
کردند،  اعالم  افغانستان  دولت  مقام های 
شکایت  دنبال  به  کرزی  رییس جمهوری 
آزادی  بودن  خطرناک  خصوص  در  امریکایی ها 
آزاد  افغانستان،  زندان های  از  طالبان  زندانی   88

کردن این زندانی ها را به تاخیر انداخته است.
آزاد  خبر  اعالم  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
بگرام  پایگاه  زندان  از  طالبان  زندانی   88 کردن 
و  ارتش  فرماندهان  خشم  باعث  افغانستان  در 

سناتورهای امریکا شد.
این در حالی است که دو کشور به امضای توافق 
سربازان  امریکایی  حضور  به  اجازه  برای  امنیتی 
در افغانستان پس از سال 2014 نزدیک می شوند.
بررسی  کمیته  نماینده  یک  دادرس،  عبدالشکور 
افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت: ما بر اساس 

رییس جمهوری  کرزی،  دستور جدید حامد  یک 
افغانستان، شروع به بررسی مجدد پرونده های 88 

زندانی طالبان کردیم.
وی افزود: رییس جمهوری افغانستان همچنین به 
آژانس های...                          ادامه صفحه 6
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جهل و تعصب آن قدر قدرت مند است که می تواند جنگ را صـلح، و برده گی را 
عین آزادی جلوه دهد!
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رد بودجۀ 93 از سوی مجلس

به زیربناها توجه شود

والیت  در  طالبان  گروه  برجستۀ  فرمانده  محمد،  نور  مال 
بادغیس که در 5 سال گذشته زندانی بود، از زندانی در این 

والیت گریخت.
به  شنبه  روز  بادغیس  والی  میرزاکوال سخنگوی  میرویس 
خبرگزاری جمهور گفت: مال نور محمد، یکی از فرماندهان 
بود،  زندانی  بادغیس  والیت  در  که  طالبان  گروه  برجستۀ 

شب گذشته از بیمارستان زندان گریخت.
نور محمد 5 سال  بادغیس گفت: مال  سخنگوی والیتدار 
از محکومیت 6 ساله...                        ادامه صفحه 6

هزار  نظارت300  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 
و  ریاست جمهوری  انتخابات  بر  خارجی  و  داخلی  ناظر 

شوراهای والیتی افغانستان در حمل 93 خبر داد.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی  نور  محمد  نور 
به  تاکید  ضمن  کابل  در  نشستی  در  شنبه  روز  افغانستان 
لزوم برگزاری انتخابات آزاد و شفاف، از نظارت 300 هزار 
ناظر بر انتخابات آیندۀ کشور خبر داد و گفت: نظارت بر 
برای  شرایط  راستا  این  در  و  است  مهمی  اصل  انتخابات 
نظارت تمام نهادهای مدنی فراهم خواهد شد تا بر عملکرد 

مراکز رای گیری نظارت کنند.
 120 تاکنون  گفت:  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 

نهاد ملی و بین المللی برای...               ادامه صفحه 6

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از اشرف غنی 
احمدزی و معاون اولش جنرال دوستم خواست 

که کمپاین های انتخاباتی خود را متوقف کنند.
مستقل  کمیسیون  و سخنگوی  دبیر  محسنی  نادر 
نشست  یک  در  گذشته  روز  انتخاباتی  شکایات 
جنرال  و  غنی  اشرف  که  گفت  کابل  در  خبری 
را  خود  انتخاباتی  کمپاین های  معاونش  دوستم 

متوقف کند.
غنی  اشرف  گذشتۀ  هفته  که  است  درحالی  این 
جمع  در  ریاست جمهوری  نامزد  احمدزی، 

هواداران خود گفت: »اگر مناظره می کنند، در 34 
والیت بیایند که مناظره کنیم. اگر دفتر ندارند، ما 

برای شان دفتر خالص می کنیم.«
آقای احمدزی افزود: »اگر اسب می خواهند، اینه 
جنرال صاحب دوستم برای شان اسب می دهد. اگر 
مناظره کرده نمی توانند، بیایند بزکشی کنیم؛ جنرال 

صاحب دوستم با آن ها بزکشی می کند.«
احمدزی واکنش  شماری  اشرف غنی  این سخنان 
و  ریاست جمهوری  دیگر  نامزدان  هواداران  از 
شماری از کاربران...                 ادامه صفحه 6

فرار فرمانده برجستۀ طالبان 
از زندانی در بادغیس

کرزی پس از خشم امریکایی ها
آزادی 88 زندانی را به تعویق انداخت
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صفحه 6

کمیسیون شکایات انتخاباتی 

به اشرف غنی احمدزی هشدار داد

کمیسیون انتخابات افغانستان:
٣٠٠هزار ناظر داخلی و خارجی 
پروسۀ انتخابات را نظارت می کنند



برگ  کابل،  به  امریکا  سنای  هیأت  اخیِر  سفر 
تازه یی بر دفتِر توافق نامۀ امنیتی دوجانبه میان 

افغانستان و امریکا افزود. 
از  یکی  مکین  جان  که  امریکا  سنای  هیأت 
گفت وگو  و  دیدار  از  پس  بود،  آن  اعضای 
شرایط  سر  بر  بحث  و  کشور  مقام های  با 
را  افغانستان  امیـد  و  بیم  با  امنیتی،  توافق نامۀ 

ترک کرد. 
جان مکین رابطه یی نزدیک با آقای کرزی دارد 
روابط  در  مشکالتی  وقتی  نیز  گذشته  در  و 
او  میانجی گرِی  با  می آمد،  میان  به  کشور  دو 

آن مشکالت به نوعی به راه حل می رسید.
هیأت سنای امریکا گویا دو پیام با خود آورده 
از  عمدتًا  که  افغانستان  مردم  برای  یکی  بود. 
طریق رسانه های جمعی مطرح شد، و دیگری 
شخص  به ویژه  و  افغانستان  دولت  برای 
به  حاضر  حال  در  که  کرزی  رییس جمهور 
عنوان مانع اصلی بر سر راه امضای توافق نامۀ 

امنیتی شناخته می شود.
افغانستان  مردم  به  امریکا  سنای  هیأت  پیامِ 
این  اگر  که  می شود  خالصه  جمله  این  در 
انتظار  در  که  آن چه  نشود،  امضا  توافق نامه 
عراق  هم چون  سرنوشتی  است،  افغانستان 

خواهد بود. 
حضور  شرایط  سر  بر  این که  از  پس  امریکا 
کشور  این  مقام های  با  عراق  در  خود  نظامی 
کرد  انتخاب  را  صفر  گزینۀ  نرسید،  توافق  به 
و این کشور را ترک گفت. پس از آن، عراق 
با  آن،  سیاسی  رهبران  برآوردهای  برخالف 
به رو شد.  امنیتی رو  از گرفتاری های  موجی 
اخیر  ماه های  در  حدی  به  گرفتاری ها  این 
شدت یافت که سرانجام رهبری عراق اعتراف 
امریکایی  نیروهای  بیرون شدن کامل  کرد که 
از این کشور، زودهنگام بوده است. به همین 
دلیل نیز وزیر خارجۀ عراق برای نخستین بار 
به افغانستان سفر کرد و تجربۀ این کشور را 
عراق،  از  خارجی  نیروهای  کامل  خروج  از 
البته  گذاشت.  میان  در  افغانستان  مقام های  با 
بر  چندانی  تأثیر  عراق،  خارجۀ  وزیر  سفر 
کابل  میان  امنیتی  توافق نامۀ  گشودن گره کورِ 
کرزی  آقای  و  نگذاشت  به جا  واشنگتن  و 
هم چنان بر سر شرایط خود برای امضای این 

