
اعتراض شماری از اعضای مجلس سنا در پیوند به نشرات 
»نژادپرستانه« و »نفاق افگنانۀ« یکی از رسانه های تصویری، 

باعث درگیری میان اعضای مجلس سنا شد.
ضد  و  نفاق افگنانه  نشرات  ادامۀ  در  ژوندون  تلویزیون 
وحدت ملی خویش، اخیراً اقوام غیرپشتون ساکن کشور را 
»مهاجر«، »حرامی« و... خوانده و گفته است که افغانستان 
کشور  این  ساکن  دیگر  اقوام  و  پشتون هاست  سرزمین 

بیگانه گان هستند و باید از سرزمین بیرون شوند.
اعضای  میان  در  و  اجتماعی  شبکه های  در  اظهارات  این 

شورای ملی با واکنش های تندی روبرو شد. 
خانم حمیرا نعمتی نمایندۀ بلخ در مجلس سنا روز گذشته 
به نشرات ضد وحدت ملی و نفاق افگنانۀ تلویزیون ژوندون 
اعتراض کرده و خواهان واکنش مجلس سنا در این زمینه 

شده است.
محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا که دیروز ریاست این 
مجلس را بر عهده داشت، نیز با تأیید اظهارات خانم نعمتی 
عمومی  منافع  و  ملی  همگرایی  اظهاراتی،  چنین  که  گفته 
مردم افغانستان را...                         ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

چه گونه صبغت اهلل مجددی در مقابِل 
کرزی قرار گرفت؟

شنبه  سه  روز  نشست  طی  ناتو  خارجه  وزرای 
و  موضوعات  مورد  در  بروکسل  در  چهارشنبه  و 
 2014 سپتمبر  است  قرار  که  ناتو  اجالس  اهداف 
برگزار شود و همچنین اوضاع افغانستان بحث و 

تبادل نظر خواهند کرد....          ادامه صفحه 6

وزیر خارجۀ عراق روز گذشته در سفرش به کابل با رییس جمهور 
کرزی و سرپرست وزارت خارجۀ کشور دیدار و گفت وگو کرد.
هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق طی کنفرانس خبری مشترک با 
همتای افغانی خود در کابل اظهار داشت که افغانستان و کشورش 

مشترکات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی زیادی با یکدیگر دارد.
درد  کشورش  و  افغانستان  که  می گوید  عراق  خارجه  وزیر 
مشترکی به نام تروریزم دارند و می توانند از تجارب یکدیگر در 

این زمینه مستفید شوند.
هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق طی کنفرانس خبری مشترک 
داشت:  اظهار  خارجه  وزارت  سرپرست  مقبل  احمد  ضرار  با 
»راه های زیادی وجود دارد که دو کشور روابط شان را با یکدیگر 
مستحکم تر سازند«...                              ادامه صفحه 6         

انتخابات  است  داده  پیشنهاد  کرزی  رییس جمهور 
ریاست جمهوری ماه اپریل کشور به دلیل بارش برف 

سنگین و هوای بسیار سرد به تاخیر انداخته شود.
ممکن  پیشنهاد  این  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
است باعث نارضایتی هر چه بیشتر امریکا و منتقدان 
طوالنی  درصدد  وی  معتقدند  که  شده  کرزی  حامد 

کردن آخرین دور ریاست جمهوری خود است.
اساس  بر  افغانستان  جمهوری  رییس  کرزی،  حامد 
متوالی  دور  سومین  برای  نمی تواند  اساسی  قانون 

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود.
کاندیداهای  از  یک  هیچ  از  تاکنون  همچنین  وی 
حمایت  اعالم  اپریل  ماه  جمهوری  ریاست  انتخابات 

نکرده است هر چند که اغلب عقیده دارند که وی در 
این انتخابات حامی برادرش قیوم خواهد بود.

کرزی همچنین از امضای معاهده امنیتی با امریکا که 
اجازه حضور هزاران سرباز امریکایی در افغانستان پس 
از سال آینده میالدی را می دهد خودداری کرده و گفته 
است که این معاهده تا زمان برگزاری انتخابات نباید 

امضا شود.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی،  یوسف 
افغانستان روز یکشنبه در مجلس سنای کشور گفت: 
وجود  آب وهوا  وضعیت  خصوص  در  نگرانی هایی 
دارد. حتی رییس جمهور پیشنهاد داده که ما می توانیم 
تاریخ انتخابات را تغییر دهیم زیرا شکایت هایی در این 

زمینه از سوی مردم دریافت کرده است. من اما گفتم 
که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم زیرا تاریخ انت
خابات...                                ادامه صفحه 6 

وزرای خارجۀ ناتو دربارۀ 
افغانستان بحث می کنند

هوشیار زیباری در کابل:
افغانستان به کمک امریکا 
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عضو کمیسیون انتخابات:

ممکن انتخابات به تأخیر انداخته شود



کرزي  حامد  جناب  آن که  از  پس 
لویه جرگۀ  افغانستان، فیصلۀ  رییس جمهور 
مشورتي را مبني بر امضای قرارداد امنیتي 
دفاعي نپذیرفت، خانم رایس مشاور امنیت 
آقاي  از  و  کرد  سفر  کابل  به  امریکا  ملي 
پایان  تا  را  قرارداد  این  تا  کرزي خواست 
سال جاري میالدی امضا کند؛ در غیر آن، 
از  را  نیروهایش  تمام  است  ناچار  امریکا 
کرزي  حامد  اما  سازد.  خارج  افغانستان 
داد  منفي  پاسخ  رایس،  خانم  پیشنهاد  به 
و براي امضاي موافقت نامۀ امنیتي دفاعي، 
آزادي  1ـ  کرد:  پیش  را  جدید  شرط  سه 
2ـ  گوانتانامو؛  زندان  از  طالب  زندانیان 
توقف عملیات امریکایی ها در قریه جات و 
خانه های مردم؛ و 3ـ تحقِق صلح با طالبان 

ظرف مدت یک ماه.
پیش،  از  بیشتر  آقاي کرزي  شروط جدید 
را  دفاعي  و  امنیتي  موافقت نامۀ  امضاي 
پافشاری  ساخت.  مواجه  بن بست  با 
شده،  یاد  شروط  بر  رییس جمهور  جناب 
داخل  در  هم  را  زیادي  نگراني هاي 
خلق  کشور  از  بیرون  هم  و  افغانستان 
آن،  متحدین  و  طالبان  گروه  جز  به  کرد. 
به  افغانستان  جامعۀ  مطلِق  اکثریت  تقریبًا 
شمول تمام اقوام ساکن در کشور، جامعۀ 
و  پارلمان  اعضاي  سیاسي،  احزاب  مدني، 
را  کرزي  آقاي  شروط  این  کشور،  سنای 
مخالف با منافع ملي افغانستان خواندند و 
از ایشان تقاضا کردند که هرچه زودتر این 

موافقت نامه را امضا کنند. 
در  ناتو  خارجي  نیـروهاي  کل   فرمانده 
به  دانفورد،  جوزف  جنرال  نیز  افغانستان 
که  گفت  ژورنال  وال استریت  روزنامۀ 
امضاي  در  کرزي  رییس جمهور  تأخیر 
ایاالت  با  دفاعي  و  امنیتي  موافقت نامۀ 
را  افغانستان  آیندۀ  به  امید  امریکا،  متحدۀ 
از  بین المللي  حمایت  و  ساخته  خدشه دار 
مواجه  آزمون  و  تردید  با  را  کشور  این 
هشدار  جوزف  جنرال  است.  ساخته 
امضاي  در  کرزي  آقاي  ناکامي  که  داد 
امنیتي و دفاعي  موافقت نامۀ همکاري هاي 
و  ضعیف  را  افغانستان  اقتصاد  امریکا، 
ساختار  ریختن  فرو  در  را  همسایه گانش 
امنیتي افغانستان جسور مي سازد. هم چنین، 
داخلي   و  خارجي  تحلیل گران  از  بسیاري 
موافقت نامۀ  اگر  که  استند  عقیده  این  به 
امنیتي و دفاعي امضا نشود و امریکا گزینۀ 
صفر را عملي کند، در آن صورت والیات 
به دست  افغانستان  و جنوب شرق  جنوب 
طالبان سقوط خواهد کرد که با سقوط آن 
و  تجزیه  معرض  در  افغانستان  والیات، 

فروپاشی قرار خواهد گرفت.
مورد  در  جنجال  و  جار  این همه  از  پس 
که  دفاعي  و  امنیتي  موافقت نامۀ  امضاي 
گرفت،  بر  در  را  سال  دو  مدت  تقریبًا 

پرسش مهمي که مطرح مي شود این است: 
چرا جناب کرزی خود را  در برابر خواست 
ملت و خواست جامعۀ جهاني قرار داده و 

حاضر نیست این سند را امضا کند؟ 
در این مورد، نظریات مختلفی از کارشناسان 
و  تحلیل گران سیاسي شنیده می شود. برخی 
به این عقیده استند که جناب رییس جمهور 
حمایت  و  بین المللي  کمک هاي  وجود  با 
انجام  در  او،  دولت  از  افغانستان  مردم 
وظایف و مسوولیت هایش به خصوص در 
تأمین امنیت و تحکیم ثبات در افغانستان، 
این گونه مي خواهد در  مانده و حاال  ناکام 
ناکامي هاي  تمامي  مأموریتش،  دورۀ  پایان 
خود را به دوش امریکا بیندازد و با مقصر 
ملت  نزد  را  خود  کشور،  این  خواندن 
افغانستان برائت دهد. تعداد دیگري نیز به 
صدد  در  کرزي  آقاي  که  استند  باور  این 
یا  براي خودش و  امریکا  از  امتیاز گرفتن 
انتخابات ریاست جمهوری  هم براي نامزد 

مورد نظرش است.
این که این نظریات تا چه حد درست و یا 
واضع  را  آن  بعدي  تحوالت  استند،  غلط 
نیت  این که  براي  اما  ساخت؛  خواهد 
امضاي  از  انکار  در  رییس جمهور  اصلي 
موافقت نامۀ امنیتي و دفاعي درست فهمیده 
شود، بهتر آن است شروطي را که او براي 
کرده،  پیشنهاد  امریکا  به  سند  این  امضاي 

مورد ارزیابي و تحلیل قرار دهیم.
1ـ جناب رییس جمهور از امریکا مي خواهد 
که محبوسین طالب از زندان گوانتانامو رها 
رهایی  که  نمی کند  تصریح  او  اما  شوند. 
علیه  مبارزه  در  دستاوردی  چه  محبوسین 
رهایی  آیا  آورد.  خواهد  بار  به  تروریسم 
پیوستن  براي  تشویقی  مي تواند  محبوسین 

طالبان به پروسۀ صلح باشد؟
زندانیان  از  تن  صدها  نیز،  این  از  پیش 
طالب به دستور آقاي کرزي از زندان های 
تنها  نه  کار  این  اما  شدند،  رها  افغانستان 
نداشت  صلح  پروسۀ  در  مثبتی  تأثیر  هیچ 
بلکه  نکرد،  مذاکره  به  متقاعد  را  طالبان  و 
دوباره  رهاشده،  زندانیان  اکثر  برعکس 
نتیجه،  در  که  برگشتند  جنگ  صفوف  به 
بیشتر  شدت  هراس افگنانه  عملیات هاي 
یافت. نظر به این تجربه، آیا بازهم طالبانی 
رها  شوند،  گوانتانامو  زندان  از  شاید  که 
ویران گری  و  جنگ  صفوف  به  دوباره 
عملیات هاي  به  و  گشت  نخواهند  باز 

هراس افگنانۀ خود ادامه نخواهند داد؟ 
که  مي خواهد  امریکا  از  کرزي  حامد  2ـ 
افغان ها  قریه جات  و  خانه ها  باالي  حمله 
را متوقف سازد. اما چنان به نظر می رسد 
حقیقت  در  کرزي  آقاي  شرط  این  که 
زیرا  است؛  طالبان  به  بخشیدن  مصونیت 
وقتي طالبان اطمینان پیدا کنند که از هیچ 
طرف باالي آن ها حمله صورت نمي گیرد، 

در آن صورت به تحرکات و عملیات هاي 
خوف  و  ترس  بدون  خود  هراس افگنانۀ 

شدت می بخشند. 
به  امریکایی ها  نظامي  حمالت  اگر 
به  صرفًا  قریه جات  و  مسکونی  مناطق 
کشتن  قصد  به  ولی  طالبان  حضور  بهانۀ 
امریکا  آن صورت  در  باشد،  بي گناه  مردم 
که  مي شود  مرتکب  را  بزرگی  جنایت 
تحمل  را  آن  نمی تواند  افغانستانی یی  هیچ 
قریه  جاِت  و  خانه ها  طالبان  اگر  ولی  کند. 
ساخته  خود  برای  انسانی  سپری  را  مردم 
و  تحرکات  براي  سپر  این  از  و  باشند 
کنند،  استفاده  دهشت افگنانه  عملیات هاي 
و  امریکایی  نیروهای  باید  که  بدیهی ست 
افغانستان نسبت  امنیتي  یا هم سکتورهاي 
به دست گیري و یا کشتِن آن ها به نحوي که 
هیچ آسیبی به مردم نرسد، اقدام کنند. پیش 
از این نیز آقاي رییس جمهور دستور توقف 
عملیات هاي شبانه را که از طرف نیرو هاي 
داده  مي شد،  اجرا  طالبان  باالي  امریکایي 
بود. در حالی که قرار گزارش هایی که از 
عملیات هاي  می آمد،  به دست  موثق  منابع 
طالبان،  باالي  امریکایی  نیروهاي  شبانۀ 
نقش  دهشت افگن  گروهِ  این  تضعیِف  در 
از  بسیاري  طالبان  و  داشت  چشم گیری 
افراد خود را بر اثر این نوع عملیات ها از 

دست می داد.
امریکا  از  کرزی  رییس جمهور  3ـ 
زمینۀ  ماه  یک  مدت  ظرف  که  مي خواهد 
فراهم  افغانستان  در  را  طالبان  با  صلح 
این  به  پاسخ  در  رایس  خانم  اما  سازد. 
»امریکا عصاي  که  است  گفته  درخواست 
این  بتواند طی  معجزه در دست ندارد که 
راضی  صلح  به  را  طالبان  یادشده  مدت 
سازد«. چنان که جناب کرزی نیز در مدت 
هنگفت،  مصارف  وجود  با  سال  دوازده 
تمام  و  نیافت  دست  آشتی  و  صلح  به 
طرف  از  ایشان  صلح جویانۀ  پیشنهادهای 
گروه طالبان رد گردید و طالبان هم چنان بر 
پیش شرط هاي شان براي مذاکره که عبارت 
نیروهاي  قیدوشرط  بدون  خروج  از  بود 
خارجي از افغانستان و لغو قانون اساسي ـ 
تأکید ورزیدند. آیا رییس جمهور قبول این 
امریکا مي خواهد؟ زیرا  از  را  پیش شرط ها 
یگانه راهِ متقاعد ساختِن طالبان به صلح در 
ظرف یک ماه، قبول پیش شرط هاي یادشده 
ملت  شک  بدون  است،  چنین  اگر  است. 
افغانستان و جامعۀ جهاني هرگز نمی توانند 

