساختند 
تا من هم صحبت کنم ورنه من نمی خواستم در این جا 
خواهش  هم  مجلس  این  رییس  از  باشم؛  داشته  صحبتی 
دارم که با حوصله مندی تمام این بحث ها را بشنوند و من 
باورم دارم که انشااهلل از این بحث ها خسته هم نمی شوید.

دو جوان ما که پشنهاد داشتند، من پشنهاد هر دوی آن ها را 
قبول می کنم. یک جوان ما گفتند از حوزة علمیه اعالم کفر 
اعالم  این  اطمینان می دهم حال  برایش  داده می شود، من 

دیگر صورت نمی گیرد، اما قباًل وجود داشت.
من قباًل هم در دیداری که با آمر صاحب شهید داشتم؛ در 
آن محفل که در پغمان بود، شماری از چهره های جهادی و 
رهبران جهادی هم حضور داشتند، گفته بودم که ما وقتی 
پیاده  را  آن  فرهنِگ  که  بسازیم  را  ملی  آجندای  می توانیم 
کنیم، من گفتم که عالم ما امضای خود را یاد ندارد و معلم 
ما  که  می شود  وجود چطور  این  با  نمی فهمد  را  قرآن  ما 

فرهنگ خود را بسازیم.
دشمن برایش گفته است، اگر درس علوم دینی خواندی، 
مرده شو می شوی و برای مالی ما گفته است که اگر درس 

دایرة دین خارج می شوی؛  از  را خواندی،  امروزی  علوم 
این در حالی است که هر دو با هم پیوند دارند.

کرده اید،  مطرح  را  ملی  آجندای  طرح  که  عزیزانی  شما 
این یک قدم بسیار مثبت است و مردم هرات دوشادوش 
شما هستند؛ اما در گام نخست باید توجه کنید که فرهنگ 
ساخته شود، تا تشویش این جوانان ما نیز بر طرف گردد.

برادر دیگر ما گفتند که باید بیشتر از جوانان کار بگیرید، ما 
و شما می بینیم که واقعًا جوانان ما کار و تالش می کنند؛ در 
افغانستان در طول جریان ها جوانان را به خفقان می کشیدند 
و طبق حدیث پیامبر عمل نمی کردند که گفته است: کسی 
اگر به کالم خود احترام نکند و بر آن عمل نکند، از جملۀ 

امت پیامبرص نیست.
اگر این آجندا به جوانان توجه کند دستآورد خوبی دارد، 
تحوالت  بیشترین  جوامع  دیگر  در  می بینیم  که  قراری 
توسط همین جوانان رقم زده می شود و در جامعۀ ما هم 
استعداد های خوبی وجود دارد که می توانند بانی تحوالت 

و پیشرفت باشند.
احمد ولی مسعود:

با تشکر از همۀ تان، دوستان باید در نظر داشته باشید که 
ما همین جا در خدمت شما هستیم؛ ما خسته نمی شویم 
آرزو دارم، شما هم خسته نشوید. ما تقریبًا یکسال است 
این گفت وشنیدها را آغاز کرده ایم و هر کار خیری ثواب 

دارد و مارا انگیزه میدهد تا به پیش برویم.
میکنیم،  گفت وگو  مینشینیم  ما  امروز  که  دیگری  مورد 
نظریات مخالف و موافق خود را می شنویم، خود این هم 
در ذات خودش فرهنگ سازی است؛ نظر من این است 
افغانستان و در همۀ دنیا نظریات مخالف و  ببینید در  که 
موافق زیادی وجود دارد اگر همه نظریات یکسان می بود 
ما دیگر مشکلی نداشتیم، خواهش من این است که همه 

را باید بشنویم. 
شکريه شیرزاد:

راه  به  را  مفید  و  زیبا  پروسۀ  این  که  زیاد  بسیار  تشکر 
انداخته اید و آرزو دارم که این روند هم چنان دوام داشته 

باشد.
راه کاری که من دارم در پیوند به وحدت ملی، این است 
وجود  به  وحدتی  نشود،  »ما«  ما  همۀ  »مِن«  زمانی  تا  که 