توافق نامه تأکید می ورزد. 
دولت  به  امریکا  سنای  هیأت  دومِ  پیام 
بود  این  رییس جمهوری  و شخص  افغانستان 
که عدم امضای این توافق نامه، می تواند خالی 
بزرگی را در منطقه ایجاد کند که در نتیجۀ آن، 
احتمال سقوط افغانستان و بازگشت به گذشته 

در آن متصور هست. 
با  حاضر  حال  در  امریکا  که  نبریم  یاد  از 
برای  را  کابل  کرده  تالش  انعطاف پذیری 
در  سازد.  آماده  امنیتی  توافق نامۀ  امضای 
گذشته امریکا تأکید داشت که این توافق نامه 
شود،  امضا  باید   2013 میالدی  سال  پایان  تا 
پایان  امریکا،  سنای  هیأت  سفر  از  پس  ولی 
تازه یی  مهلت  عنوان  به  میالدی  جاری  ماه 

برای فکر کردن و چانه زنی دراین خصوص 
کرزی  آقای  حاال  شد.  اعالم  کشور  دو  میان 
و همکارانش نزدیک به 25 روز دیگر را در 
توافق نامۀ  امضای  مورد  در  که  دارند  اختیار 
اصلی  پرسش  ولی  برسند.  نتیجه  به  امنیتی 
آقای  را  امنیتی  توافق نامۀ  چرا  که  این جاست 
تنها  و  کرده  قفل  خود  میز  جعبۀ  در  کرزی 
به  پذیرش شرایط خود  از  پس  است  حاضر 
وسیلۀ امریکایی ها، آن را امضا کند؟ زیرا اگر 
قرار بود که آقای کرزی این توافق نامه را امضا 
نکند، پس جرگه مشورتی و آن همه مصارف 

گزاف برای چه صورت گرفت؟ 
مثل این که آقای کرزی در محاسبات خود در 
شده  اشتباهاتی  دچار  امنیتی  توافق نامۀ  مورد 
است. قراین نشان می دهند که آقای کرزی به 
آن چه که می خواست از درون جرگۀ مشورتی 
به آن دست پیدا کند، دست نیافته و حاال به 
شده  متوسل  مورد  این  در  دیگری  ابزارهای 

است. شاید یکی از اشتباهات آقای کرزی در 
محاسبه این بوده که در جرگۀ مشورتی، دیدگاه 
موافق  دیدگاه  بر  توافق نامه  امضای  مخالِف 
به  می تواند  طریق  این  از  او  و  می شود  چیره 
هدف های خود برسد. ولی در جرگۀ مشورتی 
امضای  مخالِف  دیدگاه  یافتن  غلبه  به جای 
توافق نامۀ امنیتی، دیدگاه موافق با آن غلبه پیدا 
کرد. سراسیمه گی و پریشان حالی آقای کرزی 
در روز پایانی جرگۀ مشورتی، می تواند دلیل 

قناعت بخشی برای چنین تعبیری باشد. 
را  مشورتی  جرگۀ  ناامیدی  با  کرزی  آقای 
اهمیت  پشیزی  نیز  را  آن  فیصلۀ  و  کرد  ترک 
نداد. در حالی که پیش از آن، آقای کرزی بار 
بار گفته بود که حتا جرأت رد فیصلۀ جرگۀ 
مشورتی را در خود نمی بیند؛ چیزی که باعث 
سروصداهای زیادی شد و انتقادهای فراوانی 
را نیز به بار آورد. ولی سرانجام دیدیم که آقای 
جرگۀ  در  خوردن  شکست  دلیل  به  کرزی 
مشورتی، نه تنها جرأِت رد فیصلۀ آن را پیدا 
گفت  و  فراتر  گذاشت  پا  این هم  از  بل  کرد، 
که بگذارید سند امنیتی میان کابل و واشنگتن 
را رییس جمهوری بعدی امضا کند. اما اکنون 
این شرایط به گونه یی تغییر یافته و مقداری از 

یخ های لجاجت آب شده است. 
امریکا  سنای  هیأت  با  دیدار  در  کرزی  آقای 
رابطۀ  داشتن  خواهان  افغانستان  که  گفت 
شرایط  این  با  ولی  امریکاست،  با  دارازمدت 
که امنیت افغانستان تأمین شود. این جمله در 
کرزی  آقای  عقب نشیتی  روشِن  نشانۀ  واقع 
اما  است.  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  مورد  در 
به خواست های  او  آیا  که  این جاست  پرسش 
امریکایی  سناتوران  با  از گفت وگو  خود پس 

دست یافته و یا خیر؟ 
امریکایی  هیأت  که  نمی رسد  نظر  به  محتمل 
به این ساده گی فریب آقای کرزی را خورده 
او  انتخاباتِی  خواست های  برابر  در  و  باشد 
کرزی  آقای  که  به یقین  باشد.  نموده  تمکین 
بازهم چانه زنی ها را در این خصوص به ویژه 
واشنگتن  تازۀ  ضرب االجل  شدِن  فراهم  با 
آسانی  این  به  کرزی  آقای  داد.  خواهد  ادامه 
نمی خواهد که شکست معادلۀ سیاسی خود را 
در سال روان میالدی که با برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و انتقال مسالمت آمیز قدرت 
بر  لحظه  آخرین  تا  او  بپذیرد.  است ـ  همراه 
خواهد  تأکید  خود  انتخاباتی  خواست های 
ورزید و از سند امنیتی به عنوان آخرین برگ 
برنده در این معامله استفاده خواهد کرد. ولی 
کرزی  آقای  این که  است  روشن  که  چیزی 
گرو  در  با  می خواهد  را  سیاسی اش  شکست 
نگه داشتِن امضای سند امنیتی به نوعی جبران 
دشوار  نیز  او  برای  روند  این  ادامۀ  اما  کند. 
خواهد بود، چون به هر حال مردم افغانستان 
قربانی  را  انتخابات  نیستند  حاضر  دیگر 
به  و  کنند  آقای کرزی  خواست های شخصی 
تیمی رای دهند که قدرِت او را پس از کنار 

رفتن از سمتش هم چنان پا برجا نگه   دارد.
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احمـد عمران

توافق نامۀ امنیتی هم چنان در گرِو ارگ!  