این درخواسِت آقای کرزی را بپذیرند.
در یک نگاه کلی به نظر می رسد که تمام 
امضاي  براي  کرزي  آقاي  که  را  شروطي 
امنیتي و دفاعي به امریکا پیش کرده   سند 
است، به سود طالبان و حامیاِن آن مي باشد 
و پذیرش این شروط توسط امریکا، نه  به 
جامعۀ  به  نه  و  فایده دارد  افغانستان  حال 
کرزی  رییس جمهور  اگر خود  اما  جهاني. 
مردم  برای  سودی  یادشده اش  شروط   در 
افغانستان و جهان مي بیند، لطفًا واضح آن 
تشویش  و  نگراني  از  همه  تا  کند  بیان  را 

نجات یابند.
زندانیان سیاسی و مصونیت بخشی  رهایی 
امریکا  از  بزرگ  امتیاز  به طالبان و گرفتن 
که  می رسانند  همه  گروه،  این  نفع  به 
آقای کرزی پروژۀ مشترکی را با طالبان و 
آقای  شروط  زیرا  دارد؛  سر  زیِر  پاکستان 
دفاعی  و  امنیتی  سند  امضای  برای  کرزی 
تمام  پاکستان  و  طالبان  نفع  به  این که  جز 
و  افغانستان  به  نفعی  هیچ  دیگر  شود، 
امنیت  و  صلح  به  و  ندارد  جهانی  جامعۀ 
چنان که  نمی تواند.  رسانده  کمکی  هیچ 
امتیاز  نوع  ده ها  قایل شدن  این هم  بر  قبل 
مدارا  »سیاست  عنوان  تحت  طالبان  به 
مبارزه  پروسۀ  این که  غیر  به  مصالحه«،  و 
انحراف کشانید و به  به  علیه تروریسم را 
طالبان مشروعیت بخشید، در جلوگیری از 
این  دهشت افگنانۀ  فعالیت های  گسترش 

گروه هیچ نقشی بازی نکرد.
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یحیا فکری

پروژۀ مشـترِک 
کرزی ـ طالبان ـ پاکستان

 

کالبدشکافی وضعیت بحرانی افغانستان در چهار دهۀ گذشته نشان می دهد که نبود 
طرح ملی برای بیرون رفت از بحران، سبب امتداد این وضعیت شده است. هرگز در 
طول این دهه ها مردم افغانستان و به ویژه نخبه گان کشور، موفق به ارایۀ یک طرح 
جامع ملی برای دست یابی به ثبات سیاسی نشدند. شاید برخی از فوریت ها و از 
جمله مقابله با تهدیدهای خارجی و داخلی، این فرصت را دریغ می داشت که چنین 

طرحی شکل بیرونی پیدا کنـد. 
نظریه پردازان مسایل اجتماعی باور دارند که برای رسیدن به صلح و ثبات در یک 
کشور بحرانی، نیاز به یک طرح فراگیر ملی هست که بتواند کلیۀ جوانب ذی دخل 
در مسایل را به دور خود گرد آورد و انگیزه های الزم را در شهروندان برای ایجاد 
انسجام ملی، از قوه به فعل درآورد. آن چه که این روزها به عنوان گم شدۀ مردم 
طرح  یک  مقطعی،  و  کوتاه مدت  برنامۀ  هر  از  پیش  شود،  شناخته  باید  افغانستان 

فراگیر ملی است که بتواند گفتمان سیاسی در کشور را مدیریت کند. 
هرچند در یک دهۀ اخیر جامعۀ جهانی به نوعی در کنار مردم افغانستان قرار گرفت 
و فرصت های کم نظیری برای حل مشکالت کشور به میان آمد، ولی هرگز مدیریت 
به  کار  جامعه  اساسی  مشکالت  رفع  جهت  در  گونۀسامان یافته  به  کشور  سیاسی 
برای  اندیشه  نداشتن  به دلیل  گرفته نشد. دولت مردان کشور در یک دهۀ گذشته 
ایجاد اصالحات اساسی و بنیادین، در محور گفتمان های قومی و تباری باقی ماندند 
و حتا که با دریغ، بقای سیاسی خود را در فربه سازی چنین گفتمان های پیشامدرن 

جست وجو کردند. 
ملی  کالن  برنامۀ  با  هرگز  سیاسی،  جدید  نظام  سکان دار  عنوان  به  کرزی  آقای 
فعالیت های خود را در محور ایجاد یک گفتمان ملی سامان نداد. او در این یک دهه 
عمدتًا در پی تمرکز قدرت بود و نگذاشت که صدایی برای رفع معضالت کالِن 
کشور بلند شود. آقای کرزی مدرنیت را در خدمت سنت قرار داد و به همین دلیل 
می بینیم که هم چنان باید برای رفع مشکالت کشور، به ساختارهای قبیله یی رجوع 
کرد، آن هم در عصری که حتا دموکراسی های پیشرفته از سوی نظریه پردازان سیاسی 
به باد انتقاد گرفته می شوند و آن ها به این باور اند که برای عصر پساصنعتی، جهان 

نیازمند ایجاد دگردیسی در گفتمان های غالب است. 
وقتی جهان مدرن به زوال روایت های کالن به تعبیر ژان فرانسوا لیوتار می اندیشد 
و برخی فیلسوفان معاصر از ورود انسان قرن بیست ویکمی به دوران پسین مدرن 
خبر می دهند، باید قبول کرد که حل مشکالت جوامع انسانی نیز به تفکر جدید 
و هم طراز با دگرگونی های تازه نیاز دارد. شاید مبنای تفکر »اجندای ملی« که این 
روزها بحث های کالنی را در محور خود به وجود آورده، همین دغدغۀ فراروی از 
غالب های تنگ نظریه ها و گفتمان های کوچک و فروکاهندۀ موجود در کشور باشد؛ 
نظریه هایی که تالش می کنند در برابر نسل جدید از خود و ساختارهایش دفاع کنند، 
حال آن که نسل نو افغانستان دیگر به چنین گفتمان هایی باور ندارد و هم نمی خواهد 

که مشکالت امروزی با نسخه های منسوخ شده و تاریخ گذشته پیچیده شود.
گفت وگو، هنر با هم اندیشیدن است. اما آن چه که در فضای فعلی جامعۀ افغانستان، 
از  حقیقت  به  نزدیک  و  درست  برداشتی  دید،  می توان  به روشنی  را   آن  غیاب 
مشارکِت  عدم  یا  و  وراجی  به  را  گفت وگو  عمدتًا  دولت مردان  است.  گفت وگو 
گویند  می  گاه  که  است  دلیل  همین  به  می کنند؛  تعبیر  فکر  ساحت  در  همه گانی 
حتا  که  مسلحی  مخالفان  با  مذاکره  آن هم  است،  مذاکره  کشور  مشکالت  راه حل 
به هنر گفت وگو باور ندارند. چنین برداشت تعیین نیافته یی از واقعیت گفت وگو، 
نشان می دهد که ما به عنوان اعضای یک جامعه در حال خانه تکانی وارد فضای 

گفت وگویی نشده ایم. 
اصلی  پیشنهادهای  از  تمام الیه ها و سطوح جامعه،  ایجاد گفت وگو در  ضرورت 
طرح اجندای ملی است. اجندای ملی همه  را فرا می خواند که به خاطر منافع ملی، 
دست از بازی های سیاسی و زبانی برداریم و بیاییم به طرحی تازه در راستای حل 
مشکالت بنیادین فکر کنیم. از این جهت اجندای ملی را می توان »خالقیت تفکر 
انتقادی« تعبیر کرد. در خالقیت تفکر انتقادی، عمدتًا به الترناتیف ها فکر می شود. 
وقتی دو راه حل، موازِی هم قرار می گیرند و یا به گونۀ طولی یک دیگر را حمایت 
نظریۀ  اندیشمندان  از  وستون  انتونی  کرد.  فکر  سوم  راه حل  به  می توان  کنند،  می 
انتقادی، خالقیت را »هنر گسترش امکان« تعریف می کند. به نظر وستون، خالقیت، 
»هنِر یافتِن فرصتی دور از انتظار برای پاسخ به مسایلی که از نظر بقیه کاماًل الینحل 
به نظر می رسد« است. اجندای ملی از چنین سکویی خود را به سمت نخبه گان و 
همۀ اعضای جامعه پرتاب می کند. اما سکویی را که اجندای ملی برای خود در نظر 
گرفته، به هیچ وجه سکوی تمامیت خواهانه نیست. این سکو آغوش به روی دیگران 
می گشاید و می گوید بیایید برای حل معضالت کشور به گونه یی دیگر فکر کنیم. 

همه  گونه یی  به  هم  یا  و  نباشد  امروزی  زیاد  ما،  امروزی  فکری  نوعیت  شاید 
از  و  ورزیم  شک  اندیشیدن مان  نوع  به  باید  دلیل،  همین  به  بیندیشیم.  یک سان 
خود  ملی  سالمت  برای  تازه  راه حل های  به  دکارتی یی،  شک ورزی  چنین  درون 
برسیم. آن چه را هم که اجندای ملی به عنوان طرح دولت وحدت ملی در برابر 
نخبه گان، سیاست مداران و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می گذارد، طرحی 

تازه سامان یافته باید قلمداد کرد. 
وقتی از دولت وحدت ملی سخن می گوییم، به یک معنا نشانه شناسی اجندی ملی 
نشانه شناسی  بود.  تازه بنیاد  دال های  دنبال  به  باید  نشانه شناسی  در  باشد.  می تواند 
تا مدلول های  اجندای ملی، قدرت جدید زبانی را در اختیار جامعه قرار می دهد 
خود را شناسایی و معرفی کند. اما این همه، آغاز یک راه می تواند باشد؛ راهی که به 
هرحال مقصد خود را نمی خواهد نشان دهد. یافتن مقصد این راه، در مشارکت و 
هم فکری می تواند شناسایی شود. شهروندان کشور و به ویژه نخبه گان باید بدانند که 
نمی توان در برابر چالش های موجود کشور هم چنان به راه حل های دم دستی قناعت 
کرد و باور داشت که می توان مدیریت سیاسی آیندۀ افغانستان را با روش هایی که 

بارها آزموده شده اند، موفقانه انجام داد. 

نشانه شناسی اجنــدای ملی
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اوکراین؛ 

میدان جنگ دو تمدن متفاوت
که  شدند  متوجه  گذشته  هفته  اوکراینی ها 
روی  دارد،  قرار  بدی  جای  در  کشورشان 
مرز دو تمدن متفاگست. اما این بدان معنی 
نیست که اوکراین دچار برخورد تمدن ها یا 
ساموئل  که  گونه یی  به  است  ادیان  برخورد 
هانتینگتون، اندیشمند امریکایی مطرح کرده 

بود.
اتحادیه اروپا اوکراین را کشوری در مرز دو 
با حاکمیت قانون و موسسات بزرگ  تمدن 
پوتین، رییس  جمهوری  می داند و والدیمیر 
روسیه نیز تمدن اوکراین را تمدن حکومت 
آنها یک  برخورد  این  اما  استبدادی می داند. 
جنگ یا درگیری در مفهوم سنتی آن نیست. 
این  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  وزرای 
از  پس  اوقات  گاهی  که  دارند  را  توانایی 
مذاکرات طوالنی و پیچیده به طور مشترک 

اتحادیه  این  بر  عالوه  کنند.  مستقر  نظامی  نیروهای 
اروپا در کل بزرگترین مرجع اقتصادی در جهان است،  
دارایی اش با قوانین کنترل می شود و نمی تواند آنها را در 
کوتاه مدت پخش کرد. استفاده از تحریم های تجاری آن 
نیز بر اساس همان قوانین و رویه های مشخص است. به 
زبان دیگر، وقتی که اتحادیه اروپا در حال ایجاد ارتباط 
با یک همسایه است، نه می تواند وعده ای اغواکنده بدهد 
توافق  به جای آن یک  اما  ارائه دهد.  نه سهمی موثر  و 
همکاری عادی پیشنهاد می کند تا زمینه تجارت و ارتباط 

بیشتر را فراهم آورد.
که  می گوید  خصوص  این  در  استونی  رییس جمهوری 
این  با  همکاری  قرارداد   1995 سال  در  کشورش  وقتی 
اتحادیه را امضا کرد، تاثیر آن بسیار کم و ناچیز بود. وی 
گفت: تغییرات واقعی سال ها بعد به چشم  آمدند. برای 
دانشگاه های  در  توانستند  استونیایی  هزاران  اینکه  مثال 
اروپا ادامه تحصیل دهند و آنهایی که این کار را کردند، 
در  را  سمت ها  موفق تر  مراتب  به  کشور  این  در  اکنون 

اختیار دارند.
قراردادی  عقد  برای  که  است  سال  پنج  اروپا  اتحادیه 
قرارداد  این  است.  مذاکره  حال  در  اوکراین،  با  مشابه 
اعطای  رایت،  کپی  حق  خصوص  در  بندهایی  شامل 
اختالف  درخصوص  قطعنامه ای  و  انحصاری  حقوق 

نظرهای تجاری است.
اما در آستانه عقد نهایی قرارداد که قرار بود هفته گذشته 

در ویلنیوس لیتوانی صورت بگیرد، ویکتور یانوکوویچ، 
را  ماجراجویی  که  داد  نشان  اوکراین  رییس جمهوری 

ترجیح می دهد.
قرارداد  عقد  برای  مذاکرات  ناگهان  گذشته  هفته  وی 
همکاری را متوقف کرد. بسیاری به اشتباه تصور کردند 
که این اقدام یانوکوویچ به دلیل درخواست اتحادیه اروپا 
برای آزادی یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق و رقیب 

سیاسی اش از زندان بوده است.
او  سرنوشت  تا  بود  خواسته  تیموشنکو  خود  واقع  در 
تاثیری بر نتیجه مذاکرات نگذارد. اما یانوکوویچ پس از 
بازی جداگانه  پوتین، سیاستمداری که در یک  با  دیدار 
متوقف  را  مذاکرات  می کند،  بازی  متفاگست  قوانینی  با 
می کند:  وارد  فشار  اروپا  اتحادیه  بر خالف  پوتین  کرد. 
اعمال  اوکراین  علیه  تجاری  تحریم  یک  اگست  ماه  از 
کرده است. او بر خالف اتحادیه اروپا پیشهاد اغواکننده 
به  گاز صادراتی  قیمت  که  است  کرده  پیشنهاد  می دهد: 

اوکراین را کاهش می دهد.
و حتی در مواردی دیگری نیز پوتین برگ برنده را دارد 
ناگهانی  طور  به  می تواند  اروپا  اتحادیه  خالف  بر  زیر 
سیاستش را تغییر دهد. او چند سال پیش به روشنی به 
این مذاکرات تن در داد اما به این نتیجه قطعی رسید که 
توافق اوکراین و اتحادیه اروپا به نوعی اهانت به روسیه 
و تخریب چهره شخصی اش است. او ممکن است این 
توافق را تهدیدی اقتصادی و ایدئولوژیکی نیز محسوب 
برای  شود،  اداره  قانون  حاکمیت  با  که  اوکراینی  کند: 

تمایل  که  روسی  شرکت های  حضور 
آنها فرای قانون برخورد شود،  با  دارند 
شد.  خواهد  تبدیل  نامناسب  بازاری  به 
همچنین اوکراینی که به جای اشخاص، 
می تواند  شود،  اداره  موسسات  توسط 
باشد  روسیه ای  برای  مناسبی  جایگزین 

که دچار فساد است.
اوکراین  جمهور  روسای  دیدار  از  پس 
و روسیه،  کی یف تاکتیک هایش را تغییر 

داد.