نخواهد آمد. 
دیگر نمی تواند  زمانی که همۀ ما »ما« شدیم، هیچ کشورِ 
دارم  آرزو  و  آورد  به وجود  ما  میان  در  را  اختالفی 
عملی  و  گفته  نظر  در  می شود،  جا  این  که  صحبت هایی 

شود. 
زيوری:

باید صلح  بایدها بسیار زیاد است  باشید،  دوستان متوجه 
بیاید و بایدهای دیگر؛ ما برای میکانیزم این جا آمده ایم که 

شما میکانیزم آن را برای ما یاد بدهید.
وحدت ملی باید به وجود بیاید، این که چطور به وجود 
بیاید، دنبال همین سوال ما هم سرگردان هستیم؛ هم چنانی 
که در تعریف منافع ملی ما مشکل داریم و سرگردان هستیم 
و آرزو داریم که در هرات باستان این راه کار ها را بیابیم. 

...
مسعود  ولی  احمد  آقای  نسشت  این  از  قسمت  این  در 
نویسندة  و  مسعود  شاه  احمد  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 
طرح آجندای ملی و سعید حقیقی ژورنالیست و نویسندة 
مقیم هرات در یک کنفرانس خبری به سواالت خبرنگاران 

مقیم هرات پیرامون این طرح پاسخ دادند.
ادامۀ گفت و گوها:

حمیرا شريف: 
پایین  بسیار  ما  مردمِ  بین  در  دانش  فکر می کنم که سطح 
دانشجو  که  داریم  سراغ  را  جوانانی  از  اندکی  شماری  و 
و دانش آموز هستند و بس که ما همۀ جامعه را نباید در 
آن ها ببینیم؛ سطح دانش، اقتصاد و آزادی افراد بسیار پایین 
است، با این وجود چطور می توانیم توقع داشته باشیم که 

یک وحدت ملی را در این کشور بسازیم؟
تنها راه کاری که من می توانم پشنهاد کنم این است که تا 
کشور  شهروندان  همۀ  بین  در  را  دانش  نتوانیم  که  وقتی 
ببریم تا آن ها بفهمند که توسعۀ سیاسی چه است و چطور 
می توانیم بدان برسیم و چطور می توانیم فرهنگ سیاسی را 
انسانی بسازیم من بیشتر این پیام ها را از طریق منابر برای 
ما یک جامعۀ سنتی است که  برسانیم چون جامعۀ  مردم 
آن ها از طریق مساجد و مالامامان می توانند پیام را زود تر 

بگیرند؛ آرزو دارم روی این نکات هم توجه کنید.
انجنیر عبدالغنی احمدی:

ولی  احمد  آقای  این  به  پیوند  در  دارم  پشنهاد  یک  من 
مسعود هم گفتند که اقتصاد جاگزین بعد از رفتن نیروهای 
خارجی از کشور؛ من چون انجنیر زراعت هستم می خواهم 
بگویم که ما می توانیم اقتصاد را جاگزین زراعت بسازیم؛ 
ما  هالند می گیریم؛ چون مردم سرزمین  از کشور  الگویی 

تقریبًا 98 درصد زراعت پیشه هستند.
ما در انتخابات باید به حکومتی رأی دهیم که دارای چنین 
مانند  تحمل  و  ابتکار  تعهد،  تخصص،  باشد:  معیارهایی 
بخش  در  »رض«؛  صدیق  ابوبکر  حضرت  حکومت داری 
امنیت اشتراک مردم به خصوص مجاهدین می تواند امنیت 

را تضمین کند.
لیلما نعمانی: 

من یک سوال دارم که از آقای احمد ولی مسعود می پرسم 
این در یک برهۀ حساس  با در نظر داشت  افغانستان  که 
برنامه های  بحث  خودم  نظر  به  و  می برد  سر  به  سیاسی 
رابطۀ  و  پیوند  ملی  آجندای  بحث  مانند  کالنی  مدیریتی 
مستحکم و مستقیم با قدرت دارد، چه تضمینی وجود دارد 

این بحث از تیوری به عمل پیاده شود؟ 
مورد دوم این است که از نظر شما چه تضمین هایی وجود 
دارد که ما از سدهای مستحکم قومی و زبانی بیرون برویم 

و در محور یک برنامه گرد بیاییم؟ 
زيوری:

قرار تفاهم پیشتر آقای احمد ولی مسعود سواالت شما را 
یاد داشت گرفتند و در اخیر به این پرسش های تان پاسخ 

می دهند.