مختلِط  جلسۀ  در  ملی  شورای  گذشته،  هفتۀ  چهارشنبه 
و  بحث  الکترونیکی  شناس نامه های  روی  اتاق،  دو  هر 
قانون  دستور  طبق  جلسه،  این  هدف  کرد.  گفت وگو 
اساسی، دو مورد اختالفِی درج کلمۀ افغان و اسالم بود 
که گویا هر کدام به ترتیب، زیر عنوان هویت و دین در 
آن  تشکیِل  نیاز  زمانی  و  می گرفتند  جا  شناس نامه  این 
احساس شد که شماری از حلقات معین، برای رسیدن به 
اهداف ناسیونالیستی شان اعتراض داشتند که کلمۀ افغان 
باید به عنوان هویت همۀ مردم افغانستان در رویۀ بیرونِی 
مسالۀ  ملحوظ،  این  روی  گردد.  درج  شناس نامه ها  این 
و  افغان  کلمۀ  نیز دستاویز ساخته و شعار درج  را  دین 
دادند  الکترونیکی سر  رویۀ شناس نامه های  در  را  اسالم 
که منجر به تظاهراِت چندروزه در کابل و سایر شهرهای 

کشور گردید.
روز  نشست  در  مسأله  این  که  می رسانند  گزارش ها  اما 
چهارشنبه، در شورای ملی، عمیقًا مورد بحث قرار گرفته 
است.  پذیرفته  انجام  عمومی   توافق  نکته  چند  روی  و 
نماینده گان مردم و سناتوران روی درج نام، تخلص، نام 
پدر، زمان تولد، محل تولد، سکونت اصلی و فعلی و دیِن 
افراد به توافق رسیده و پیشنهاد کرده اند که گزینه های یاد 
شده در رویۀ شناس نامه های الکترونیکی درج گردند. اما 
در این میان، از ذکر کلمۀ افغان به حیث هویت ملی تمام 

اقوام مردم افغانستان، خبری نیست.
به نظر می رسد که نماینده گان هر دو مجلس، حساسیت 
پیراموِن این مسأله را به خوبی درک کرده  و از خیر ذکر 
آن گذشته اند، که این کاری ست بس نیکو و در راستای 

اعتمادسازی بیشتر میان تمامِ اقوام افغانستان.
امضای  هنوز  که  است  این  مسأله  نگرانی  جای  ولی 
کماکان  و  نشده  درج  مصوب  این  پای  رییس جمهور 
گروه های  و  دسته ها  دیگر  بار  که  دارد  وجود  هراس 
بیشتر،  نفرت پراگنی  و  سروصـدا  ایجاد  با  معلوم الحال، 
از امضای این  فضا را متشنج سازند و رییس جمهور را 

مصوب باز دارند.
آفتاب  مثِل  چیز  همه  که  گفت  می توان  به جرأت  اما 
روشن است و هیچ نیازی به تأکید بر این که کلمۀ افغان 
نیست.  گردد،  درج  الکترونیکی  شناس نامه های  در  باید 
این کشور  در  اقوام ساکن  افغانستان سرزمین همۀ  زیرا 
جبین  بر  اسالمی  افغانستان  جمهوری  عبارت  و  است 
هر  دارندۀ  که  می رساند  الکترونیکی،  شناس نامه های 
اما  است.  افغانستان  شهروند  شناس نامه ها  این  از  یک 
گذاشتن  انگشت  با  تا  کردند  سعی  عده یی  این همه،  با 
بر حساسیت های موجود در افغانستان، شگاف قومی  و 

تباری میان اقوام کشور را گسترده تر سازند.
سال های  در  افغانستان  که  است  روشن  همه گان  بر 
شده  هویتی  قومی  و  تنش های  گرفتار  سخت  پسین، 
است. اقوام ساکن در این سرزمین هر یک به نوبِت خود 
قانون  دستور  طبق  که  است  هویتی شان  استقالِل  مدعی 
اساسی، باید این درخواست به رسمیت شناخته شود. اما 
سوگ مندانه که شماری از گروه ها بنا بر همان آموزه های 
تدوام  بر  پیوسته  سرزمین،  این  ناسیونالیسم طلبی  سنتی 
سیاست های شوونیستی تأکید می کنند که در مواردی حتا 

بر دستگاه اجرایی افغانستان نیز اثر گذاشته اند.
و  می نماید  پیش گیرانه  ملی  شورای  اقدام  همه،  این  با 
تأکید دارد که عمِر چنین نگرش هایی در افغانستان به سر 
رسیده است و این خود می تواند در ایجاد وحدت ملی، 
تقویت روحیۀ ملی و جلوگیری از نفاِق بیشتر کمک کند. 
ولی ممکن دست اندازی  و اعتراضاِت نمایشِی گروه هایی 
که در باال از آن ها یاد شد، یک بارِ دیگر از سر گرفته شود 
و شاید گوش مقامات حکومتی را برخالِف این مصوب 
پُر کنند. اما در هر حال این را نیز می دانیم؛ کاری که از 
جای  این  و  برمی گردد  به ندرت  شد  پاس  ملی  شورای 

شکر مسأله است.

تصویب شناس نامه 
 گامی  به سوی وحدت ملی

. آقای كرزی به این آسانی 
نمی خواهد كه شکست معادلۀ 
سیاسی خود را در سال روان 
میالدی كه با برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری و انتقال 
مسالمت آمیز قدرت همراه است ـ 

بپذیرد. او تا آخرین لحظه بر 
خواست های انتخاباتی خود تأكید 
خواهد ورزید و از سند امنیتی 
به عنوان آخرین برگ برنده در 

این معامله استفاده خواهد كرد. 
ولی چیزی كه روشن است این كه 
آقای كرزی شکست سیاسی اش 

را می خواهد با در گرو نگه 
داشتِن امضای سند امنیتی 

به نوعی جبران كند. اما ادامۀ این 
روند برای او نیز دشوار خواهد 

بود، چون به هر حال مردم 
افغانستان دیگر حاضر نیستند 
انتخابات را قربانی خواست های 
شخصی آقای كرزی كنند و به 
تیمی رای دهند كه قدرِت او 

را پس از كنار رفتن از سمتش 
هم چنان پا برجا نگه   دارد.
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هیات های مذاکره کننده دولت سودان جنوبی و شورشیان مخالف 
افتاده  تاخیر  به  درگیر  طرفین  روی  در  رو  مذاکرات  کردند  اعالم 

است.
آتش بس  برای  امید  این موضوع  اعالم  به گزارش صدای روسیه، 

سریع و پایان یافتن درگیری ها در سودان جنوبی را کم رنگ کرد.
مایکل ماکویی، وزیر اطالع رسانی سودان جنوبی که یکی از اعضای 
هیات مذاکره کننده دولت سودان جنوبی در شهر آدیس آبابا، پایتخت 
اتیوپی است و همچنین یوهانیس موسی پوک، سخنگوی تیم مذاکره 
طرف  دو  داشتند  اظهار  کشور  این  دولت  مخالف  شورشیان  کننده 
روز شنبه دیدار خود را لغو و آن را به زمانی موکول کردند که یک 
دستور کار از سوی مذاکره کنندگان تدوین شده و مورد توافق دو 

طرف قرار گیرد.
پایان خواهد  به  این دستور کار کی  مشخص نشده که کار تدوین 

رسید.
با این وجود ماکویی تاکید کرد، رهبران هیات های مذاکره کننده دو 
طرف روز جمعه دیدار مختصری با یکدیگر داشته اند اما مذاکرات 

اصلی میان آن ها آغاز نشده است.
ماکویی به خبرگزاری فرانسه گفت: آن ها با یکدیگر مالقات کردند.