امتیازات  گرفتن  دنبال  به  یانوکوویچ 
حتی  افتاد.  اروپا  از  بیشتر  وعده های  و 
اوکراین  نخست وزیر  آزاروف،  نیکالی 
تا  خواست  پول  بین المللی  صندوق  از 
پیشنهاد بهتری ارائه دهد. این در حالی 
است که این صندوق یکی دیگر از سازمان هایی است که 
قواعد، رویه ها و مدیران اجاریی ای دارد که تنها می توانند 
ابتدایی ترین اصالحات  بر اشتباهات اوکراین در اجرای 

نظارت کنند.
اتحادیه  از  یورو  میلیارد   160 گذشته  هفته  یانوکوویچ 
اروپا  اتحادیه  اینکه  بیان  با  وی  کرد.  درخواست  اروپا 
ما یک کشور  است، گفت:  گرفته  به سخره  را  اوکراین 

جدی هستیم!
یک  مذاکره  برای  مناسبی  راه  این  که  اینجاست  مشکل 
کشور با سازمانی متشکل از 28 کشور که بروکرات هایش 
اعتقاد زیادی به قواعد مشترک کپی رایت دارند، نیست. 
شاید اتحادیه اروپا باید با خشونت بیشتری پیش رفته و 
خود علیه پوتین یک جنگ تجاری راه بیاندازد. شاید این 
تاکتیک های  اتحادیه اروپا  موضوع باعث شود که سران 
اوکراینی که  بگیرند. ده ها هزار معترض  یاد  جدیدی را 
خود  اعتراض  تا  کرده اند  تجمع  کی یف  خیابان های  در 
نشان دهند، مشخصًا  را  رییس جمهورشان  نسبت تصمیم 
از منافع قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا آگاهند. این منافع 
دراز مدت و عمیق اند. آنها به جای پول نقد رساندن، به 
آرامی تغییرات را ایجاد می کنند. متاسفانه اوکراین توسط 
اروپا  اتحادیه  ماهیت  که  می شود  رهبری  سیاستمدارانی 
را نمی دانند یا اینکه اینقدر سیستم فعلی برایشان منفعت 

زاست که نمی خواهند تغییر کند.

رییس جمهور موقت مصر:20 رهبر ثروتمند جهان

 قانون تظاهرات را لغو نمی کنیم
امریکا در پیوند به تنش ها میان جاپان و چین:

پکن رفتارهای آزاردهنده دارد
در پی انتقاد و مخالفت محافل 
جدید  قانون  با  المللی  بین 
رییس  مصر،  در  تظاهرات 
جمهور موقت این کشور اعالم 
کرد که هیچ قصد و نیتی برای 

لغو قانون جدید ندارد.
عدلی منصور، رییس جمهوری 
اظهارات  در  مصر  موقت 
تلویزیونی تصریح کرد: باید به 
احترام  تظاهرات  جدید  قانون 
بررسی های  شود،  گذاشته 
قانون  وضع  از  پیش  بسیاری 
تظاهرات صورت گرفت و این 
قانون با قانون تظاهرات در چند 
سپس  و  تطبیق  اروپایی  کشور 

صادر شد.
وی با بیان اینکه قصد و نیتی برای لغو این قانون ندارد، عنوان داشت: این قانون 

برای اجرا وضع شده است نه برای لغو.
رییس جمهوری مصر گفت: پیش نویس این قانون به کابینه برده شده تا مورد 
بررسی قرار گیرد. اما من به این امر کفایت نکردم و آن را با قانون تظاهرات در 
فرانسه و سوئیس تطبیق دادم و دریافتم که مفاد این قانون به قوانین این کشورها 

نزدیک است و به همین دلیل این قانون را تصویب کردم.
که  چرا  باشند.  پایبند  قانون  این  به  همگان  امیدوارم  داد:  ادامه  منصور  عدلی 
این قانون به نفع شهروندان مصری است و هدف آن محدودکردن حق برپایی 

تظاهرات نیست.
جدید  قانون  که  بود  کرده  تاکید  نیز  مصر  وزیر  نخست  الببالوی،  حازم  پیشتر 

تظاهرات بی هیچ تردیدی اجرا خواهد شد.

از  تن   20 از  فهرستی  پست  هافینگتون  اینترنتی  پایگاه 
در  حاضر  حال  در  که  را  جهان  رهبران  ثروتمندترین 

قدرت هستند، منتشر کرده است.
این فهرست شامل ترکیبی از پادشاهان، روسای جمهور 
و ملکه ها و سلطان ها می شود. اغلب افراد این فهرست 
نیز  را  اکثریت رهبران جهان  که  مرد هستند؛ همان طور 
مردان تشکیل می دهند. از نظر منطقه ای نیز وزنه به طرف 
رهبران  این  از  تن  هفت  و  است  سنگین تر  خاورمیانه 

متعلق به خاورمیانه هستند.
این فهرست به منظور مقایسه بهتر در مقابل نام هر رهبر 
به میزان ثروت خالص وی و سرانه تولید ناخالص داخلی 
کشور او نیز اشاره کرده است تا نشان دهد شکاف ثروت 
میان او و مردم کشورش چقدر است. این فهرست به این 

شرح است:
1- والدیمیر پوتین، رییس  جمهوری روسیه: 40 میلیارد 
دالر ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی 14 هزار دالر.

دالر  میلیارد   30 تایلند:  پادشاه  آدولیادج،  بهومیبول   -2
ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی 4400 دالر.

3- حسن البلقیه، سلطان کشور برونئی: 20 میلیارد دالر 
ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی 41 هزار دالر.

میلیارد   18 عربستان:  پادشاه  عبدالعزیز،  بن  عبداهلل   -4
دالر ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی 21 هزار دالر.

5- خلیفه بن زاید آل نهیان، امیر امارات متحده عربی: 
15 میلیارد دالر ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی 40 

هزار دالر.
6- محمد بن راشد المکتوم، حاکم دبی: 14 میلیارد دالر 

ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی 16 هزار دالر.
دالر  میلیارد  پنج  کره شمالی:  رهبر  اون،  کیم جونگ   -7

ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی 1800 دالر.
میلیارد  پنج  لیختنشتاین:  شاهزاده  دوم،  هانس-آدام   -8
دالر ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی 135 هزار دالر.

9- محمد ششم، پادشاه مراکش: 5 / 2 میلیارد دالر ثروت 
و سرانه تولید ناخالص داخلی 3000 دالر.

10- سباستین پینه را، رییس جمهوری شیلی: 5 / 2 میلیارد 
دالر ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی 15 هزار دالر.

11- حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر: دو میلیارد 
دالر ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی 90 هزار دالر.

دو  هند:  ملی  کنگره  حزب  رهبر  گاندی،  سونیا   -12
میلیارد دالر ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی 1500 

دالر.
13- آلبرت دوم، شاهزاد موناکو: یک میلیارد دالر ثروت 

و سرانه تولید ناخالص داخلی 163 هزار دالر.
14- سلطان قابوس، پادشاه عمان: 700 میلیون دالر ثروت 

و سرانه تولید ناخالص داخلی 23 هزار و 700 دالر.
15- تئودورو اوبیانگ انگوئما امباسوگو، رییس جمهوری 
تولید  سرانه  و  ثروت  دالر  میلیون   600 استوایی:  گینه 

ناخالص داخلی 24 هزار دالر.
16- بشار اسد، رییس جمهوری سوریه: 550 میلیون دالر 

ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی 3000 دالر.
 500 آذربایجان:  رییس جمهوری  علی اف،  الهام   -17
میلیون دالر ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی 7000 

دالر.
 500 تا  میلیون   400 انگلیس:  ملکه  دوم،  الیزابت   -18
 38 داخلی  ناخالص  تولید  سرانه  و  ثروت  دالر  میلیون 

هزار دالر.
19- شیخ صباح االحمد الجابر الصباح، امیر کویت: 400 
 56 داخلی  ناخالص  تولید  سرانه  و  ثروت  دالر  میلیون 

هزار دالر.
دالر  میلیون  پادشاه سوازیلند: 100  امسواتی سوم،   -20

ثروت و سرانه تولید ناخالص داخلی 3000 دالر.

امریکا در مناقشه رو به رشد جاپان و چین بر سر جزایر دریای چین شرقی، حمایت خود را 
از هم پیمانش جاپان اعالم کرد و مقامات دولتی ارشد امریکا پکن را به رفتاری متهم کردند 

که همسایگان را آزرده خاطر ساخته است.
امریکا در  پنتاگون گفت: چاک هاگل، وزیر دفاع  به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی 
تماسی تلفنی به همتای جاپانی اش اطمینان خاطر داد که معاهده دفاعی این دو کشور این 
جزایر کوچک را تحت پوشش قرار می دهد؛ جزایری که چین بر فراز آن هفته گذشته منطقه 

دفاع هوایی جدیدی بنیان نهاد. هاگل همچنین »خویشتنداری به موقع« توکیو را ستود.
منطقه  این  درخصوص  را  توکیو  و  پکن  بین  منطقه ای  بست  بن  در  رقابت ها  چین  اعالم 
برانگیخته؛ منطقه ای که شامل جزایر کوچک غیر قابل سکونتی می شود که در جاپان با عنوان 

»سنکاکو« و در چین به نام »دیائوبو« شناخته می شوند.
امریکا با بی اعتنایی درخواست چین مبنی بر اینکه هواپیماهایی که نزدیک این جزایر پرواز 
می کنند هویت خود را برای مقامات چینی معین کنند، بدون اینکه به چین اطالع دهد دو بمب 

افکن B 52 غیر مسلح خود را بر فراز جزایر به پرواز درآورد.
می شناسد  رسمیت  به  را  این  اما  نمی گیرد،  موضعی  جزایر  حاکمیت  درخصوص  واشنگتن 
که توکیو کنترل اجرایی بر آن ها دارد و امریکا موظف است در صورت برپایی یک درگیری 

مسلحانه از جاپان دفاع کند.
بازداشتن توکیو در داشتن کنترل اجرایی  اقدام چین،  از  برخی تحلیل گران می گویند هدف 

این منطقه بوده است.
یکی از این مقامات اظهار داشت: این باعث اختالف و عدم اطمینان می شود و یک تغییر یک 
جنبه در خصوص وضعیت موجود در منطقه است؛ منطقه یی که اکنون مضطرب و نگران است 

و این خطر محاسبات اشتباه و حوادث را باال می برد.
یک مقام دولتی امریکا گفت: جو بایدن، معاون رییس جمهوری امریکا در سفر قریب الوقوع 
خود به چین موضوع منطقه  دفاعی را مستقیما با سیاست گذاران در پکن مطرح خواهد کرد.
پنتاگون اشاره کرد: انتظار می رود پروازهای نظامی بیشتری در منطقه دفاعی که چین ادعای 

مالکیت آن را دارد صورت بگیرد.
سرهنگ »استیو وارن«، سخنگوی پنتاگون نیز گفت: ما به انجام عملیات در این منطقه ادامه 
خواهیم داد، همان گونه که در گذشته نیز این کار را کرده ایم. هرچند وی در خصوص زمان 

این عملیات جزئیاتی ارائه نداد.
عالوه بر پرواز دو B 52 امریکا پروازهای خطوط هوایی جاپان نیز با بی اعتنایی به مقامات 

چینی در این منطقه صورت گرفت.
هواپیمایی جاپان در همین حال اعالم کرد، در پی درخواست دولت این کشور دادن برنامه 

پروازها و دیگر اطالعات به مقامات چینی را متوقف کرده است.

                                                                                                                                      واشنگتن پست
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سعید داور پناه

چرا افراد قدرت  مندسنگ دل 
می شوند؟

همۀ ما در زنده گی شاهد بوده ایم به محض این که یک نفر، ذره یی بر قدرتش اضافه 
شده یا حتا به شهرت کوچکی دست یافته، بالفاصله تغییر اساسی در رفتارش بروز 

کرده است. پرسش طبیعی این است که چرا؟
اگر از روان شناسان بپرسیم، پاسخ شان شاید این باشد که آدم های مهم معموالً سرشان 
اما گروه  ندارند.  به زیردستان  برای توجه و دقت نسبت  شلوغ است و وقت کافی 
به  کردند  تالش  کانادا   Wilford Laurier دانشگاه  در  عصب شناس  متخصصین 
کمک یک تحقیق علمی، توضیح جدیدی برای این تغییر در رفتار انسانی ارایه دهند.

آن ها معتقدند قدرت به طور اساسی فعالیت های مغز را تغییر خواهد داد. تیم تحقیقاتی، 
شرکت کننده گان در سنجش علمِی خود را به دو گروه قدرت مند و ضعیف تقسیم کرده 
است. آن ها از گروه شرکت کنندۀ اول می خواهند که فکر کنند آدم های قدرت مندی 
هستند و یادداشتی بنویسند از دستوراتی که داده اند و از گروه ضعیف و زیردست، 
درخواست کردند که تجسم کنند آدم های معمولی هستند و از آن ها هم می خواهند 

دربارۀ وابسته گی و اطاعت شان نسبت به افراد قدرت مند چند جمله بنویسند.
در پایان از همه خواسته شده است که یک فلم ویدیوی ساده را ببینند که در آن یک 
مرد ناشناس مشغول تکرار مداومِ یک عمل معمولی مثل فشردن یک توپ پالستیکی 
سفت است. نکتۀ مهم در این مرحله این است که تیم متخصص در همان حین که 
مغز  از  فعالیت های بخشی  ناشناس هستند،  مرد  تماشای  گروه شرکت کننده مشغول 

آن ها به نام Mirror System را ثبت می کردند.
توجه اصلی محققین معطوف Mirror System است، چون این نقطه از مغز مرکز 
تجمع یاخته های عصبی است؛ عصب هایی که هم با دیدن اعمالی نظیر فشردن توپ 
داده ایم، تحریک  انجام  فوق که خودمان  یادآوری عمل  و  دیگران  توسط  پالستیکی 
می شوند. این بخش از مغز از طریق »سیستم آینه« به انسان فرصت می دهد که با دیدن 
یک عمل نظیر فشردن توپ پالستیکی یا برداشتن یک پیاله قهوه و اعمالی نظیر آن، 
به درون ذهن و شخصیت فردی که ناظرشان هستیم، برود و با آن شخص به دلیل 

مشترک بودن در یک تجربه به نوعی همذات پنداری کند.
مسالۀ اصلی در »سیستم آینه« این است که به محض این که یک نفر دستش به سمت 
پیالۀ قهوه می رود، ما می توانیم پیوندی بین عمل فرد مقابل و تجسمی که ما از برداشتن 
فنجان قهوه و خوردنش داریم، ایجاد کنیم. چون اعمال بشر در الیه های درونی تر به 
با دیدن اعمال  نیات و رفنارهای بسیار خصوصی تر بشر مربوط است. ما ناخواسته 
فوق و به کمک بخش »سیستم آینه« مغزمان، می توانیم به لحاظ حسی و عاطفی با فرد 

مقابل رابطه ایجاد کنیم.
به عبارتی دیگر، اعمال ما معموالً با افکار و باورهای ما رابطه دارند و تجسم یک رفتار 
به صورت مشترک در ما و در فرد دیگر می تواند منجر به توجه به همدیگر هم بشود. 
به عبارتی چون عصب های ما در بخش »سیستم آینه« در برخورد با عمل قهوه خوردن 
یا کاغذپران هوا کردن فرد دیگر فعال شده است، نوعی توجه به فردی که آن عمل را 

انجام می دهد نیز ایجاد می شود.
محققین در آزمایش خود و تقسیم بندی شرکت کننده گان در تحقیق به قدرت مندان و 
زیردستان پی برده اند که حرکات عصب ها در »سیستم آینه« گروه ضعیف ها در حین 
دیدن ویدیوی فشردن توپ پالستیکی توسط شخص ناشناس فعال تر بوده است. به 
عبارتی آن ها توانستند در رفتار و نیت مردی که در ویدیو عملی را انجام می داد، رخنه 
کنند و نسبت به او احساس توجه کنند. اما عصب ها و نرون های گروهی که احساس 
قدرت به آن ها تجویز شده بود، توجهی به مرد ناشناس درون ویدیو نکرده اند و به 
همان نسبت نیز عصب های بخش »سیستم آینه« مغزشان به اندازۀ کافی تحریک نشده 

بود.
ثابت    Sukhvinder Obhi سرپرستی  به  لوریه  ویلفورد  دانشگاه  عصب شناسان 
کردند گروهی که نقش قدرت مند را ایفا می کرد، نسبت به مرد ناشناس درون ویدیو 
کنجکاو نشدند و در دایرۀ توجه شان نیز قرار نگرفت. یعنی گروه قدرت مند عماًل از 

خود سنگ دلی نشان دادند.