      در سلسلة گفت و گوهای اجندای ملی                                  بخش دهم

دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات

گفـت وگوی اشـتراک کننده گان
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نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

يک ساله - 4000 افغانی يک ساله - 5000 افغانی

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

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

روزنامۀ

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

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

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

شماره گان: 5000

د غزين وايل وايي، چې طالبانو د جګړې 

په  او  ته مخه کړې  ماین ښخولو  پر ځای 

ښخ  ماینونه  سلګونه  یې  کې  والیت  دې 

کړي دي.

د هغه په وینا، دغه کار روښانه کوي چې 

طالبان ډېر کمزوري شوي دي.

د غزين وايل موسی خان اکربزاده ماندګار 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، وسله والو 

په دې  او  بیايي  ته  ړنده جګړه مخ  طالبان 

بدل  داسې  لوری  جګړې  د  کې  وروستیو 

ملکي وګړي  ټول  یې  قربانیان  کړی، چې 

دي.

هغه مني، چې په غزين او په ځانګړي ډول 

والو طالبانو  اندړو ولسوالیو کې وسله  په 

د ماینونو په فرشولو پیل کړی او تر اوسه 

یې سلګونه ماینونه ښخ کړي؛ خو زیاتوي، 

چې د دې ماینونو د شمېر په اړه وررسه کره ارقام نشته.

د ده په خربه، تېره ورځ امنیتي ځواکونه او د ميل اردو رستېري په 

هغو الرو تر ګېرو ولسوالیو پورې مخ ته الړل، چې په تېرو اتو 

ډېری  او  نشو کوالی  راتګ  دولتي کسانو تګ  پرې   میاشتو کې 

الرې یې بندې وې.

ښاغيل اکربزاده زیاته کړه، تصور نه کېده چې یوه ورځ به امنیتي 

ځواکونه هم ګېرو ولسوالۍ ته د ځمکې له الرې الړ يش او تل 

به  دغه ولسوالۍ د هوا له الرې اکاملېدله؛ خو تېره ورځ د ميل 

اردو ځواکونه وتوانېدل چې تر ګېرو ولسوالۍ مخ ته الړ يش.

او  ماینونه خنثی  په الره کې ټول هغه  اردو  نوموړي وویل، ميل 

لرې کړل، چې طالبانو په  دې الره کې ځای پر ځای کړي ول.

د ده په خربه، چې د ماین ښخول د جګړې یوه خبیثه وسیله ده، 

چې تل یې قربانیان ملکي  او بې ګناه هېوادوال وي.

ځای  پر  جګړې  د  لوري  له  طالبانو  والو  وسله  د  وايل  غزين  د 

او  ضعف  دا  چې  وویل،  رسه  اشارې  په  ته  ښخولو  ماینونو  د 

کمزورۍ وروستۍ نښه ده.

وايل موسی خان اکربزاده زیاتوي، چې د افغانستان د جګړې د 

حل الره د ملکي وګړو وژل نه دي، بلکې دوی تل د سولې او 

خربو اترو غږ پورته کړی او ښه به دا وي، چې وسله وال مخالفان 

وررسه مخامخ خربو اترو ته کېني.

اترو له الرې جګړې ته د  د هغه په وینا، ښه دا ده چې د خربو 

حل الره پیدا يش او له دې الرې د ملکي  وګړو د وژنې مخنیوی 

هم شوی وي.

د نوموړي په اند، د ملکي وګړو د وژنې او د ماینونو په ښخولو 

وینو  او  وژنو  د  ګرم دي، چې  نوي سلنه هامغه خلک  نهه  کې 

تویولو دستور ورکوي او یوه سلنه هغه وګړي ګرم دي چې د خپلو 

بادارانو غوښتنې پر ځای کوي.

دی وايي، په طالبانو او هغو کسانو چې د خپلو بادارانو په غوښتنه 

ملکي وګړي وژين او جګړه کوي غږ کوي، چې د خپلو بادارانو 

غالمي  او  بربادي  افغانستان  د  هغوی  ځکه  مني،  ونه  غوښتنې 

په توګه د  الو  په کار ده چې دوی د هغوی د الس د  او  غواړي 

هغوی غوښتنې پوره نه کړي.