وی افزود: هیات های مذاکره کننده اکنون منتظرند تا از مسیر پیش 
رو از جانب مذاکره کنندگان مربوط به بلوک IGAD شرق آفریقا 

اطالع حاصل کنند.
سخنگوی تیم مذاکره کننده شورشیان نیز اظهار داشت، رهبران دو 
هیات باید درباره دستور کار توافق کنند و این اتفاق شاید فردا و 

شاید پس فردا اتفاق بیفتد.
 15 در  جنوبی  در سودان  داخلی  درگیری های  گرفتن  باال  زمان  از 

دسامبر هزاران تن از مردم کشته شده اند.
تدروس آدهانوم، وزیر خارجه اتیوپی نیز روز جمعه نسبت به این 
اما  بود،  کرده  خوشبینی  اظهار  شود،  آغاز  شنبه  روز  مذاکرات  که 
دو طرف  گفت  اتیوپی  خارجه  امور  وزارت  روزگذشته سخنگوی 
مجبورند مذاکرات نیابتی را ادامه دهند و جداگانه با مذاکره کنندگان 
منطقه ای دیدار کنند.وی خاطرنشان ساخت: باید دستور کاری تدوین 

شود و پس از آن طرفین مذاکرات رو در رو انجام خواهند داد.
وی افزود: هیچ چارچوب زمانی برای مذاکرات مستقیم تعیین نشده 
انجام  ممکن  زمان  سریع ترین  در  مذاکرات  که  شده  گفته  تنها  و 

خواهد شد.

اتحادی جدید؛ ایران و ترکیه
آمدن  پدید  به  منجر  منطقه یی  داخلی و  تحوالت جدید 
و  اسرائیل  برابر  در  ترکیه  و  ایران  بین  جدید  اتحادی 

پادشاهی های عربی خلیج فارس شده است.
یک رسوایی رشوه و فساد ترکیه را در بحران فرو برده 
است.  کرده  تضعیف  را  اردوغان  طیب  رجب  اقتدار  و 
هم اکنون اردوغان با چالش های جدی از طرف دو گروه 
کاری  برنامه  به  مشکوک  سکوالرهای  است:  مواجه 
اسالمگرایانه وی و نیز عبداهلل گولن، متحدی که تبدیل 
را  قدرتمند  اسالمی  جنبش  یک  و  شده  وی  رقیب  به 
از ویالیش در پنسیلوانیا هدایت می کند. رشد اقتصادی 
ناچیز و عقب گرد در سیاست خارجی نیز به این بحران  
دامن زده  است. بعید به نظر می رسد که مجادالت سیاسی 
آینده  سال  جمهوری  ریاست  حیاتی  انتخابات  از  قبل 

آن  در  نیز  اردوغان  می رود  انتظار  که 
شرکت کند، پایان یابد. وی برای بهبود 
وجهه خدشه دار شده حزب توسعه و 
بود.  خواهد  مواجه  مشکل  با  عدالت 
کرد  نخواهد  کمکی  وی  به  اقتصاد 
یاری  به  شاید  خارجی  سیاست  اما 
بتواند نشان دهد  اگر وی   – آید  وی 
که ترکیه بار دیگر نقشی محوری در 

خاورمیانه ایفاء خواهد کرد.
روابطی  از  دهه  یک  مدت  به  ترکیه 
داشت  عربش  همسایگان  با  که 
تجار  و  دیپلمات ها  کرد.  بهره برداری 
حضور  منطقه  جای  همه  در  ترکیه 
داشتند. آنها مرزها و مسیرهای تجاری 
ارتقاء  را  باز می کردند، کسب وکار  را 
سیاسی  توافقات  در  و  می بخشیدند 
موفقیت های  می کردند.  منعقد  را 
چشمگیر اقتصادی ترکیه و دموکراسی 
عنوان  به  مسلمان  کشور  این  باثبات 
تمجید  مورد  منطقه  کل  برای  مدلی 

قرار می گرفت.
خارجی  سیاست  گذشته  سال  یک  در  حال،  این  با 
است.  بوده  سردرگمی  دچار  خاورمیانه  در  اردوغان 
آشوب در سراسر منطقه تأثیرگذاری ترکیه را به تحلیل 
مواجه  مانع  با  را  کشور  این  اقتصادی  آرزوهای  و  برده 

ساخته است.
اختالفات درباره سوریه و بیش از آن درباره مصر باعث 
جدایی این کشور با جهان عرب شده و باالخص شکافی 
است.  آورده  پدید  سعودی  عربستان  و  ترکیه  بین  را 
مالیم تر  نسخه  اسالمی،  دموکراسی  برای  ترکیه یی  مدل 
حکومت سابق اخوان المسلمین در مصر بود که نیروهای 
سرنگون  عربستان  کمک  با  مصر  و سکوالرهای  نظامی 

ساختند.
ترکیه سرنگونی دولت اخوان را محکوم کرده اما نتوانسته 
اما حتی طرح  انجام دهد.  از اعتراض کار دیگری  بیش 
به اخراج  بلند منجر  با صدایی رسا و  اعتراضات  همین 

سفیر این کشور از مصر شد.
حاشیه  سلطنتی  رژیم های  تأیید  عدم  حین  همین  در 

خلیج فارس باعث شده که روابط تجاری با این کشورها 
کاهش یافته و اقتصاد ترکیه متضرر شود. تمام این مسائل 

لحظاتی سخت را برای اردوغان رقم زده است.
روابط ترکیه با اسرائیل نیز از زمان تنش ها بر سر کاروان 
امدادرسانی به غزه در سال 2010 ضعیف تر شده است. با 
کاهش نقش محوری ترکیه در منطقه، امریکا نیز مشورت 
از آنکارا درباره چگونگی مدیریت خاورمیانه را  جویی 
گشته  نگران  واشنگتن  آن،  جای  به  است.  داده  کاهش 
است که شاید اعتراضات ضد دولتی که جهان عرب را 

در بر گرفته است شاید ترکیه را نیز بی ثبات سازد.
شانس اردوغان حداقل در جبهه سیاست خارجی شاید 
تغییر یابد. هم اکنون که امریکا و ایران به صورتی جدی 
با یکدیگر گفت و گو می کنند، رویدادها می توانند متفاوت 

باشند. برخالف اسرائیل و پادشاهی های خلیج فارس که 
توافقنامه موقتی درباره برنامه هسته ای ایران را به گونه  ای 
هشدارآمیز دنبال کرده اند، ترکیه، برقراری پلی بین ایران 
و غرب و نیز فراهم کردن دروازه ای به سوی جهان که 
تهران در حال خروج از انزوا به آن نیاز دارد، را سودمند 

می داند.
تحوالت درباره ایران در حوزه های دیگری نیز  فرصت 
است.  آمده  پدید  ترکیه  خارجی  سیاست  برای  مناسبی 
ایران در عراق تحت کنترل دولت شیعه و سوریه که در 
ترکیه  عراق،  در  دارد.  نفوذ  است  علوی  نخبگان  اختیار 
برای عقد یک قرارداد نفتی حیاتی به همکاری ایران نیاز 
نیز  ایران در سوریه  به کمک  این کشور همچنین  دارد. 

احتیاج دارد.
ترکیه در ابتدا خط مشی خود را با درخواست امریکا مبنی 
دولت  که  وقتی  اما  داد.  پیوند  اسد  بشار  کناره گیری  بر 
تسلیحات  درباره  میانجیگری روسیه  با  توافقی  به  اوباما 
به  توجه  با  شد.  دلسرد  داد،  رضایت  سوریه  شیمیایی 
ترکیه  می دهند،  رخ  مرز  آنسوی  در  که  خشونت هایی 

برسد.  پایان  به  سوریه  در  داخلی  جنگ  که  می خواهد 
برای  ترکیه  امید  بهترین  تهران  در  میانه رو  دولت جدید 

برقراری یک راه حل است.