گئورگ زیمل
برگردان: حمیــرا بنایی ف

ناگهانی،  تعارضات  در  جامعه  تاریخ  تمام 
تدریجی  پیروزی های  مصالحه ها، 
تطابق  میان  سریع،  شکست های  و 
از  فردی   ِ فرار  و  جامعه  با  سوسیالیستی 
نمونه هایی  ما  می یابد.  بازتاب  آن  لزومات 
محرک های  در  فکری  کوته  اشکال  از 
سرنوشت های  به  معتقد  که  داریم  دوگانه 
مثل  را  بیرونی  زنده گی  و  بوده  فردی 
مثل وجود  را  عقالنیت  و  درونی  زنده گی 
اگرچه  نوسان اند.  دچار  و  می دانند  روح 

بین  تضاد  و  فلسفی  نظر  از  محرک ها  این 
وبستر:  )دیکشنری   cosmotheism
آیینی که به عقیدۀ آن بشر آفرینندۀ اجزای 
اجزا درحقیقت  این  جهان است و بشر و 
یکی هستند( و تفاوت های ذاتی و هم چنین 
می توانند  جهان،  اجزای  جداگانۀ  وجود 
توضیح داده شوند، و یا با این که می توانند از 
طرفی اساس کشمکش های اجتماع گرایانه 
و از طرف دیگر فردگرایی قرار گیرند، ما 
همواره مجبوریم با یک سری مبانی مشابه 
آن،  بیالوژیکی  نمود  که  کنیم  سر  یکدیگر 
تضاد بین شباهت های مورثی و اختالفات 
مثل  عمومی سازی  ایدۀ  مسأله،  این  است. 
یک نواخت  شباهت های  و  یک سان سازی 
بازنمایی  را  زنده گی  محتوای  و  شکل  در 
تفاوت ها،  حرکات،  در  را  خود  و  می کند 
تغییرات  سلسله  و  عناصر  بین  اختالف 
پایان ناپذیر در زنده گی فردی نشان می دهد. 
شکل ضروری زنده گی در تاریخ به صورتی 
تغییرناپذیر، اثر دو محرک متضاد را نشان 
تالش  خود  حوزۀ  در  کدام  هر  می دهد. 
می کنند تا منافع خود در بقا، اتحاد و تشابه 
انفرادی  حالت  و  ویژه سازی  تغییر،  با  را 
نهاد،  هیچ  که  است  بدیهی  کنند.  ترکیب 
قانون و یا هیچ گفته یی در زنده گی نمی تواند 
تقاضاهای این دو محرک متضاد را به طور 
کامل برآورده کند. تنها تشخیص این شرط 
توضیحاتی  انسانیت  برای  است  ممکن 
همواره  می کند،  تغییر  دایمًا  که  بیابد  را 
تالش ها را تکذیب می کند و همواره امید ها 
را زنده می کند. این همان چیزی است که 

پیشرفت،  انگیزه های  ما،  رفاه  و  توسعه 
بسیار زیادی  به دست آوردن نسبت  امکان 
ویژه گی های  و  عناصر  بی کران  ترکیب  از 
را  کردن خود  نامحدود  به  میل  که  بشری 
دارد، تشکیل می دهد. در تجسم اجتماعی 
این تضادها، به طور کلی یک طرف قضیه 
نگه داری  فیزیولوژیکی  امیال  وسیلۀ  به 
در  اول  وهلۀ  در  تقلید،  افسون  می شود. 
می تواند  که  می شود  یافت  حقیقت  این 
باشد.  آزمایش قدرت  برای  مناسبی  امکان 
خاصی  شخصی  خالقیت  نه  که  امکانی 
می طلبد و نه چیز خاصی الزم دارد. اما به 
این دلیل که محتوای آن “داده شده است”، 

ما  می شود.  داده  نشان  آرامی  و  آسانی  به 
فرزندان  عنوان  به  قضیه  این  از  می توانیم 
“فکر” و “بی فکری” نام ببریم. این مسأله 
موجب می شود که بدون کمک هیچ نیرو و 
محرکی، دایمًا امکان بالقوه یی از عالی ترین 
خالقیت روح بشری به وجود بیاید و این 
نیروها در واقع خود شرط به وجود آمدن 

به  تقلید،  این،  بر  بودند. عالوه  امکان  این 
در  که  می دهد  را  رضایت  از  نوعی  افراد 
ما  نمی بینند.  تنها  را  خود  دیگر  افراد  آن 
برای  تقاضا  تنها  نه  می کنیم،  تقلید  هرگاه 
بلکه  می کنیم،  ردوبدل  را  خالقانه  فعالیت 
نیز  دیگری  به  از خود  را  مسوولیت عمل 
این  از  فرد،  هم چنین  می سازیم.  منتقل 
فردی  اجتماع  و  گروه  در  که  که  نگرانی 

ساده به نظر برسد، رها می شود. 
توسعه  از  مرحله یی  کردن،  تقلید  به  میل 
برای  اشتیاق  آن  در  که  می دهد  شکل  را 
اما  داشته،  وجود  شخصی  فعالیت های 

دستاوردهای  بودن  دارا  برای  ظرفیت 
به  است  جالب  ندارد.  وجود  شخصی، 
کودکان چه گونه  که  کنیم  دقت  مسأله  این 
و  می کنند  پافشاری  واقعیت ها  تکرار  بر 
چه گونه مدام درخواست می کنند تا بازی ها 
یا تفریحات مشابه را تکرار کنند و این که 
در  که  تغییری  کوچک ترین  بر  چه گونه 
در  آن هم  می دهیم،  انجام  قصه  یک  گفتن 
اعتراض  شنیده اند،  بار  ده ها  که  صورتی 
دقیق  سازگاری  و  تقلید  این  در  می کنند. 
حضور  بر  کودک  نخست،  گذشته،  بر 
کوتاه خود غلبه می کند. محتوای بی واسطۀ 
زنده گی نیز به گذشته نگاه می کند و مانند 
کودکان،  برای  را  حال  زمان  اولیه،  انسان 
و  دقیق  سازگاری  این  و  می کند.  بزرگ تر 
شده،  داده  فرمول های  با  وسواسی گونه 
عنوان  به  شدن  گرفته  نظر  در  به  نیازی 
ندارد.  محدودیت  یا  و  فقر  برای  نشانه یی 
از  انحراف  گونه  هر  مرحله،  این  در 
هم  در  را  اتصاالت  موجود،  واقعیت های 
می شکند که می تواند زمان حال را با چیزی 
بیشتر از آن یکی کرده و میل به گسترِش 
شرایطی  در  باالتر،  مراحل  دارد.  “وجود” 
و  اعمال  اندیشه ها،  که  یافته اند  بازتاب 
و  مشخص  آیندۀ  وسیلۀ  به  ما  احساسات 
سنتی  نامشخص  و  ثابت  گذشتۀ  هم چنین 
 ،)teleological(تعیین می شود. فرد غایی
تقلیدی کاماًل متضاد با آن چه که هست را 
بازنمایی می کند. فرد تقلیدگر، فردی منفعل 
است که به شباهت های اجتماعی باور دارد 
و خود را با عناصر موجود سازگار می کند، 
و  آزمودن  حال  در  همواره  غایی  فرد  اما 
به  همواره  و  است  بی حدوحصر  تالش 
عمل  دارد،  ایمان  خود  درون  که  آن چه 

می کند.
که  نوعی  هر  به  تقلید  می بینیم  ما  اگرچه 
ظاهراً  و  است  تولیدکننده  فاکتوری  باشد، 
یکی از گرایش های اساسی شخصیت ما را 
شباهت،  آن  محتوای  اما  می کند؛  بازنمایی 
عام  با  خاص  سازگاری  و  یکسان سازی 
تأکید  تغییر  در  خاص  عنصر  بر  و  است 
می کند. متقاباًل هرکجا که امتیازی به تغییر 
تفاوت های  که  هرکجا  باشد،  شده  داده 
دنبال  به  عمومی  عقیدۀ  و  استقالل  فردی، 
کننده  محدود  و  منفی  امری  تقلید  باشد، 

فرمول های  به  شده  ملحق  تبصرۀ  است. 
داده شده دربارۀ شبیه بودن و رفتار کردن 
برای همیشه جدید  با تالش  مثل دیگران، 
بودن و شکل ویژۀ زنده گی در تضاد است. 
اجتماعی  زنده گی  دلیل است که  به همین 
آن،  قدم  به  قدم  در  و  است  جنگ  عرصۀ 
گرفتن ها  ایراد  و  اعتراضات  و  لجاجت ها 
به  اجتماعی  نهادهای  و  می شود  دیده 
به آن  وسیلۀ معاهده های صلح می خواهند 
رسیده گی کنند و تضادهای همیشه گی هر 
دو قانون را کاهش داده و به شکل همکاری 

درآورند.

میل به تقلید کردن، مرحله یی از توسعه را شکل می دهد که در آن اشتیاق برای 
فعالیت های شخصی وجود داشته، اما ظرفیت برای دارا بودن دستاوردهای شخصی، 
وجود ندارد. جالب است به این مسأله دقت کنیم که کودکان چه گونه بر تکرار 
واقعیت ها پافشاری می کنند و چه گونه مدام درخواست می کنند تا بازی ها یا تفریحات 
مشابه را تکرار کنند و این که چه گونه بر کوچک ترین تغییری که در گفتن یک قصه 
انجام می دهیم، آن هم در صورتی که ده ها بار شنیده اند، اعتراض می کنند. در این 
تقلید و سازگاری دقیق بر گذشته، نخست، کودک بر حضور کوتاه خود غلبه می کند. 
محتوای بی واسطة زنده گی نیز به گذشته نگاه می کند و مانند انسان اولیه، زمان حال 
را برای کودکان، بزرگ تر می کند.

بررســی پدیده یی به نام 
ُمــد

بخش دوم 
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         خواجه بشیراحمد انصاری
بخش نخسـت

حزب  نویسندۀ 
کوشش  تحریر 
چپ  تا  نموده 
ادلۀ  از  راست  و 
کند  استفاده  نقلی 
صحیح  روایات  و 
و  به جا  و  غلط  و 
بی جا را قطار و در 
تصور  امر  نهایت 
گویا  که  کرده 
نموده  اقامۀ حجت 
از  انبوهی  ایشان،  مقابل  در  نمی خواهم  من  است. 
روایات دیگر را قطار نمایم و یا به سره و ناسره بودن 
بپردازم،  آن  کردن  سنگین  و  و سبک  آن ها  روایات 
حزب  نویسنده گان  یا  و  نویسنده  که  می بینم  چون 
را  استدالل  که  نیستند  سطحی  در  متأسفانه  تحریر 
درک کنند، چه رسد به این که آن را بپذیرند. کسی که 
از یک سو ادعای دانستن زبان عربی چهار قرن اول 
را دارد ولی »قذافی« را بار بار »قضافی« می نویسد و 
هنگامی که مخاطبش را تکفیر نموده و مقاله هایش 
را هر بار با عبارت »والسالم علی من التبع الهدی« 
خاتمه می بخشد، نمی داند که باید »من اتبع« بنویسد، 
و  »سلب«  میان  تفاوت  که  کسی  و  التبع«،  »من  نه 
اصول  منطق  می تواند  نمی داند، چه طور  را  »صلب« 
فقه را درک نماید؟ از همین لحاظ من کوشیده ام تا 
این  با  انسانی  بدیهیات عقل  و  منطق  نقطۀ صفر  از 
گروه آغاز نمایم، نه از قواعد پیچیدۀ اصولی و فقهی. 
قرآن کریم که به گفتۀ ابن کثیر، حاوی هفتادوهفت هزار 
و چهارصدو سی ونه کلمه و واژه می باشد، یک بار هم 
نکرده  یاد  آن  -دینی  سیاسی  مفهوم  به  خالفت  از 
است. کتابی که میراث را با تفاصیل آن شرح داده و 
از نماز و روزه و زکات و عمل صالح و ارزش های 
برین دینی صدها بار یاد نموده است، چرا بزرگ ترین 
امر اجتماعی را که همانا مدیریت جامعه در سطح 
نظر  از  است؟  گذاشته  مسکوت  می باشد،  آن  بلند 
عرفی  است  امری  جامعه  مدیریت  قلم،  این  حامل 
لحظات  آخرین  در  اسالم  پیامبر  لحاظ  همین  از  و 
زنده گی خویش، نه جانشینی تعیین کرد )حداقل به 
قانون مشخصی را در جهت  نه  باور اهل سنت( و 
تعیین زمام دار به جا گذاشت. خلفایی که پس از ایشان 
انتخاب  خاصی  شیوۀ  به  کدام  هر  آن ها  آمدند،  نیز 
نمودند،  انتخاب  جمعی  را  نخست  خلیفۀ  شدند؛ 
قرار  جانشین خویش  نخست  خلیفۀ  را  دوم  خلیفۀ 
داد، خلیفۀ سوم را گروهی شش نفری انتخاب کردند 
و خلیفۀ چهارم را گروهی انتخاب و گروهی دیگر 
در برابرش ایستادند. خالفت در نزد صحابه، صفتی 
اخالقی بود و هرگاه یکی از رهبران دولت اسالمی، 
عدالت و ارزش های برین دین را تطبیق نمی کرد، او 