د غزين وايل وايي، چې افغانستان ماینونه ټول له پولې هاخوانه 

او  کارولو  د جوړولو،  ماینونو  د  همدرانګه  راځي،  ته  افغانستان 

پرې د ملکي وګړو د وژنو الرې چارې هم ټولې له پولې پورې 

خوا تنظمېږي.

د ده په خربه، چې تر اوسه ورته دا معلومات نشته چې کرل شوي 

ماینونه په کوم هېواد کې جوړ  شوي؛ خو زیاتوي، چې یوشمېر 

په الس جوړ شوي ماینونه هم کارېږي، چې بارود یې له بهر نه 

راوړل کېږي.

نوموړی زیاتوي، په غزين کې ډېرو کسانو ته د ماینونو د جوړولو، 

الوځولو او پرې د وژنو زده کړې ورکړل شوي دي او ماینونه ورته 

له پولې هاخوانه په بېالبېلو ډولونو راوړل کېږي.

ښاغلی موسی خان اکربزاده وايي، رسه له دې چې ميل اردو د 

ماینونو د خنثی کولو وسایل او پرسونل لري؛ خو په وینا یې چې 

پر  او ځای  په ټول غزين کې شته  او نيش کوالی  خورا کم دي 

ځای شوي ماینونه پرې له منځه یويس.

هغه هیله مندي وښوده، چې د ميل دفاع او کورنیو چارو وزارتونه 

به دې مسالې ته جدي پاملرنه وکړي.

یوشمېر  غزين  د  ګویا  چې  کړې،  رد  هم  اندېښنې  هغه  نوموړي 

یا هم  او  لري  اړیکې  والو مخالفانو رسه  له وسله  چارواکي هم 

ورته د بریدونو زمینې برابروي.

داسې  غړو  شورا  ميل  د  او  شنناندو  یوشمېر  وړاندې  دې  له 

او شکونه ښکاره کړي ول، چې ګویا د غزين یوشمېر  اندېښنې 

چارواکي هم له وسله والو مخالفانو رسه د بریدونو په تنظیمولو 

کې مرسته کوي.

تېره کال د غزين وايل موسی خان اکرب زاده له رسنیو رسه په خربو 

کې منلې وه، چې پر غزين ښار یې د دوو راکېټونو د توغولو لپاره 

طالبانو ته اجازه ورکړې وه.

له دې وړاندې د غزين اوسېدونکیو ویيل ول، چې طالبانو په اندړ 

ولسوالۍ کې کابو درې سوه ماینونه ځای پر ځای کړي او ټولې 

الرې یې بندې کړي دي.

د غزين د والیتي شورا مرستیال عبدالجامع جامع هم رسنیو ته 

ویيل، چې دغه  ماینونه په کرنیزو ځمکو او فرعي واټونو کې له 

تېرو څو شپو راهیسې ځای پر ځای شوي دي.

په غزين کې د اندړو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د لومړي ځل 

په کې د وسله والو طالبانو خالف وليس پاڅون پیل شوی و. دغه 

ولسوالۍ له تېرو څو کلونو سخته نا امنه ده.

په همدې حال کې په فیسبوک کې هم د غزين...         پاتې ۶ مخ

د غـزني ځینو اوسېدونکیو ته د ماین 
جوړولو زده کړې ورکړل شوي دي

نگرانی یک رهبر 
طالبان از پیامدهای 

خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان

رييس مجلس سنا:

برخی سناتوران حاضری 
امضا می کنند و می روند

اینکه  به  نسبت  طالبان  رهبران  از  یکی 
را  صلح  زودی  به  جدید  گفت وگوهای 
در این کشور برقرار کنند، ابراز امیدواری 

کرد.
با  اقدامی  در  وی  تی  آی  خبری  شبکه 
آقاجان معتصم، یک رهبر طالبان در تبعید 
که در ترکیه به سر می برد، گفت وگو کرد.
تحت  لیست  از  گذشته  سال  که  معتصم 
مال  داماد  آمد،  بیرون  امریکا  تعقیب های 
عمر، رهبر طالبان است و ادعا می کند که 

نظرات او را ارایه می دهد.
پس ازگذشت 10 سال از درگیری های در 
افغانستان، اکنون معتصم در تالش است 