تقویت  حال  در  ایران  و  ترکیه  بین  اقتصادی  پیوندهای 
 20 در حدود  دو کشور  بین  تجاری  مبادالت  و  هستند 
میلیارد دالر تخمین زده می شود. رقم نهایی احتماال باالتر 
خواهد است زیرا اتهامات اخیر فساد مالی ادعا دارند که 
مقامات ترکیه و بانک دولتی حالک بانک به تجار ایرانی 
بزنند.  دور  را  بین المللی  تحریم های  تا  می کردند  کمک 
در هر حال، صادرات ایران هنوز هم به ترکیه می رسند 
نقره  و  طال  خرید  به صورت  آن  از  حاصل  عایدات  و 
نفت  به  ترکیه  اقتصاد  در عوض،  بازمی گردند.  ایران  به 
سرمایه گذاری  دالرهای  ایران،  گاز  و 
بازار صادراتی بزرگ این کشور  نیز  و 

وابسته است.
هسته یی  توافق  یک  به  ایران  اگر 
نباید  یابد،  دست  غرب  با  بلندمدت 
جهان  جانب  از  گرم  استقبالی  انتظار 
سنی عرب را داشته باشد. در منطقه یی 
فزاینده  فرقه یی  اختالفات  دچار  که 
ایران  منطقه یی  جاه طلبی های  است، 
نگران تر  را  فارس  پادشاهی های خلیج 
خواهد کرد. این امر ترکیه را تبدیل به 
برای  کلیدی  استراتژیک  شریک  یک 
اقتصاد  اگر  باالخص  می سازد،  ایران 
این کشور با تسهیل تحریم ها شروع به 

رشد نماید.
امریکایی ها  تأثیرگذاری  کاهش  با 
و  اسرائیل  بین  اتحاد  با  و  منطقه،  در 
ایران،  علیه  فارس  پادشاهی های خلیج 
ترکیه می تواند با توجه به ارتباطاتی که 
کند.  ایفاء  حیاتی  نقشی  دارد،  ایران  با 
شراکت جدید بین ایران و ترکیه می تواند مورد استقبال 
می تواند  ترکیه  اقتصادی  پیوندهای  شود:  واقع  غرب 
توسعه تجاری ایران را افزایش دهد، که می تواند به نوبه 
خود منجر به استحکام موضع میانه روها در تهران شود. 
با  اتحاد  فرسایش  به  منجر  ترکیه  با  نزدیکتر  روابط  اگر 
شبه نظامی ها و نیروهای مذهبی رادیکالی شود که ایران 
برای اعمال قدرت به آنها متکی استد، این امر به مثابه 

دستاوردی واقعی قلمداد خواهد شد.
ابتدا  باید  بزرگ  منطقه یی  نقش  این  ایفای  برای  ترکیه 
غرب را مطمئن سازد که به عنوان متحد مورد اطمینان 
برای  را  خود  غربی  متحدین  چهره  و  مانده  باقی  ناتو 
مدیریت مخالفت های سیاسی در داخل تخریب نخواهد 
یافته اند،  افزایش  اردوغان  کرد. اگرچه مشکالت داخلی 
اما ترکیه فرصت دارد تا موضع بین المللی خود را احیاء 
ایران  حامی  صرفا  که  دهد  نشان  باید  کشور  این  کند. 
سیاست  تا  کرده  استفاده  خود  نفوذ  از  بلکه  نیست، 
تغییر داده و دستیابی به یک توافقنامه  ایران را  خارجی 

هسته یی دایمی را تسهیل سازد.

مذاکرات مستقیم طرفین درگیری 
در سودان جنوبی به تاخیر افتاد

عبداهلل گل:
دست گاه قضایی بی طرف باشد

نخست وزیر هند:
 روی کارآمدن نامزد اپوزیسیون فاجعه است

جک استرا: 
بوش عامل اخراج من انگلیس بود

مانموهان سینگ نخست وزیر هند در یک کنفرانس 
خبری در دهلی نو اعالم کرد که روابط خوب میان 
منطقه آسیای  برای صلح و توسعه  پاکستان  هند و 

جنوبی ضروری است.
کرد:  تاکید  سینگ  هند،  خبرگزاری  گزارش  به 
رشد  باید  جنوبی  آسیای  کشورهای  اولویت 
اقتصادی و اجتماعی با هدف مقابله با فقر باشد و 
روابط خوب میان هند و پاکستان به این امر کمک 

می کند.
نخست وزیر هند همچنین گفت: درصورتیکه نامزد 
هند  برای  موضوع  این  بیاید،  کار  روی  اپوزیسیون 

فاجعه خواهد بود.
خواستار  واشنگتن  آنکه  از  پس  اینکه  دیگر  خبر 
نو  دهلی  در  امریکایی  های  دیپلمات  امنیت  تامین 
در پی بازداشت »دویانی خبراگاد« معاون سرکنسول 
هند در امریکا به اتهام تقلب در صدور روادید شد، 
دیگر  و  امریکا  سفارت  در  را  امنیتی  تدابیر  هند 
را  پولیس   150 و  داد  افزایش  کشور  این  نهادهای 

برای حفظ امنیت این نیروها مستقر کرد.
دولت هند همچنین از تمام دیپلمات های امریکایی 
حاضر در دهلی نو خواسته تا کارت شناسایی خود 
را به همراه داشته باشند. دهلی نو همچنین دستور 
بازگشت محافظین به پایگاههای خود را در اطراف 

سفارت امریکا داده است.

اقدامات سختگیرانه  به  اشاره  با  ها همچنین  رسانه 
دولت هند در فرودگاههای این کشور گزارش دادند 
و  هند  کنگره  رئیس حزب  نایب  گاندی  رائول  که 
وزیر کشور هند از دیدار با هیئت پنج نفره امریکایی 
که امروز سه شنبه به دهلی نو آمده اند، خودداری 

کردند.
از  هند  در  امریکا  سفارت  آنکه  از  پس  همچنین 
تعیین  با  نو  دهلی  نکرد،  تبعیت  کشور  این  قوانین 
مهلت زمانی تا تاریخ 20 ژانویه و صدور اخطاریه 
و  قوانین  از  سفارتخانه  این  تبعیت  لزوم  بر  ای 
نهادهای  و  ها  دیپلمات  سوی  از  هند  مقررات 

امریکایی  تاکید کرد.
در این اخطاریه دولت هند اعالم کرده است که تمام 
باید  نیز  فعالیت های فرهنگی  امریکا حتی  فعالیت 
با اجازه دولت هند انجام شود و در صورت تخلف 

شدیدا برخورد می شود.