را خلیفه نمی دانستند.
همان طور که در مقال پیش نیز گفته بودم، این بحث 
مطبوعاتی حوصلۀ این را ندارد که همۀ ادله و براهین 
حزب تحریر را به صورت مفصل حالجی کنم. هر 
متنی را که این دوستان در ادبیات خویش به آن استناد 
ورزیده اند، به اصطالح هزار نکتۀ باریک تر از مو در 
آن نهفته بوده است که از چشم سطحی نگِر رهبران 
حزب تحریر ـ این ظاهری های نوین فقه سیاسی ـ 
مخفی مانده است. ایشان همین که واژۀ خالفت را 
در متن قرآن و یا حدیث می بینند، تصور می کنند که 
با حزب  مغایر  برداشت های  برای  راهی  هیچ  دیگر 
این  می توان  نمونه  عنوان  به  نمی ماند.  باقی  تحریر 
سخن نویسندۀ حزب تحریر  را مثال آورد که حدیث 
مذکور را چند بار تکرار نموده است. او می نویسد: 
»مسلم از ابو حازم رضی اهلل عنه روایت کرده است 
پنج  عنه  تعالی  اهلل  ابوهریره رضی  با  من  که گفت: 

اهلل  اهلل صلی  از رسول  او  و  داشتم،  همنشینی  سال 
صلی  پیامبر  که  مي کرد  روایت  حدیثی  وسلم  علیه 
تَُسوُسُهُم  إْسَرائِیَل  بَنُو  »َکانَْت  علیه وسلم گفت:  اهلل 
، َوإنَُّه اَلنَبِيَّ بَْعِدي.  اأَلنْبِیَاُء، ُکلََّما َهَلَک نَبِيٌّ َخَلَفُه نَبِيٌّ
َوَستَُکوُن ُخَلَفاُء َفتَْکثُُر، َقالُوا: َفَما تَْأُمُرنَا؟ َقاَل: ُفًوا بِبَیَْعِۀ 
ا  ُهْم. َفإنَّ اهللَّ َسائُِلُهْم َعمَّ ِل، َوأَْعُطوُهْم َحقَّ ِل َفاأَلوَّ اأَلوَّ
اسراییل  بنی  رهبری  و  »سیاست  یعنی:  اْستَْرَعاُهْم«. 
پیامبری وفات  بودند، و هرگاه  پیامبران عهده دار  را 
مي شد،  جانشین  دیگری  پیامبر  وی  به جای  مي کرد 
ولی بعد از من دیگر پیامبری وجود نخواهد داشت، 
بلکه خلفا مي باشند و زیاد مي شوند، گفتند: پس در 
بیعت  با  گفت:  مي دهی؟  فرمان  چه  ما  به  حال  آن 
ادا  را  آنان  و حق  کنید،  وفا  نخست  نخست سپس 
بارۀ آن چه  آنان در  از  نمایید، و اهلل سبحانه وتعالی 

ایشان را بر آن گماشته سوال خواهد کرد«. 
دانشمندان  از  باید  ما  حدیث،  این  بهتر  درک  برای 

علم حدیث بشنویم. 
حدیث  این  دربارۀ  خویش  فتاوای  در  تیمیه  ابن 
سوی  من  علی  دلیل  »فتکثر«  »فقوله:  می گوید: 
الراشدین فإنهم لم یکونوا کثیرا. و أیضا قوله »فوا ببیعۀ 
األول فاألول« دل علی أنهم یختلفون، و الراشدون لم 
»آن ها  پیامبر خدا گفته است  این که  یعنی  یختلفوا«. 
خلفای  آن ها  این که  بر  است  دلیلی  می شوند«،  زیاد 
بیعت  »به  است  گفته  این که  و  می باشند  راشد  غیر 
زمام دار نخست وفا کنید« دلیلی است بر این که آن ها 
راشد  خلفای  که  حالی  در  نمود  خواهند  اختالف 
بحث  این  ابتدای  در  تیمیه  ابن  نمی کنند«.  اختالف 
می گوید: »و یجوز تسمیۀ من بعد الخلفاء الراشدین 
به  که  است  جایز  این  و  ملوکا«  کانوا  إن  و  خلفاء 
خلفای پس از عصر راشدی نیز خلیفه بگوییم ولو 
که آن ها پادشاه باشند«. در پهلوی آن که این حدیث 
از آینده خبر می دهد؛ امری که نمی توان حکمی را بر 
آن مترتب نمود؛ آن چه از این حدیث دانسته می شود، 
توصیه در جهت جلوگیری از تفرقه، جنگ، انارشی 

متخاصم قدرت در جامعه می باشد.  مراکز  و ظهور 
تکرار  نیز  اسالم  پیامبر  دیگر  در سخنان  پیام  همین 
شده است. پیامبر اسالم در جای دیگری می فرماید: 
که  مفهوم  این  به  اخیه«  بیع  علی  الرجل  یبیع  »ال 
نباید نزد مشتری رفته و بگوید متاعی را که  انسان 
خریده یی، دوباره برگردان و متاع مرا خریداری کن. 
و یا این که می فرماید: »الیخطب احدکم علی خطبۀ 
اخیه« به این مفهوم که نباید خواهان نامزدی با کسی 
شوید که قباًل نامزد مرد دیگری بوده است. آن چه در 
این تعالیم آمده است، رابطه با اخالق عمومی داشته 
و مانع تشنج و بی نظمی و فروریزی نظم و انسجام 

اجتماعی می گردد.
هرچند هیچ گاه منکر رابطۀ دین و سیاست نشده ام، 
ادبیات  تمامی  در  که  کنیم  چه  ولی  اسالم؛  به ویژه 
حزب تحریر دلیلی که بتواند این اندیشه را به کرسی 
پاسخ  در  تحریر  حزب  نویسندۀ  نیافته ام.  بنشاند، 
علی  خالفۀ  تکون  ثم   ...« است:  گفته  من  اعتراض 
اخبار آمده است.  به صیغۀ  النبوۀ« راستی که  منهاج 
اما حزب تحریر از این حدیث هم چون نصوصی که 
در آن وعدۀ خالفت داده شده است، استفادۀ استنباط 
بشارت  افاده کنندۀ  را  آن  بلکه  نمی کند،  فرضیت 
خالفت  فرضیت  دلیل  می کند.  تلقی  نبوی  و  الهی 
را فرض  اهلل  انزل  بما  آن حاکمیت  در  که  آیاتی  از 
نموده است، و وسیلۀ تحقق یک فریضه، که سبب 
فرضیت همان وسیله می گردد، استدالل کرده است. 
الواجب  الیتم  »ما  است  فقهی  مشهور  قاعدۀ  زیرا 
حزب  که  است  تعجب  جای  واجب«.«  فهو  به  إال 
بر  بیشتر  نشرات خویش  و  در وب سایت ها  تحریر 
همین حدیث استناد می جوید و حتا آقای تقی الدین 
نبهانی برخی کتاب های خویش را با همین حدیث 
آغاز می نماید، ولی حاال می خوانم که آن ها فرضیت 
خالفت را از نصوص دیگری استنباط نموده اند. اما 
این که  همه  از  عجیب تر  اند؟  کجا  در  نصوص  این 
علم  دانشمندان  سخنان  تحریر  حزب  نویسندۀ 

حدیث و راویان این حدیث را اعتبار نداده و گفته  
که سخن ایشان تعبیری بیش نیست! او گفته که دلیل 
فرضیت خالفت را از آیاتی که در آن حاکمیت بما 
انزل اهلل را فرض گردیده است، استنباط نموده  است. 
اما به اطالع شان باید برسانم که واژۀ قرآنی »حکم« 
بر امر حکومت داللت نمی کند و »حکم« در قاموس 
قرآن به مفهوم داوری و فیصله و قضاوت آمده است 
نه حکومت و خالفت. عربی دان های چهار قرن اول 
و  حکومت  مفهوم  به  را  حکم  هم  اسالمی  جامعۀ 
دولت نمی دانستند. گفته می شود نخستین کسانی که 
»حکم« را حکومت و امارت دانستند، خوارج بودند.
آن هم  نموده اید،  ذکر  شما  که  را  اصولی یی  قاعدۀ 
نیازمند بحثی مفصل است. حزب تحریر وقتی خود 
احساس می کند که نصوص و متون و همۀ این ادله و 
براهین پیشکش شده اش کافی نیست، به قاعدۀ فقهی 
»ما ال یتم الواجب اال به فهو واجب« )یعنی: »هر گاه 
تحقق واجبی به چیزی بسته گی داشته باشد آن چیز 
عنوان  به  استمداد می جوید.  خود واجب می شود«( 
مثال اگر شخصی بخواهد وضو کند ولی نمی تواند 
چنین  در  آورد،  به دست  مجانی  صورت  به  را  آب 
با  می گردد.  فرض  او  باالی  نیز  آب  حالتی خریدن 
آن که برخی دانشمندان اصول فقه چون آمدی، شرط 
مقدرت و توانایی را نیز بر آن افزوده است و برخی 
را  قاعده  این  شافعی  مذهب  دانشمندان  از  دیگر 
به صورت مطلق آن قابل اعتبار نمی دانند؛ این پرسش 
مطرح می شود: شما که این قدر از خالفت حرف زده 
و آن را تاج فرایض می نامید، آیا این جای تعجب 
نیست که برای اثبات چنین امر مهمی خود را نیازمند 
اثبات  برای  اصولی ها  می دانید؟  فقهی  قاعدۀ  یک 
متوسل  قاعده  این  به  ندارد،  اصالت  که خود  امری 
امور را بسته به خالفت  اما شما که همۀ  می شوند، 
چرا  نشسته اید،  خالفت  و  خلیفه  منتظر  و  دانسته 
دلیلی بر اصالت این امر نمی آورید؟ با وجود بیشتر 
چه طور  حدیث،  هزار  ده ها  و  قرآن  آیت   6200 از 
کشیده  فقهی  قاعدۀ  یک  به  کارتان  که  است  شده 
است؟ آیا گاهی پیرامون این موضوع فکر کرده اید؟ 
مخاطبم شما نیستید، تیوری پردازان اصلی تان حزب 

تحریر در جهان عرب می باشد.
که  است  این  دارد  تحریر  که حزب  بزرگی  مشکل 
علت عقب مانده گی مسلمانان را در سقوط خالفت 
سقوط  به نام  چیزی  با  ما  این که  از  بی خبر  می داند 
تمدن اسالمی مواجه هستیم؛ سقوطی که فروریزی 
خالفت از عوارض آن بوده است، نه علت آن. حزب 
این  اصلی  ریشه های  و  علل  آن که  به جای  تحریر 
سقوط بزرگ را بررسی کند، به شاخۀ آن چسپیده و 

هیچ عامل اساسی دیگری را نمی خواهد ببیند.
یکی از علل این سقوط مهیب، عدم نقد خالفت های 
است.  بوده  مسلمانان  سنتی  سیاسی  فقه  و  اسالمی 
بغداد  یا  این چه معنی دارد که خلیفه یی در دمشق 
را  خویش  درباریان  از  گروهی  استانبول،  هم  یا  و 
فرا خواند و از ایشان بیعت گیرد و سپس فرزندش 
و  نواده اش  او  از  پس  و  زند  تکیه  پدر  کرسی  بر 
تحریر  حزب  باز  و  یابند  ادامه  میراثی  سلسله های 
شرعی  بیعتی  را  آن  و  بیاید  قرن ها  گذشت  از  پس 
تحریر  حزب  نماید؟  قلم داد  درست  انتخابی  و 
تمامی صالحیت های قانون گذاری را در کف خلیفه 
این صالحیت  که  است  این  پرسش  است،  گذاشته 
مجلس  یا  و  پارلمان  دست  در  چرا  قانون گذاری 
شورا نباشد؟ آیا انحراف یک فرد بیشتر متصور است 
کشندۀ  بیماری های  از  یکی  جمع؟  یک  انحراف  یا 
تا  که  است  بوده  خودکامه گی  و  استبداد  ما،  تاریخ 
و  دولت ها  تنظیم ها،  سازمان ها،  موریانه  هنوز چون 
تشکیالت ما را از درون می خورد. آخر این چه فقهی 
است که تیوری پرور بزرگ آن، ماوردی در نصیحۀ 
الملوک خویش می نویسد: »فضیلت شاهان بر سایر 
برتری  و  انسان  بر  خدا  برتری  چون  بشر  طبقات 
انسان بر حیوانات است که این امر با شواهد عقلی و 
دالیل سمعی ثابت گردیده است. پادشاهان بر سایر 
افراد بشر فضیلت دارند، زیرا دیگران مسخر و زیر 
فرمان و در محل امر و نهی ایشان اند«. من نمی دانم 
که سخن و استدالل ماوردی بر مبنای کدام شواهد 
عقلی و دالیل سمعی اتکا دارد؟ تصویری را که در 
این سخن ماوردی خواندیم، خیلی تکان دهنده است 
که با اصول اساسی اعتقاد اسالمی در تعارض آشکار 
می باشد. به باور من تا زماني که اندیشۀ سیاسی قدیم 
در  بشر  یافته های  و  دانش  و  دین  اصول  پرتو  در 
تمدن  این  نزولی  سیر  نگردد،  نقد  مدیریت  عرصۀ 

ادامه خواهد داشت.

5 www.mandegardaily.com

شما که این قدر از خالفت حرف زده و آن را تاج فرایض می نامید، آیا این جای 
تعجب نیست که برای اثبات چنین امر مهمی خود را نیازمند یک قاعدۀ فقهی 

می دانید؟ اصولی ها برای اثبات امری که خود اصالت ندارد، به این قاعده متوسل 
به خالفت دانسته و منتظر خلیفه و می شوند، اما شما که همة امور را بسته 

خالفت نشسته اید، چرا دلیلی بر اصالت این امر نمی آورید؟ با وجود بیشتر از 
6200 آیت قرآن و ده ها هزار حدیث، چه طور شده است که کارتان به یک قاعدۀ 

فقهی کشیده است؟ آیا گاهی پیرامون این موضوع فکر کرده اید؟

تیوری پردازان استبداد
 و ظاهری های فقه سیاسی
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چه گونه صبغت اهلل مجددی
 در مقابِل کرزی قرار گرفت؟

هوّیت ستیزی در... 
صدمه می زند و باعث ایجاد نفاق و شقاق در کشور می شود.

او گفت که توهین به اقوام و هویت های این سرزمین دیگر قابل 
قبول نیست و باید در این زمینه اقدام صورت گیرد.

و  درگیری  باعث  نیز  الکترونیکی  شناسنامه های  بحث  همچنان، 
کشمکش در مجلس سنا شد.