تا با مذاکره به این جنگ پایان دهد.
معتصم گفت: ما جنگ را دوست نداریم. 
همه از جمله خود ما تاوان سنگینی برای 

این شرایط پرداخت می کنیم.
وی همچنین در خصوص آینده افغانستان 
و  کرد  نگرانی  ابراز  ناتو  خروج  از  پس 
گفت که وقتی روسیه در دهه 80 میالدی 
کشور  این  شد،  خارج  افغانستان  از 
داد که  دچار هرج و مرج شد و هشدار 
افغانستان نمی تواند به روزهای بد گذشته 

باز گردد.

هیأت اداری مجلس سنا می گوید که به دلیل تکمیل نبودن نصاب، 
بیشتر کارهای این مجلس نیمه تمام باقی مانده است.

غیر  سناتوران  اگر  که  می دهد  هشدار  سنا  مجلس  اداری  هیأت 
حاضر پس از این در جلسات عمومی مجلس سنا حاضر نشوند، 

نام های شان را از طریق رسانه ها افشا می کنند.
جلسۀ  در  شنبه  سه  روز  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار  فضل هادی 
عمومی این مجلس گفت که عدم حضور سناتوران در نشست های 

عمومی باعث به تعویق افتادن تصویب برخی قوانین شده است.
او گفت: »ما هم تشویش کمبود نصاب را داریم؛ لست سناتوران 
غیر حاضر را روز دیگر برای تان اعالم می نمایم، برخی سناتوران در 
حاضری امضا کرده اند، اما متأسفانه حاال در تاالر حضور ندارند. 
حاضری امضا می نمایند باز دوباره بیرون می شوند. اگر سناتوران 
ثبت  قانون)قانون  این  می توانستیم  بودند، حاال  می  امروز حاضر 

احوال نفوس( را تصویب نمایم.«
در جلسه عمومی روز سه شنبه از مجموع 110 سناتور تنها 45 تن 

آنها در تاالر حاضر بودند.
به اساس گزارش ها، از چندین هفته بدین سو به خاطر غیر حاضری 

سناتوران نصاب جلسات مجلس سنا تکمیل نگردیده است.
قرار بود در جلسۀ عمومی روز سه شنبه، قانون ثبت احوال نفوس 
به بحث گرفته شود؛ اما به دلیل عدم حضور سناتوران تصویب 

این قانون به تعویق افتاد.
به  وکال  بیشتر  که  می گویند  سناتوران  از  برخی  حال  همین  در 

کارهای شخصی و کمپاین های انتخابات مصروف هستند.
این سناتوران می گویند، باید هیات اداری...         ادامه صفحه 6

توسط  اخیراً  که  محرمانه یی  اطالعات  اساس  بر 
کشورهای  شده،  منتشر  کرایپتوم  افشاکننده  سایت 
افغانستان و پاکستان در صدر کشورهایی بودند که 
امریکا بیشترین جاسوسی را از تماس های مردم این 

کشورها داشته است.
»کرایپتوم«  سایت  در  شده  منتشر  اسناد  اساس  بر 
از جاسوسی و شنود مکالمات و تماس های تلفنی 
مردم کشورهای مختلف جهان توسط آژانس امنیت 
ملی امریکا )NSA(، مشخص شده که بیشترین این 
تماس های  و  مکالمات  از  شنودها  و  جاسوسی ها 

مردم افغانستان بوده است.
در بین آمار کشورهایی که تماس مردم آنها شنود 
شده، جاسوسی از حدود 22 میلیارد تماس افغان ها 
قرار  امریکایی ها  جاسوسی  صدر  در  ماه  یک  در 

داشته است.

از  امریکا  ملی  امنیت  آژانس  شنود  آمار  همچنین 
نیز به حدود 13 میلیارد تماس  تماس پاکستانی ها 

در یک ماه می رسد.
طبق آمار سایت )cryptome(، آژانس امنیت ملی 
به  نزدیک   )2013 )جنوری  ماه  یک  ظرف  امریکا 
125میلیارد تماس تلفنی را...           ادامه صفحه 6

شنود 22 میلیارد تماس تلیفونی افغان ها 
از سوی امریکا طی یک ماه