در  تا  خواست  کشورش  قضایی  دستگاه  از  ترکیه  جمهوری  رییس 
داشته اند،  دست  آن  در  دولت  ارکان  که  فساد  به  مربوط  تحقیقات 
بی طرف عمل کرده و در عین حال نسبت به پیامدهای بی اعتمادی به 

قانون اساسی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عبداهلل گل، رییس جمهوری ترکیه با 
انتقاد از فتح اله گولن، روحانی ترک مقیم امریکا که طرفدارانش در 
پلیس و دستگاه قضایی ترکیه حضور دارند، گفت: فساد قابل تحمل 

نیست.
نقش ریاست جمهوری گل بیشتر تشریفاتی است اما او باید قوانین 
تصویب شده در پارلمان را تایید کند و همچنین عزل و نصب های 
مهمی را نیز در دستگاه قضایی انجام می دهد. تاکنون در تحقیقات، 

اتهامی علیه گل مطرح نشده است.
در همین راستا گل در یک گفت وگوی تلویزیونی با تکرار صحبت های 
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه گفت: هر کسی می خواهد 
در موسسات این کشور همچون دستگاه قضایی یا ارتش فعالیت کند، 
باید تابع قانون باشد و دستور گرفتن از جایی دیگر قابل قبول نیست.
تحقیقات اخیر درخصوص فساد باعث رویارویی اردوغان و گولن 

شده است.
حامیان گولن معتقدند که هواداران او میلیون ها نفر هستند و گولن را 
که ریاست حزب هیزمت)خدمت( را بر عهده دارد، بیش از اردوغان 

اسالم گرا می دانند.
نباید فساد وجود داشته  اینکه در میان خود قضات  به  با اشاره  گل 
باشد، گفت: ما سیستم پارلمانی داریم و من به عنوان رییس جمهور 
موسسات  که  شوم  مطمئن  تا  می گیرم  کار  به  را  خود  تالش  تمام 

مختلف کشور با هماهنگی کار می کنند.
و  است  متفاوت  مقننه  و  مجریه  قوه  با  قضایی  دستگاه  گفت:  وی 

استقالل و بی طرفی برای آن مهمترین نکته است.
گل همچنین با توجه به اینکه ارزش لیره کاهش، تورم افزایش و رشد 
موضوع،  گفت:  است،  گرفته  قرار  سراشیبی  در  نیز  ترکیه  اقتصادی 

ثبات اقتصادی است.
روزنامه تودی زمان نوشت، جمیل چیچک، رییس پارلمان ترکیه در 
موضوع  به  که  ترکیه  اساسی  قانون   138 ماده  گفت:  این خصوص 

استقالل قوه قضائیه اشاره دارد، رعایت نمی شود.
وی گفت: مردم ترکیه تنها در سخن دم از حاکمیت قانون می زنند 

ولی کسی به آن عمل نمی کند.

جک استرا معتقد است که تونی بلر تحت فشار کاخ سفید او را از 
وزارت خارجه انگلیس اخراج کرده است.

به نوشته روزنامه دیلی میل ، جک استرا، وزیر امور خارجه اسبق 
دستگاه  هدایت   2003 سال  در  عراق  جنگ  طول  در  که  انگلیس 
به  و  برکنار  سمت  این  از  داشت،  عهده  بر  را  انگلیس  دیپلماسی 

ریاست مجلس عوام تنزل یافت.
حمله  در  آمریکا  با  انگلیس  همکاری  او  آنکه  از  پس  گفت،  وی 
احتمالی علیه ایران را رد کرد، جرج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق 

و جنگ طلب آمریکا برای اخراج او از سمتش دست به کار شد.
استرا گفت: محافظه کارهای کاخ سفید از من ناراضی بودند. تاکید 
من در سال 2004 بر اینکه جنگ با ایران قابل تصور نیست، حتی 
شد.  انگلیس  وقت  نخست وزیر  بلر،  تونی  با  درگیری  بروز  باعث 
اگر اخراج نمی شدم می توانستم یک دوره دیگر نیز بلر را در مقام 

نخست وزیری انگلیس نگاه دارم اما او خودش نخواست.

                                                                                                                                   ولی نصر- روزنامه نیویورک تایمز



         محمدجواد محسنی عراقی 

اخالقی  معتقد است که ساختار  لیوتار 
عالیق،  واسطۀ  به  فرد  هر  ذهن  در 
موقعیت های  و  خواست ها  انتظارات، 
عرضۀ  پس  می شود.  تعیین  وی 
ناممکن  همه گان  برای  واحد  نسخه یی 
است. نتیجۀ این قول آن است که هیچ 
درست  مطلقًا  نمی توان  را  نظریه یی 
فالسفۀ  قول  همین  آیا  اما  انگاشت. 
انتظارات،  عالیق،  حاصل  پسامدرن، 
بوده  ایشان  موقعیت های  و  خواست ها 
این  چه گونه  صورت  این  در  است؟ 
بر  و  بازگو  همه گان  برای  را  نظریه 

درستی آن این گونه تأکید می ورزند؟ 
در واقع هر فیلسوفی که به نسبی گرایی 
خودارجاعی  دچار  باشد،  قایل  مطلق 
از  بسیاری  در  معضل  این  است. 
جنبه های فلسفۀ پسامدرن و از آن جمله 

هابرماس،  می خورد.  چشم  به  اخالق، 
به  را  پسامدرن  فالسفۀ  مورد،  هر  در 
معتقد  و  می کند  متهم  خودارجاعی 
نقیصه،  این  از  ایشان  راه یابی  که  است 
پذیرش دست کم امکان گفت وگوست. 
Steue r  ،146r58  :1375  ههوالب.

)man. 2000:78
تساهل  با  مخالف  طرف  پذیرش  2ـ 
آن  پسامدرن  فالسفۀ  باور  تسامح.  و 
است که ما باید تمام نظریات مختلف 
مجاز  و  بپذیریم  یک دیگر  کنار  در  را 
نیسـتیم.  دیگری  بر  یکی  ترجیح  به 
یکی  ظاهراً  دیگری،  تحمل  و  پذیرش 
است.  اخالقی  نسبی گرایی  ثمرات  از 

تحکمی  و  استبداد  هیچ گونه  بنابراین 
به  افراد مختلف، مجاز  و  ندارد  وجود 
عمل  و  اخالقی شان  نظریات  عرضۀ 
به  شرایط  این  در  هستند.  آن ها  به 
بیش  اخالقی  زنده گی  نظر می رسد که 
است؛  امکان پذیر  دیگری  وقت  هر  از 
به  را  رقیب  نظریات  نداریم  حق  ما 
و  کنیم  سرکوب  تقابل،  همین  صرف 
باید به همه مجال بروز و ظهور دهیم. 
نسبی گرایی اخالقی، ظاهراً به تساهل و 

تسامح اخالقی می انجامد.
موضع  نظریه،  این  اساسی  مشکل  اما 
شخصی  اگر  است؛  مخالف  نظریات 
که  کند  اقدام  رفتارهایی  و  اعمال  به 
است،  ناسازگار  تسامح  و  تساهل  با 
نیز  را  آیا عمل وی  دارد؟  چه حکمی 
برای  بپذیریم؟  سایرین  کنار  در  باید 
جهانی  جنگ  در  هیتلر  آدولف  مثال 
را  آدم سوزی  کوره های  شعلۀ  دوم، 

گوناگون  جنایت های  و  کرد  روشن 
اعمال  آیا  شـد.  مرتکب  روزافزونی  و 
هیتلر از نگاه فالسفۀ پسامدرن توجیهی 
دارد؟ هیتلر بر حسب عالیق، انتظارات، 
به  خویش،  موقعیت های  و  خواست ها 
برخالف  اما  یازیده،  دست  اعمال  این 
انتظار، مطابق با تساهل و تسامح اقدام 
نکرده است. فالسفۀ پسامدرن در این جا 
بنا بر  چه می توانند بگویند؟ از طرفی، 
نظریات خودشان، باید اعمال هیتلر را 
اخالقی و مجاز تلقی کنند و بپذیرند. از 
طرف دیگر نمی توانند به این اعمال به 
دیدۀ اموری همراه با تساهل و تسامح 
نظریات  پذیرش  با  بنابراین  بنگرند. 