خان محمد خاگی، نماینده مردم پکتیا در مجلس سنا که خواستار 
درج کلمۀ افغان در تذکره های الکترونیکی بود، نسبت به مخالفان 
این موضوع واکنش نشان داد که این موضوع باعث ایجاد درگیری 

لفظی شد.
ایزدیار  محمداعلم  با  لفظی  درگیری  از  بعد  پکتیا  مردم  نماینده 

نایب اول این مجلس به وی حمله کرد.
محمداعلم ایزدیار نماینده پکتیا را به آرامش فراخوانده و افزود 

که این موضوع موافقان و مخالفان خود را دارد.
این  موافق  شما  اگر   « گفت:  محمد خاگی  به خان  وی خطاب 

موضوع هستید؛ مخالفان زیادی نیز هستند«.
اعتراض ها به محتویات شناسنامه ها سیاسی است

با  افراد  از  این حال، رییس مجلس سنا می گوید که شماری  در 
راه اندازی تظاهرات در اعتراض به حذف کلمۀ دین و ملیت از 

تذکره های برقی، از این موضوع استفادۀ سیاسی می کنند.
فضل هادی مسلمیار تأکید می کند مجلس سنا کلمۀ دین و ملیت 
را از تذکره حذف نکرده و این دو کلمه در دیتابیس وزارت داخله 

ثبت می شود.
در چند روز گذشته برخی افراد با راه اندازی تظاهرات در کابل و 
شماری از والیت های کشور، مجلس سنا را به حذف کلمه دین 

و ملیت از تذکره تابعیت متهم کردند.
معترضان خواستار گنجانیدن این دو کلمه در تذکره تابعیت برقی 

بودند.
کلمۀ  سنا  »مجلس  گفت:  مسلمیار  هادی  فضل  حال،  همین  در 
ملیت و دین را از طرح تذکره برقی حذف نکرده و این دو کلمه 

در چیپ مشخصات افراد، به شکل جداگانه گنجانیده می شود«.
رییس مجلس سنا تصریح کرد که در این مورد سوءتفاهم بوجود 

آمده و باعث اعتراضات مردم شده است.
او خاطرنشان کرد: معترضان مجلس سنا را متهم به حذف کلمه 
دین و ملیت از تذکره می کنند؛ در حالی که این مجلس هیچ گاهی 

خالف دین و افغانیت چیزی را تأیید یا تصویب نمی کند.
روز شنبه هفته جاری شماری از افراد در اعتراض به حذف کلمه 

دین و ملیت در مقابل شورای ملی تجمع کرده بودند.
جنبه  اعتراضات  این  که  می گوید  مسلمیار  آقای  حال،  این  با 
به  را  اجتماعی  ناگوار  عواقب  آن،  به  زدن  دامن  و  دارد  سیاسی 

بار خواهد آورد.
دامن زدن  از  آرامش دعوت کرد و گفت که  به  را  معترضان  او 
افغانستان  مردم  ملی  وحدت  به  و  کرده  خودداری  تعصبات  به 

توجه کنند.
مسلمیار همچنین تأکید کرد که مجلسین شورای ملی، بر سر ذکر 
دو کلمه دین و ملیت در صفحه تذکره برقی، کمیسیون مشترک 

تشکیل داده و روی آن بیشتر بحث خواهد شد.
هفته گذشته، مجلس سنا طرح قانون ثبت احوال نفوس پیشنهادی 

حکومت را با اکثریت آرا تأیید کرد.
بر اساس این طرح، کلمه دین و ملیت صفحه اصلی تذکره برقی 

گنجانیده نشده؛ اما در چیپ یا دیتابیس آن ذخیره می شود.

)یادداشت: قرار گرفتن صبغت اهلل مجددی در برابر کرزی در 
ایجاد  اذهان  در  را  سلسله پرسش هایی  مشورتی،  لویه جرگۀ 
گذشته  در  که  مجددی  آقای  چه گونه  این که  قبیل  از  کرد 
از هواداران و حامیاِن آقای کرزی بود، اکنون در مقابِل او با 

شدیدترین الفاظ قرار گرفته است؟
 چند روز بعد از پایان این لویه جرگه، دکتور وحید وحیداهلل 
بین المللی  و  منطقه یی  منازعات  ارشد حل وفصِل  کارشناس 
در سازمان ملل، طی یک تماس تلیفونی از نیویارک به مدیر 
مسوول روزنامۀ ماندگار گفت که او مجددی را تحریک کرده 
بود تا در برابِر کرزی موضع بگیرد و از منافع ملی افغانستان 
ابراز خرسندی کرد  دفاع کند. او هم چنان از آقای مجددی 
کرزی  حامد  مقابل  در  و  کرده  قبول  را  وی  حرف های  که 

قرار گرفته است. 
آقای مجددی  به  که  را  پیغامی  فشردۀ  وحیداهلل  آقای  حاال 
فرستاده بود، به روزنامۀ ماندگار فرستاده و خواهان نشر آن 

شده است که اینک آن را در این جا می خوانیـد.(
مشورتی  لویه جرگۀ  که  اخیر  روزهای  جریان  در 
امریکا  با  امنیتی  قرارداد  امضای  روی  بحث  پیرامون 
برگزار شد، شمار زیادی از هم میهنان عزیز در رابطه با 
سکوت و عدمِ حضور من در رسانه ها طی آن روزها 
خواستار توضیحات شدند. بنابراین من وجیبۀ اخالقی 
و مسلکی خود  دانسـتم تا نکات ذیل را به سمع آن ها 

برسانم. 
1ـ من در آن فرصت به حیث یک کارشناس مسلکی 
و  منطقه یی  منازعات  حل وفصل  و  سیاسی  امور 
از تقبیح اعمال اخیر  تا  باور شدم  این  بین المللی، به 
حامد کرزی و سازمان استخباراتی پاکستان در رابطه 
با تحریکات و توطیه های ضد افغانی و ضد ملِی آن ها 
اجتناب ورزیده و در عوض، روی حل این مسأله  که 
چه گونه می توان از سوءاستفادۀ کرزی و آی اس آی از 
جرگه ها و لویه جرگه ها جلوگیری کرد، تمرکز نمایم.

2ـ در این مقطِع بسیار حساس وطن، سعی نمودم تا 
در جریان برگزاری لویه جرگه، تمام انرژی و امکانات 
توطیه ها  کردن  خنثا  و  جلوگیری  برای  را  خویش 
و  کرزی  ملِی  ضد  و  افغانی  ضد  اخیِر  دسایس  و 

آی اس آی به خرچ دهم.
3ـ به خاطر تحقق موفقانۀ هدف فوق، من بعد از دقِت 
تمام و ارزیابِی غیرجانب دارانه و مسلکِی ابعاد مختلف 
لویه جرگۀ  اوِل  روز  پایان  در  اخیر،  مطروحۀ  مسایل 
دیگر  راه حل  هیچ  که  رسیدم  نتیجه  این  به  مشورتی 
عاجل، صلح آمیز و مؤثر برای جلوگیری و خنثا کردن 
به جز  یاد کردم،  آن ها  از  باال  در  دسایس شومی که 
مشورتی  لویه جرگۀ  رییس  عنوانی  پیغامی  نوشتن 
حضرت صبغت اهلل مجددی به شرح ذیل وجود ندارد. 

و اینک خالصۀ آن پیغام:

نیست که  بار  نخستین  این  جناب حضرت صاحب! 
رهبرِی جرگه های  ریاست و  آقای کرزی مسوولیت 
نموده  محول  شما  به شخص  را  غیرواقعی  و  قالبی 
در جهت  شما  اعتبار  و  شهرت  جایگاه،  از  تا  است 
حصول مقاصد شومِ خود و باداران آی اس آِی خویش 
ندارم که  را  این  آورد. من قصد  به عمل  سوءاستفاده 
صورت  شما  اعتبار  از  که  سوءاستفاده هایی  به خاطر 
زیرا  دهم؛  قرار  سرزنش  مورد  را  شما  است،  گرفته 
ممکن است تاهنوز شما از چه گونه گی، محتوا و عمِق 
باشید.  نداشته  کافی  آگاهی  توطیه ها  و  دسایس  این 
بنابرین، من مسوولیت ایمانی و وجدانی خود می دانم 
تا در این مقطع سرنوشت ساز کشورمان، هشدار بدهم 
او  آی اس آِی  باداران  و  کرزی  به  هم  این بار  اگر  که 
اجازه دهید که از نام شما سوءاستفاده کنند، این عمل 
هیچ گاه  و  شده  ثبت  افغانستان  تاریخ  قلب  در  شما 
دوستان  که  افغانستان،  مردم  تنها  نه  بخشایِش  مورد 

واقعی و بین المللِی آن ها قرار نخواهد گرفت.
در این جا می خواهم با تکرار تأکید کنم و از شما بطلبم 
تا با اتکا به موقعیت و موقِف فعلی تان به حیث رییس 
را  افغانستان  مردم  علیای  منافع  مشورتی،  لویه جرگۀ 
باداران  و  کرزی  دسیسه های خطرناک  و  توطیه ها  از 
آی اس آی وی نجات داده و لویه جرگۀ جاری را در 
سمِت درست وسالم آن، یعنی در جهت دفاع از منافع 
از خود در  نیکی  نام  تا  افغانستان، رهبری کنید  ملی 

تاریخ پُرافتخار کشور به جا بگذارید.
شما شاهد آن بودید که آقای کرزی در بیانیۀ اختتامیۀ 
علی رغم  گفت:  رسا  و  بلند  آواز  با  جرگه  در  خود 
و  افغانستان  میان  امنیتی  قرارداد  تصویب  و  تأیید 
امریکا، او این قرارداد را الی تدویر موفقانۀ انتخابات 
ریاست جمهوری تا سال آینده امضا نخواهد کرد. من 
یقین کامل دارم که شما با شنیدن این مطلب از زبان 
کرزی، اجندای ضد افغانی و ضد ملِی او و آی اس آی 
بوده  آی اس آی  و  کرزی  ارادۀ  این  کرده اید.  را درک 
ارعاب و  به حیث تهدید،  را  امنیتی  قرارداد  تا  است 
بدین  که  باشد  تا  نمایند  استفاده  امریکا  علیه  فشار 
برآورده  افغانستان  علیه  را  اهداف شوم خود  وسیله، 
در  جهانی  جامعۀ  و  امریکا  حضور  از  و  سازند 

افغانستان جلوگیری به عمل آورند.
کرزی  که  باشد  شده  روشن  حال  باید  موضوع  این 
دست پرورده، از هرگونه وسیله  به خاطر تحقق اهداف 
آی اس آی دریغ نکرده و نخواهد کرد. در چنین اوضاع 
و  سرنوشت ساز  مرحلۀ  چنین  یک  در  و  احوال  و 
تاریخی است که شما باید مکلفیت های انسانی، ملی، 
ایمانی و وجدانی تان را در برابر ملت بزرگ افغانستان 
سالم تان،  رهبری  و  نفوذ  از  استفاده  با  و  کرده  درک 

هم جرگه و هم قرارداد امنیتی را از شِر این دسیسه ها 
نجات بدهید.

از  جهانی  جامعۀ  و  افغانستان  مردم  راستا،  این  در 
مردم،  و  مشورتی  لویه جرگۀ  به  تا  دارند  انتظار  شما 
حقایق را توضیح داده و از کرزی بپرسید که اگر وی 
نمی خواست این موافقت نامه را امضا کند، چرا جرگه 
را فرا خواند و چرا مردم افغانستان را مورد تمسخر و 

استهزا قرار داد؟
من مطمین هستم که شما با طرح مسایل به صورت 
قناعت بخش، حمایت بی دریغ اشتراک کننده گان جرگه 
را در جهت دفاع از منافع علیای ملی افغانستان فراهم 
آورده و بدین وسیله وظیفۀ ملی و تاریخی خود را ادا 
بزرگ شما، در  نقش  این  بدون شک  نمود.  خواهید 
قلب تاریخ ثبت شده و مورد تحسین و قدردانِی مردم 

افغانستان و دوستان بین المللی قرار خواهد گرفت.
و  سالم  استدالل های  با  که  دارم  آرزو  اخیر  در 

روشن تان، جرگه را از بی راهه نجات دهیـد.
و من اهلل توفیق 

وحید وحیداهلل، نیویارک، ایاالت متحدۀ امریکا
مورخ 21 نوامبر 2013 میالدی
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افغانستان به کمک امریکا...
تفاهمنامۀ  امضای  از  همچنین  عراق  خارجه  وزیر 

همکاری میان عراق و افغانستان نیز خبر داد.
وی گفت: افغانستان کشوری در حال گذار است که 
اکنون به کمک های امریکا نیاز دارد. البته باید گفت 

که افغانستان یک کشور مقتدر و مستقل است«.
امضای  حین  مقبل  احمد  ضرار  حال،  همین  در 

تفاهمنامۀ همکاری میان عراق و افغانستان، از دیدار 
وزیر خارجه عراق با رییس جمهور کرزی نیز خبر 

داد.
و  کرزی  رییس جمهور  که  داشت  اظهار  مقبل  آقای 
آقای زیباری در این دیدار پیرامون مسایل مختلفی با 

یکدیگر گفت وگو نموده اند.
تجارب شان  عراق  خارجه  »وزیر  نمود:  تصریح  وی 
در زمینه مبارزه با تروریزم را با رییس جمهور کرزی 

شریک ساخته اند«.
که  ساخت  خاطرنشان  خارجه  وزارت  سرپرست 
دولت افغانستان خواهان گسترش روابط با عراق در 

عرصه های مختلف می باشد.
این در حالی است که به گفتۀ مقامات وزارت خارجه 
افغانستان این اولین سفر رسمی یک مقام عراقی به 

افغانستان بعد از سال 2001 بدین سو می باشد.

ممکن انتخابات به...
بر اساس قانون اساسی و قانون انتخابات تعیین می شود.

این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که مقامات دولت افغانستان 
در  برف  سنگین  بارش  اثر  در  راه ها  آمدن  بند  کردند  اعالم 
حوزه های  در  رای دهنده گان  حضور  جلوی  آنها  والیت های 

رای گیری را خواهد گرفت.
این درحالی است که قانون انتخاباتی افغانستان عنوان کرده که 

نمی توان تاریخ انتخابات را تغییر داد.
اما یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات که از سوی حامد 
کرزی برای ساماندهی انتخابات منصوب شده است گفت: اگر 
شرایط آب و هوایی موجب تهدید حضور گروه های بزرگ 
رای دهندگان در انتخابات شود، می توان انتخابات را به تاخیر 

انداخت.
وی که نام خود را فاش نساخت به خبرگزاری رویترز گفت: 
چنین چیزی امکانپذیر است، اما چیزی که مشخص است این 
است که ما تالش داریم پیش بینی نکنیم چرا که برای گفتن 

زود است.
نگران  کشور  این  در  دیپلمات ها  و  افغانستان  دولت  منتقدان 
و ضعف  آب وهوا  بد  شرایط  مساله  کرزی  حامد  که  هستند 

امنیتی را ابزاری برای عقب انداختن انتخابات قرار دهد.

این انتخابات در افغانستان نخستین انتقال قدرت دموکراتیک 
در این کشور از زمان سقوط طالبان در سال 2001 است.

رییس  نه  گفت  افغانستان  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  اما 
زمان  تغییر  اختیار  انتخابات  کننده گان  برگزار  نه  و  جمهور 

انتخابات را ندارند.

وزرای خارجۀ ناتو...
کرد:  نشان  ناتو خاطر  النگسکو سخنگوی  اوانا 
وزرای خارجه ناتو در این رابطه بحث و تبادل 
نظر خواهند کرد که چگونه ما از عملیات ها و 
شراکت میان اعضا طی دهه گذشته با نگاهی به 

آینده درس بگیریم.
حفظ  چگونگی  مورد  در  همچنین  وزرا  این 
نیز  شان  جانبه  چند  شراکت های  و  ارتباطات 
نشست  این  برای  داشت.  خواهند  مذاکراتی 
کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا نیز دعوت شده است.
روسیه  ناتو-  شورای  نیز  چهارشنبه  روز 
تشکیل جلسه خواهد داد و اعضای این شورا 

وزیر  الوروف  سرگئی  با  را  دیدگاه های شان 
در  مشترک  منافع  مورد  در  روسیه  خارجه 

افغانستان و سوریه در میان می گذارند.
این در حالی است که وزرای خارجه ناتو نیز 
قرار است در مورد فعالیت های نیروهای ایساف 
در افغانستان و اوضاع این کشور نیز تبادل نظر 
افغانستان  خارجه  وزیر  و  داخله  وزیر  کنند. 

برای شرکت به این نشست دعوت شده اند.
که کشورش  نیز  جاپان  وزیر خارجه  همچنین 
از اقدامات ناتو در افغانستان حمایت می کند به 

این نشست دعوت شده است.
این در حالی است که مقامات ارشد ناتو اعالم 
کردند که این وزرای ناتو در مورد مرحله بعدی 
در ارتباط با افغانستان پس از خروج نیروهای 

ناتو از این کشور تا 31 دسامبر 2014 مذاکراتی 
خواهند داشت.

با سرگئی الوروف در  ناتو قرار است  مقامات 
مورد اوضاع سوریه، نابودی تسلیحات شیمیایی 
سپردفاع  مسئله  و  افغانستان  اوضاع  سوریه، 

موشکی در اروپا گفتگو کنند.
وزرای  به  است  قرار  ایساف  ارشد  فرماندهای 
خارجه ناتو گزارشی در مورد عملکرد نیروهای 

امنیتی افغان ارائه کنند.
مسئله ارائه کمک های مالی به نیروهای امنیتی 
و پولیس ملی افغانستان پس از سال 2014 نیز 
مورد بحث قرار خواهد گرفت. نیروهای امنیتی 
به حدود 4.1 میلیارد دالر به طور ساالنه برای 
بودجه رسانی 320 هزار سرباز افغان نیاز دارند.
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په قطر  پاکستانیو چارواکیو  وروسته له هغې چې 

د  لپاره  طالبانو  د  کې  عربستان  سعودي  هم  یا  او 

دفرت پرانستو خربه را پورته کړه، د سولې عايل شورا 

وايي، د ټولو هغو هڅو مالتړ کوي چې د سولې 

لپاره کېږي.

او قطر  په ترکیه  خو سیايس شننونکي وايي، چې 

په  د سولې  پرانستل  دفرت  د  لپاره  طالبانو  د  به  کې 

راوستو کې اغېزمن متان نيش.

د سولې د عايل شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، په سعودي 

عربستان او ترکیه کې د طالبانو لپاره د یوه دفرت د 

پرانستې نه ډېر خرب نه دی، چې دقیقًا به دغه دفرت 

چېرته پرانستل يش.

ټولو هغو هڅو  د  هغه وايي، د سولې عايل شورا 

د  کې  افغانستان  په  چې  کوي  هرکلی  او  مالتړ 

سولې راوستو لپاره کېږي.

د ده په خربه، که دغه هڅې د طالبانو لپاره د دفرت 

پرانسته وي، له تور لېست نه د هغوی ایستل وي، 

انعامونو لرې کول وي،  پر رس یې د اعالن شویو 

له زندان نه خوشې کېدل او یا نورې هڅې وي، د 

ټولو مالتړ کوي.

تل هڅه کوي چې  زیاتوي، دوی   ښاغلی شاهد 

د  او  کړي  لري  خنډونه  شته  وړاندې  پر  سولې  د 

افغانانو په مرشۍ د سولې خربې پرمخ یويس.

د سولې عايل شورا دغه غړی په دې باور دی،که د 

طالبانو لپاره دفرت پرانستل کېږي باید ټول خنډونه 

لرې شوي وي، چې د سولې د خربو خنډ ګرځي: 

)) موږ هیله من یو په دې ډېر کار ويش چې ټول 

خنډونه لري، یانې هغه څه چې د قطر په دفرت کې 

رامنځته شول بیا تکرار نيش.((

نه  دفرت  دې  له  چې  ده  دا  ښه  وینا،  په  نوموړي  د 

یوازې د سولې د خربو لپاره کار واخیستل يش او 

نور مسایل په کې مطرح نيش.

په  ته  پاکستانیو چارواکیو هغو څرګندونو   د  هغه 

ځواب کې چې ګویا ولسمرش کرزي له پاکستانه 

غوښتي ول چې د طالبانو لپاره دې په خپله خاوره 

کې دفرت پرانیزي، وویل رسه له دې چې له دې ډېر 

خرب نه دی؛ خو دا په وسله والو مخالفانو پورې اړه 

لري، چې چېرته کوالی يش د سولې خربو اترو ته 

ښه رسیدګي کوالی يش او څنګه کوالی يش له 

بین االفغاين خربو اترو رسه مرسته وکړي.

خو د سیايس چارو شنونکی محمدحسن ولسمل 

د سولې  وویل،  مرکه کې  په  ته  ماندګار ورځپاڼې 

د  او  کړه  ورنه  پایله  هڅو  شویو  پیل  ټولو  لپاره 

هم  دفرت  کېدونکی  پرانستل  نوی  به  لپاره  طالبانو 

کومه ګټه ونه کړي.

دسیسه  یوه  پرانستل  دفرت  نوي  د  خربه،  په  هغه  د 

پورته  افغان حکومت ښکته  په کې  پاکستان  او  ده 

نيش  حکومت  افغان  پایله  عميل  خو  ګډوي؛ 

ترالسه کوالی.

دی زیاتوي، د سولې له خربو اترو اوس امریکا او 

پاکستان د ځان لپاره ګټه اخيل، چې تلپاتې سولې 

ته نيش رسېدای.

ښاغيل ولسمل زیاته کړه، په کار ده چې دغه دفرت 

په افغانستان کې دننه په هر ښار کې چې د وسله 

لپاره  طالبانو  د  ځکه  يش،  پرانستل  وي  زړه  والو 

دفرت په سعودي کې پرانستل يش؛ نو هغه هېواد له 

امریکا او پاکستان رسه نېږدې اړیکې لري او دغه 

دواړه هېوادونه به د سولې په پروسه کې السوهنې 

کوي.

یوه  د  وزیر  لومړي  د  رسنیو  پاکستاين  ورځ  تېره 

جګپوړي سالکار له قوله ویيل وو، چې پاکستان 

هدف  په  غوڅولو  د  النجې  افغان  د  افغانستان  او 

سعودي عربستان او یا ترکیه کې افغان طالبانو ته د 

نوي سیايس دفرت پر جوړېدا خربې کړې.

یوه  د  ورځپاڼې  ټریبیون  اکسپریس  پاکستان  د 

ویيل  خولې  له  چارواکي  پوړي  لوړ  پاکستاين 

ول، چې افغان او پاکستاين چارواکو د یوه داسې 

افغان  چې  کړي،  خربې  رس  پر  جوړولو  میکانیزم 

طالبانو ته سعودي عربستان او یا ترکیه کې سیايس 

دفرت جوړ يش.

پاکستاين  د  ته  کابل  دا خربې  وايي، چې  رسچینه 

لومړي وزیر نواز رشیف د تېرې شنبې ورځې د یوه 

ورځني سفر په درشل کې له افغان چارواکو رسه 

مطرح شوې دي.

یوه پاکستاين چارواکي چې کابل ته له نواز رشیف 

رسه د سفر ملګری و، اکسپریس ټریبیون ته ویيل، 

ته  طالبانو  چې  غوښتي  کابل  له  اباد  اسالم  چې 

دفرت  سیايس  د  کې  عربستان  سعودي  یا  او  ترکیه 

جوړېدو اجازه او موافقه ورکړي.

حامد  د  اباد  اسالم  چې  ویيل،  هم  دا  رسچینې 

کرزي دا غوښتنه رد کړې، چې ګني طالبانو ته دې 

پاکستان کې دفرت جوړ يش.

د یادونې وړ ده، چې د روان کال په جون میاشت 

دوحه  پالزمېنې  په  قطر  د  لپاره  طالبانو  د  هم  کې 

افغان حکومت  کې دفرت پرانستل شوی و، چې د 

د غربګون له امله بېرته وتړل شو.

کې  په  هم  غړو  طالبانو  د  چې  کې  دفرت  دې  په 

او  امارت لوحه  ګډون کړی و، طالبانو د اسالمي 

بیرغ هم پورته کړي ول، چې د افغان حکومت توند 

افغان حکومت د  غربګون یې له ځانه رسه درلود. 

له دفرت رسه  په غربګون کې د قطر  بیرغ  او  لوحې 

مخالفت وکړ او امریکا یې اړ ایسته چې دغه دفرت 

بېرته وتړي.

افغان حکومت له پیله غوښتل چې د طالبانو لپاره 

عربستان کې  یا هم سعودي  او  ترکیه  په  دفرت  دې 

دا  وه.  نه  امریکا وررسه همغږې  پرانستل يش خو 

چې د طالبانو لپاره به کله په سعودي او یا ترکیه کې 

دفرت پرانستل يش ال معلومه نه ده. افغان حکومت 

تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویيل.

په قطر او ترکیه کې د طالبانو لپاره دفتر 
پرانستل دسیسه ده

حملۀ انتحاری در میدان وردک چهار 
کشته و ۱۹ زخمی بجا گذاشت

سخنگوی والی میدان وردک گفته که در پی 
چهار  ›نرخ‹  ولسوالی  در  انتحاری  انفجار 
پولیس کشته و 19 تن دیگر زخمی شده اند.

فارسی  بی بی سی  به  خوگیانی  عطاءاهلل 
صبح  شش  ساعت  بمبگذار  فرد  که  گفت 
روزگذشته موتر بمبگذاری شده حامل خود 
را در نزدیک ساختمان مقر فرماندهی پولیس 

نرخ منفجر کرد.
سه  میدان وردک،  والی  سخنگوی  گفته  به 
تن از افرادی که در این انفجار کشته شدند، 
افسر و یک نفر دیگر مامور پولیس بودند و 
زخمیان این رویداد شامل 17 مامور امنتی و 
دو کودک می شود که وضعیت چهار تن آنها 

»وخیم« است.
عطاءاهلل خوگیانی همچنین گفت که در این 
انفجار ساختمان فرماندهی پولیس و شماری 
جمله  از  و  آن  به  نزدیک  ساختمان های  از 

یک خانه آسیب دیده است.
او افزود که این دو کودک زخمی در همین 

خانه زخمی شدند.
مسوولیت  گروهی  یا  فرد  هیچ  هنوز 
سازماندهی این انفجار را به عهده نگرفته، اما 

مقام های دولتی آن را به گروههای شورشی 
نسبت می دهند.

گروه طالبان و حزب اسالمی از گروه هایی 
هستند که در والیت میدان وردک نفوذ دارند 
و هر از گاهی دست به اقدام های مسلحانه 

می زنند.
از  میدان وردک  والیت  مناطق  از  برخی 
پایتخت،  کابل،  به  نزدیک  مناطق  ناامن ترین 

شمرده می شوند.
دو شاهراهی که کابل را با مناطق مرکزی و 
این والیت  از  می کند،  کشور وصل  جنوبی 
در  ناامنی  از  همواره  مسافران  و  می گذرد 

راه ها شکایت کرده اند.

کشته شدن  از  کشور  پولیس غرب  مقامات 
57 نفر از اعضای طالبان و زخمی شدن 48 
در  این گروه  فرمانده   6 از جمله  دیگر  نفر 

والیت بادغیس خبر دادند.
کشته  از  گذشته  روز  غرب  پولیس  مقامات 
زخمی  و  طالبان  اعضای  از  نفر   57 شدن 
این  از جمله 6 فرمانده  نفر دیگر  شدن 48 

گروه در والیت بادغیس خبر دادند.
پولیس  مقام  یک  وفادار  شاه  داوود  جنرال 
خبری  کنفرانس  یک  در  بادغیس  والیت 
 72 جریان  در  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
با طالبان در منطقه  ساعت درگیری مستقیم 
باالمرغاب 57 نفر از طالبان کشته و 48 نفر 

دیگر زخمی شدند.
وی در ادامه تصریح کرد: این حمله زمانی 

مسلح  طالبان  از  تعدادی  که  شد  آغاز 
منطقه  در  ارتش  نظامی  کاروان های  به 
این حمله  در  که  »باالمرغاب« حمله کردند 
دیگر  سرباز   15 و  کشته  ارتش  سرباز  پنج 

زخمی شدند.
به  آنان  عملیات  پولیس،  مقام  این  گفته  به 
ادامه داشت که  مدت 3 روز در این منطقه 
ضمن پاکسازی منطقه از وجود طالبان، 32 
قبضه سالح سبک و نیمه سنگین ضبط شده 

و 22 بمب نیز کشف شد.
ناامن  مناطق  جمله  از  باالمرغاب  منطقه 
والیت بادغیس در غرب افغانستان است که 
بیشتری  قدرت  و  حضور  از  آن  در  طالبان 

برخوردارند.

مورینیو:
 اسین معتاد نیست تا او را مجازات کنم

سرمربی  مویس،  دیوید 
منچستریونایتد، پس از تساوی 
از  تاتنهام،  مقابل  تیمش   2-2
فاصله امتیازی شان را آرسنال 

صدرنشین ابراز نگرانی کرد.
تساوی  این  با  منچستریونایتد 
22 امتیاز شد تا فاصله امتیازی 
امتیاز   9 به  آرسنال  با  اش 

افزایش پیدا کند.
به  بازی  پایان  در  مویس 
نگران  ما  گفت:«  خبرنگاران 
که  یی  اندازه  به  ما  هستیم. 
دوست داریم، به صدر جدول 

نزدیک نیستیم.
توانیم  نمی  ما  که  امتیازی  هر 
امتیازی  بیاوریم،  دست  به 
آن  منچستریونایتد  که  است 

می  ما  دهد.  می  دست  از  را 
بازی های  نهایت  در  خواهیم 
سر  پشت  پیروزی  با  را  مان 

بگذاریم.
ما یک دیدار دشوار خارج از 
خانه مقابل لورکوزن داشتیم و 
اکنون یک دیدار دشوار مقابل 
دیدار هفته  ما در  اگر  تاتنهام. 
در  کاردیف  مقابل  گذشته 
دست  از  امتیاز  دقایق  آخرین 
که  می شد گفت  دادیم،  نمی 
فوق  هفته  منچستریونایتد 
العاده ای را پشت سر گذاشته 

است.«
هر  رونی  وین  دیدار  این  در 
به  را  سرخ  شیاطین  گل  دو 
خاطر  همین  به  و  رساند  ثمر 
مویس او را مورد ستایش قرار 
اخیر  های  هفته  در  او  داد:« 
است.  کرده  کار  العاده  فوق 
صحبت های زیادی در مورد 
او شده که درست هستند. او 
با گل هایش این را نشان داد.«

برابر  شکست  از  پس  بارسلونا  سرمربی 

در  باخت  مستحق  تیمش  می گوید  بیلبائو 
این دیدار نبوده است.