پسامدرن، راه خشونت به اخالقیات باز 
می شود. )هوالب. 1375: 227(

افالطون و ارسطو  این،  از  قرن ها پیش 
ای  حوزه  در  اما   – نقیصه  این  به  نیز 
دیگرr  پی برده اند. ایشان انتقاد مزبور 
اند.  می دانسته  وارد  سوفسطائیان  بر  را 
از  فقره  این  به  می توان  جمله  آن  از 

ثئای تتوس افالطون اشاره کرد:
خواهی  بیندیشی  نیک  اگر  سقراط–   “
خود  سخن  با  پروتاگوراس  که  دید 
تصدیق  را  مخالفان  عقیدۀ  درستی 
می کند، چون مدعی است که تصور و 

عقیدۀ همه کسی حقیقت است.
تئودوروس– راست می گویی.

خود  مخالفان  عقیدۀ  چون  و  سقراط– 
بودن  باطل  پس  می شمارد،  درست  را 

عقیدۀ خود را تصدیق می کند.
تئودوروس– درست است.

معتقد  پروتاگوراس  مخالفان  سقراط– 
نیستند که در اشتباه اند.

تئودوروس– راست است.
چنان  پروتاگوراس،  سقراط– 
برمی آید،  نوشته هایش  از  که 
درستی عقیدۀ مخالفان خود را 
)افالطون.  می کند...”  تصدیق 

)171 :1380
و نیز از ارسطو بشنویم:

“... از این رو بر همۀ آن گونه 
وارد  ایرادی  نظریه های مان 
شده  گفته  بارها  که  است 
از  را  خود  آن ها  یعنی  است، 
کسی  زیرا  برمی دارند.  میان 
حقیقت  را  چیز  همه  که 
عقاید  است  ناچار  می شمارد، 
نیز  را  خود  عقیدۀ  مخالِف 
نتیجه  در  و  بشمارد  حقیقت 
عقیدۀ خود را خالف حقیقت 
می شمارد. )زیرا مطابق عقیدۀ 
خالف  او  عقیدۀ  مخالف، 
که  کسی  و  است(  حقیقت 
حقیقت  خالف  را  همه چیز 
نیز  را  خود  عقیدۀ  می نامد، 
می شمرد...”  حقیقت  خالف 

)ارسطو. 1378: 1021 ب(
پذیرفتن  نیز  پسامدرن  نظریات  الزمۀ 
عقاید مخالف است و این امر، بنیان های 
تساهل و تسامح ادعایی ایشان را متزلزل 
پروتاگوراس  که  همان گونه  می سازد. 
در  ـ  عقاید  همۀ  حقیقت  به  قول  با  ـ 
واقع به پذیرش نظریات مخالف و در 
نتیجه نفی نظریۀ خود دست یازیده بود؛ 
برای  را  میـدان  نیز  پسامدرن  متفکران 
خشونت  به  عمل  و  اندیشه  هرگونه 
این  از  ایشان  رهایی  راه  گشوده اند. 
به حبلی  که دست کم  است  آن  معضل 
نه چندان متین دست بیاویزند. چنان که 
این حداقل را به دست  هابرماس ظاهراً 

آورده است.
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بخش نخسـت

بیـماری های روانی ُمسری؟!

در اروپا در قرن های 14 تا 17 میالدی، گاهی گروه هایی از مردم به ناگاه و بدون مقدمه 
دچار مشکلی عجیب می شدند؛ مثاًل عدۀ زیادی، گاه هزار نفر، شروع به حرکت های 
عجیب و غیرقابل کنترولی می کردند؛ آن ها فریاد می کشیدند، آواز می خواندند و ادعا 
هم  را  کودکان  و  زنان  مردان،  مشکل  این  می کنند.  تجربه  را  توهماتی  که  می کردند 
پا درمی آمدند، به حرکت های خود  از  تا وقتی که از خسته گی  درگیر می کرد. آن ها 

ادامه می دادند.
سال 1374 میالدی، پای کوبی های دسته جمعی آلمان، یکی از اولین دفعات گزارش شدۀ 
این اتفاق عجیب بود و هم چنین همه گیری مشهور در سال 1518 در استراسبورگ 
گزارش شد. آن زمان کسی نتوانست ماهیِت این مانیای جمعی را کشف کند. معموالً 
نوازنده گان با حضور در این جمع ها، با نواختن موسیقی سعی می کردند ذهن جمعیت 
را هدایت کنند و حمالت را فرو بنشانند، اما گاهی کار آن ها تأثیر معکوس می گذاشت.
یکی از توجیهاتی که برخی در آن زمان می کردند این بود که این جنون های جمعی، 
هم  بعضی ها  اما  است.  فقر  درد  کردِن  فراموش  و  تنش ها  تسکین  برای  وسیله یی 

مسمومیت، آنسفالیت و تشنج را علت مشکل می دانستند.
 

خنده های عجیب و بی دلیل
در 30 جنوری سال 1962، در یک مکتب دخترانه واقع در »کاشاشا«ی تانزانیا، حادثۀ 
عجیبی رخ داد؛ سه دختر شروع به خنده های بی مورد کردند که در کمال تعجب، خندۀ 
آن ها مسری شـد و 95 نفر از 159 دانش آموز مکتب که بین 12 تا 18 سال سن داشتند، 

شروع به خنده های طوالنی بی علت کردند.
کسانی که مبتال شدند، بین چندساعت تا 16 روز خنده می کردند. معلم ها مبتال نشدند 
اما دانش آموزان دیگر نمی توانستند روی درس های شان تمرکز کنند. یک ماه ونیم بعد، 
به  با بسته شدن مکتب و بازگشت دانش آموزان  دستور بسته شدن مکتب داده شد. 
خانۀشان، این مشکل عجیب، روستای »نشامبا« ـ روستایی که محل زنده گی چند نفر 

از این دانش آموزان بود ـ را هم فرا گرفت.
در ماه های اپریل و می، مجموعًا 217 نفر در این روستا دوره های خنده های بی مورد 
مقامات مجبور  ماه جون،  اما در  بازگشایی شد،  را تجربه کردند. در 21 می مکتب 
شدند دوباره مکتب را ببندند. در این ماه، همه گیری خنده به مکتب متوسطۀ بوکوبا 
هم سرایت کرده و 48 دختر دیگر را درگیر کرد. همه گیری دیگری هم در کانیانگراکا 
رخ داد و دو مکتب پسرانۀ این منطقه بسته شدند. در اکتوبر 1965، در یک مکتب 
در بلکبرن، چند دختر به طور ناگهانی از سرگیچه شکایت کردند که بعضی از آن ها 
به شفاخانۀ  امبوالنس  با  این مکتب  در  کردند. در طی چند ساعت، 85 دختر  غش 
مجاور برده شدند. عالیم آن ها شامل غش، ناله، به هم فشردن دندان ها، نفس نفس زدن 
و گرفته گی عضالت بود. بررسی های الزم انجام شد و هیچ نشانیِ  مبتنی بر آلوده گی 

غذایی یا هوایی پیدا نشد.
آن دسته از دخترهایی که کم سن وسال تر بودند، بیشتر مبتال شده بودند، اما آن هایی که 
سن بیشتری داشتند، عالیم را به شکل شدیدتر و طوالنی تری از خود بروز می دادند. 
پزشکان تشخیص دادند که علت مشکل، هیستری است و یک پیاده روی سه ساعته و 

ترس از همه گیری فلج اطفال، افراد را مستعد بروز چنین عالیمی کرده است.