اولین  لیگا  پانزدهم  هفته  در  بارسلونا 
شکست خود در این فصل لیگا را متحمل 
شد و با نتیجه یک بر صفر مغلوب اتلتیک 

بیلبائو شد.
از  پس  بارسلونا  سرمربی  مارتینو  خراردو 
شکست برابر بیلبائو در لیگا گفت: امروز 
بازی از تیمم دیدم که فکر نمی کنم مستحق 
نمی کنم  فکر  حال  این  با  بودیم.  شکست 
این شکست به باخت ما در بازی با آژاکس 
ربط داشته باشد. مطمئنا دو شکست پیاپی 
چیزی  لیگا  و  اروپا  قهرمانان  لیگ  در 
به  بارسلونا  مثل  بزرگی  باشگاه  که  نیست 
پس  می کنم  فکر  باشد.  داشته  عادت  آن 
از شکستی که برابر آژاکس داشتیم تالش 
زیادی کردیم که بتوانیم آن نتیجه را پاک 
کنیم. بازیکنانم در این دیدار تالش زیادی 

دروازه  نتوانستیم  نهایت  در  اما  کردند 
بیلبائو را باز کنیم و شکست خوردیم. من 
از عملکرد تیمم تا دقیقه 70 کامال راضی 
هستیم . شانس های گلزنی زیادی داشتیم و 
می توانستیم گل های زیادی به ثمر برسانیم 
اما در ادامه مسابقه تمرکزمان را از دست 

دادیم و سپس دروازه مان باز شد.
مارتینو ادامه داد: تازه اول فصل است. این 
بزرگی  درس  ما  برای  می تواند  شکست 
و  باشیم  هوشیار  فصل  ادامه  در  تا  باشد 
هنوز  ما  نگیریم.  کم  دست  را  بازی  هیچ 
هم در صدر قرار داریم و یک پیروزی در 
آرامش  دوباره  می تواند  آینده  هفته  بازی 
را به اردوی ما اضافه کند. وقتی شکست 
است.  راحت  ما  از  کردن  انتقاد  خوردیم، 
در  شوت  نتوانستیم  اینکه  من  نظر  به  اما 
چارچوب زیادی داشته باشیم چیز نگران 
برای  ما  نمی کنم  فکر  نیست.  کننده ای 
بازی  هر  در  باید  دیدار  یک  در  پیروزی 
داشته  چارچوب  در  شوت   10 خودمان 
باشیم. باختن به این شکل ناراحت کننده 
پیروزی  مسحق  دیدار  این  در  اگر  است. 

نبودیم، مستحق شکست نیز نبودیم.
را به خوبی تشویق کردند.

در  شکست  با  لیگا  صدرنشین  بارسلونا 
بازی برابر بیلبائو همچنان در صدر جدول 
هفته  آبی واناری ها  دارد.  قرار  اسپانیا  لیگ 
پذیرایی  ویارئال  تیم  از  خانه  در  آینده 

خواهند کرد.

برابر  پیروزی  از  چلسی  سرمربی 
ساوت همپتون در هفته سیزدهم لیگ 
اسین  گفت  او  است.  راضی  جزیره 

معتاد نیست تا او را مجازات کند.
رقابت های  سیزدهم  هفته  در  چلسی 
که  حالی  در  انگلیس  برتر  لیگ 
برابر  گل  یک  با  نخست  نیمه  در 
ساوت همپتون عقب بود در نیمه دوم 
به خود آمد و سه گل به ثمر رساند تا 
سه امتیاز این دیدار را به دست آورد 
صدر  در  آرسنال  با  را  اختالفش  و 

جدول رده بندی حفظ کند.
پرتغالی  سرمربی  مورینیو  ژوزه 
این  تیمش در  از عملکرد  آبی پوشان 
نشست  در  او  است.  راضی  دیدار 
عوض  گفت:  بازی  از  بعد  خبری 
این  در  پیروزی  با  شکست  کردن 
با  بازیکنان  که  می دهد  نشان  دیدار 
شده اند.  سازگار  من  افکار  و  فلسفه 
با  که  بازیکنان  از  بعضی  بگویم  باید 
آشنا  من  مربیگری  اندیشه  و  فلسفه 
نبودند االن خود را سازگار کرده اند. 
را  چلسی  پیراهن  ارزش  باید  آنها 
به  دارد  رفته  رفته  چلسی  بدانند. 
نباید  می رسد.  خود  آمادگی  شرایط 
اصال این تیم را از دسامبر از تیم های 

این  در  کرد.  جدا  صدرنشین جدول 
ماه بازی های بسیار حساسی پیش رو 
استفاده  نهایت  آنها  از  باید  و  داریم 

را ببریم.
چلسی در نیمه دوم با فرستادن دمبا با 
به میدان به کلی متحول شد و بارها 
و بارها دروازه حریف را تهدید کرد. 
نمایش  عاجی  ساحل  بازیکن  این 
و  داشت  دیدار  این  در  بسیار خوبی 
گل سوم چلسی را هم به ثمر رساند. 
پرداخت  با  دمبا  ستایش  به  مورینیو 
به  را  خوبی  بازی  با  دمبا  گفت:  و 
در  زیادی  سهم  و  گذاشت  نمایش 
دوم  نیمه  در  داشت.  ما  پیروزی  این 
سبک بازی خود را به 2-4-4 تغییر 
کرد.  تغییر  بازی  یکباره  به  و  دادیم 
سبک  تغییر  انتظار  ساوت همپتون 
بازی را از ما نداشت. خوشحالم که 
و  رسیدیم  پیروزی  به  دیدار  این  در 
سه امتیاز حساس را به دست آوردیم.
خوب  هافبک ها  و  می کند  اشتباه 
پاس نمی دهند. این در فوتبال طبیعی 
نیمه  در  اما  کرد  اشتباه  اسین  است. 
اول بازی خوبی را به نمایش گذاشت 
و سهم بسزایی در ثبات تیم در نیمه 

اول داشت .

مویس:

 فاصله امتیازی مان با آرسنال نگران کننده شده است
مارتینو: 

مستحق باخت نبودیم

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

روزنامة

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

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت 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

رییس جمهور کرزی، ایاالت متحده امریکا و ناتو را 
برخی  به  نظامی  مهم  اکماالت  که  است  کرده  متهم 
قطعات نیروهای اردو و پولیس افغانستان را متوقف 
نامه دو جانبه  تا بر او در امضای موافقت  اند  کرده 

امنیتی فشار وارد کنند.
دفاع و داخله روز یک شنبه در جلسۀ  وزارت های 
شورای امنیت ملی افغانستان خبر داده اند که ایاالت 
قطعات  برخی  اکماالت  و  تیل  تامین  امریکا  متحده 
است.  کرده  قطع  را  افغانستان  پولیس  و  ملی  ارتش 
امریکایی ها  کار  این  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 
قبلی و روحیه همکاری  ناتو را »خالف تعهدات  و 

قلمداد نمود«.
در یک اعالمیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است: 
»قطع نمودن تیل و خدمات حمایتی بر اردو و پولیس ملی ما به 
استفاده  مورد  امریکا  متحده  ایاالت  جانب  از  فشار  وسیله  حیث 
قرار می گیرد تا افغانستان با چشم پوشی از شرایط خویش، قرارداد 

امنیتی را با امریکا به امضا برساند«.
کرزی هفته گذشته بر شرایطی که برای امضای موافقت نامه امنیتی 
با ایاالت متحده امریکا بیان داشته بود تاکید کرد و گفت که این 
سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  از  پیش  نامه  موافقت 

آینده امضا نخواهد شد.
مقام های امریکایی هرچند این اتهام کرزی را رد کرده، اما گفته اند 
که اگر این موافقت نامه امنیتی به زودی امضا نشود، همه نیروهای 
خود را از افغانستان خارج می کنند مانند آنچه که دو سال قبل در 

عراق صورت گرفت.
اند:  گفته  اعالمیه یی  در  افغانستان  در  ناتو  رهبری  زیر  نیروهای 
نگرفته  صورت  شده  درخواست  تیل  تهیه  در  توقفی  »هیچ گونه 
آنها  دریافت  از  پس  سفارش ها  همه  فوری  انجام  به  ما  و  است 

ادامه می دهیم«.
روابط کرزی با ایاالت متحده امریکا پس از برگزاری لویه جرگه یی 
متشنج تر شده است که موافقت نامه امنیتی با ایاالت متحده امریکا 
موافقت  این  امضای  امریکا خواستار  متحده  ایاالت  کرد.  تایید  را 
نامه امنیتی تا پایان سال جاری میالدی است، اما کرزی نمی خواهد 

آن را به زودی امضا کند.
عدم امضای این موافقت نامه امنیتی میلیاردها دالر کمک کشورهای 
از سوی دیگر  انداخت.  به مخاطره خواهد  را  افغانستان  به  غربی 
این ترس وجود دارد که اگر بعد از سال 2014 میالدی نیروهای 
های  ناآرامی  دچار  کشور  این  کنند  ترک  را  افغانستان  امریکایی 

داخلی خواهد شد و اقتصاد شکننده اش سقوط خواهد کرد.
امضای موافقت نامه امنیتی که در واقع حضور شمار محدودی از 
نیروهای امریکایی و ناتو را برای بعد از سال 2014 در افغانستان 
تضمین می کند، برای امنیت و ثبات افغانستان حیاتی نگریسته می 
شود. در صورتی که ایاالت متحده امریکا همه سربازان خود را از 
افغانستان خارج کند، دیگر متحدان اش در ناتو نیز چنین خواهند 

کرد.

ریاست جمهوری:

تیل ارتش و پولیس را قطع کردند
رییس کمیتۀ اطالعات سنای امریکا:

كرزیناگهانیتصميممیگيرد
»بستره های خویش را بسته و روان استیم«

رییس جمهور  امریکا،  سنای  اطالعات  کمیتۀ  رییس 
کرزی را متهم به گرفتن تصامیم ناگهانی کرد. 

آقای  تلویزیونی،  در یک گفت وگوی  فاینشتاین  دیان 
کرزی را به خاطر به تعویق انداختن امضای توافقنامه 
قرار  انتقاد  مورد  کابل و واشنگتن شدیداً  میان  امنیتی 

داد.
او به »سی ان ان« گفت که تمام فیصله های رییس جمهور 
کرزی ناگهانی اند.  این عضو ارشد سنای امریکا گفت: 
»کرزی تا حد زیاد از فرط عصبانیت در مورد چیزهایی 
که شاید اصاًل وجود نداشته باشند، قربانی فکری ست 

که برای یک لحظه در ذهنش به وجود می آید.«  
گفت:  و  داد  هشدار  طالبان  برگشت  بارۀ  در  او 
موقعیت  در  طالبان  که  دارند  وجود  »گزارش هایی 
وجود  نیز  گزارش هایی  دارند.  قرار  دوباره  برگشت 
توانست  نخواهند  احتماالً  افغان  نیروهای  که  دارند 
آن  امکان  بنابراین  و  کنند  تمویل  را  خود  مصارف 
کشور  این  خاک  درصد  شصت  که  است  موجود 
به دست طالبان بیافتد و این یک نگرانی بزرگ است.  

چنانچه  و  می شود  مطرح  توافقنامه  این  موضوع  پس 
کرزی به دالیل خاص عصبانی است، نمی خواهد این 

توافقنامه را امضاء کند.«
در  نیز  امریکا  نمایندگان  مجلس  عضو  راجرز  مایک 
میان  دفاعی  امنیتی و  توافقنامۀ  افتادن  تعویق  به  مورد 

کابل و واشنگتن ابراز نگرانی کرد.
باقی  که  بودیم  کرده  تعهد  »ما  گفت:  راجرز  آقای 
روان  و  بسته  را  خود  بستره های  اکنون  اما  می مانیم، 
استیم. من به شما می گویم که اولین کسی که آسیب 
پنج صد  قباًل  طالبان  افغان است.  او زن  دید،  خواهد 

مکتب را بستند که بیشتر آن ها مکاتب دخترانه بود.«

یک مقام ارشد وزارت خارجۀ ایران گفته است که 
کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مدل 

پوتین – مدودف را پیگیری می کند.
در  ایران  خارجه  وزارت  معاون  رحیم پور  ابراهیم 
خبرگزاری  با  گفت وگو  در  اقیانوسیه  و  آسیا  امور 
قطعًا  طالبان  و  القاعده  اینکه  بیان  با  ملت،  خانۀ 
موافق امضای موفقت نامۀ امنیتی افغانستان و امریکا 
است، یادآور شد: این گروه های افراطی برای ادامه 
اقدامات خود نیاز به توجیه و بهانه مناسبی دارند، از 
این رو امضای این معاهده امنیتی زمینه اقدامات آتی 

این گروه ها را فراهم می کند.
آینده یی  در  کرزی   رییس جمهور  سفر  از  او 
این  در  کرزی  گفت:  و  داد  خبر  تهران  به  نزدیک 
دکتر  به ویژه  ایرانی  با مسووالن  را  دیدارهایی  سفر 

روحانی رییس جمهور این کشور انجام می دهد.
آنها  که  گفت  ایران  خارجه  امور  وزیر  معاون 
و  کنونی  وضعیت  درباره  را  خود  مالحظات 
موافقتنامۀ امنیتی افغانستان و امریکا به حامد کرزی 

منتقل خواهند کرد.
سؤالی  به  پاسخ  در  ایران،  خارجۀ  وزارت  معاون 
و  افغانستان  امنیتی  معاهده  امضای  ارتباط  درباره 
امریکا با انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری کشور و 
بهره برداری  برای  اقدام اخیر حامد کرزی  همچنین 

حال  هر  به  گفت:  امنیتی  معاهده  این  از  انتخاباتی 
دوست  و  است  عالقه مند  انتخابات  به  هم  کرزی 
دیگر  بار  افغانستان  در  خود  جریان  و  تفکر  دارد 
به قدرت برسد، از این رو در انتخابات آتی وی به 
صورت فعال حضور خواهد داشت، بنابراین به نظر 
اجرای  به دنبال  افغانستان  انتخابات  در  کرزی  من 

مدل پوتین - مدودف است.
معاون وزارت امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه، 
افغانی حاضر  اتباع  آمار  در پاسخ به سؤالی درباره 
در ایران، افزود:  هم اکنون حدود سه میلیون افغانی 
در ایران زنده گی می کنند و روند مهاجرت معکوس 
از  درصد   10 حدود  دیگر  طرف  از  است،  نشده 
افغانی   اتباع  را  افغانستان  رأی دهندگان  جمعیت 
حاضر در ایران تشکیل می دهند، از این رو وزارت 
برگزاری  برای  را  مناسبی  تمهیدات  خارجه  امور 

انتخابات افغانستان در ایران فراهم کرده است.

کرزی به زودی به ایران می رود
معاون وزارت خارجۀ ایران:

کرزی از مدل پوتین – مدودوف پیروی می کند
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