روح های شرور و حمله های غش!
موارد هیستری جمعی در کشورهای مختلف و در قاره های مختلف دیده شده است؛ 
از جمله در قارۀ آسیا و کشورهایی که چندان از شما دور نیستند. در مالزیا در دهه های 
70 و 80 میالدی، در دخترهای محصل و زنان جوانی که در کارخانه ها کار می کردند، 
به کرات حمالت هیستری جمعی دیده شد که در فرهنگ محلی این باور وجود داشت 
که روح های شرور در آن ها رخنه کرده اند! اما تحقیقات و بررسی ها نشان دادند که 

هیچ مشکل بدنی یا آلوده گی در کار نیست و مشکل بازهم روانی است.

آیا بیماری روانی مسری است؟
باشند و در زمان  انتظار نداریم که اختالالت روانی، حالت مسری داشته  ما  معموالً 
کوتاهی یک جمع را درگیر کنند؛ اما مورد هیستری جمعی که عالوه بر موارد مزبور، 
موارد بسیار متعدد دیگری هم از آن گزارش شده، خالف این مطلب را نشان می دهد. 
به  مراجعه  علل  شایع ترین  از  یکی  تبدیلی،  اختالل  درست تر  تعبیر  به  یا  هیستری 
بخش های عاجل شفاخانه هاست. این اختالل در زنان بیشتر دیده می شود و مبتالیان، 
بی حسی و مورمور شدن در اندام ها، کری، کوری، حرف نزدن و فلج عمومی بدن یا 
عالیم حرکتی نیز شامل حرکات غیرطبیعی، اختالل در راه رفتن، ضعف عمومی، فلج، 
لرزش، تیک و حرکات پرتابی و تشنج های کاذب را از خود بروز می دهند، اما همۀ این 
عالیم و نشانه ها منطبق با هیچ بیماری بدنی خاصی نباید باشد. تشخیص کاذب بودن 

عالیم با معاینه و تشخیص پزشک و رد علل بدنی صورت می گیرد.
استفاده از واژۀ »تبدیلی« برای این بیماری، از نظر فروید منشأ گرفته است. او عقیده 

داشت که اضطراب یک بیمار »تبدیل« به عالیم فیزیکی می شود.

سنجشی میان اخالقیاِت هابرماس 

و ل  یوتار

بخش دوم و پایانی

پسامدرن نیز پذیرفتن عقاید مخالف است و این امر، بنیان های تساهل و تسامح ادعایی ایشان را متزلزل 
می سازد. همان گونه كه پروتاگوراس ـ با قول به حقیقت همۀ عقاید ـ در واقع به پذیرش نظریات مخالف 
و در نتیجه نفی نظریۀ خود دست یازیده بود؛ متفکران پسامدرن نیز میـدان را برای هرگونه اندیشه و 

عمل به خشونت گشوده اند. راه رهایی ایشان از این معضل آن است كه دست كم به حبلی نه چندان متین 
دست بیاویزند. چنان كه هابرماس ظاهرًا این حداقل را به دست آورده است.



         مسعود كدخدایی 
بخش نخسـت

زاویه یی  در  کتاب  این  نوشتن  برای  فرمند  رضا  آقای 
تا  ایستاده  عرفانی  آثار  سنتِی  پژوهنده گان  از  متفاوت 
کمتر  زمینه  این  در  که  ببیند  را  چیزهایی  بتواند  بلکه 
به آن پرداخته شده است. او در این کتاب تالش می 
کند تا تصویری زمینی از شمس و مولوی به ما بدهد 
و باور کنیم که آنان هم مانند ما آدم هایی زمینی بوده 
، و از جمله، از رابطه های خانواده گی، مالی و سکسی 

هم غافل نبوده اند.
نویسنده در پی مطالعه در زمینۀ فمینیسم به بازخوانی 
متن های کهن می پردازد، و چون شاعر است و ایرانی، 
پس به سراِغ مولوی و شمس تبریزی هم می رود. او 
در این پی جویی به دو روایت برمی خورد که رابطه 
یی میان آن ها می بیند. یکی روایِت چه گونه گی مرگ 
او  خاتون.  کیمیا  به  شمس  عشق  دیگری  و  شمس، 
کنجکاو شده، و برای پی بردن به این رابطه، در سال 
1371به ترکیه سفر می کند. نتیجۀ آن سفر و پژوهش 
های چندسالۀ او در این زمینه، همین کتاب آموزه های 

شمس به مولوی است.
و اما جریان آشنایی مولوی و شمس، و آغاز شیفته گی 
احمد  شمس الدین  کتاب  از  فرمند  را  او  به  مولوی 
افالکی به نام »مناقب العارفین« بازگویی می کند، با این 
توضیح که جمله های عربی افالکی را از ترجمۀ احمد 

کسروی وام می گیرد.
داستان چنین است که روزی مولوی سوار بر استری 
در میان مریدانش برای تدریس علوم دینی به مدرسه 
روز  آن  تا  که  شمس  هنگام  این  در  است.  رفته  می 
عارفی ناشناس بوده، در هیأت یک درویش، گستاخانه 
های  پرسش  و  گیرد  می  را  او  استِر  لگامِ  ناگهانی  و 
زیادی از او می کند. از جمله می پرسد: حضرت محمد 

برتر بود یا بایزید بسطامی؟
مولوی پاسخ می دهد: محمد مصطفی سرور و ساالر 

همۀ پیامبران و اولیاست و او کجا و بایزید کجا!
شمس می پرسد پس چرا حضرت محمد می فرماید: 
بایزید  و  نشناختیم  بایست  چنان که  را  تو  ما  »]خدایا[ 

می گوید: من خدایم و کارم بسیار بزرگ است؟«
موالنا از استر پایین می آید و از هیبِت این پرسش نعره 

یی می زند و بی هوش می شود.
به  را  مولوی  پرسش،  این  با  تبریزی  شمس  واقع  در 
عرفان  را  آن   فرمند  رضا  که  کشاند  می  یی  عرصه 
رادیکال می خواند. شمس از او می خواهد پاسخ بدهد 
که چرا محمد که مقام پیامبری دارد، در برابر خدا چنین 
بیش  عارفی  که  بایزید  اما  داند؛  می  کوچک  را  خود 
نیست، این گونه با اعتماد به نفس خود را به جای او 

می نشاند.
عشق  و  مولوی،  و  میان شمس  دوستی  به  دیدار  این 
مولوی به شمس می انجامد و آغازگر دگرگونی روانی 
موالنای زاهد می شود و از او شاعری عاشق می سازد 
که شمس را پاره یی از وجود خدا بر روی زمین می 

داند.
کند.  می  خلوت  با شمس  دیدار،  این  از  پس  مولوی 
روزها و روزها می گذرد و آنان آفتابی نمی شوند. این 
خلوت را یک تا سه ماه ضبط کرده اند. او چنان شیفتۀ 
شمس می شود که اطرافیانش او را دیوانه می پندارند 
و به حالش افسوس می خورند. از آن پس، او درس 
و وعظ را کنار می گذارد و به شعر و ترانه و دف، و 

رقِص سماع روی می آورد.
شمس در آن هنگام سفرهای بسیار کرده بود و بیش از 
شصت سال عمر داشت، و “از خود ملول” شده بود. 
چنان که در “مقاالت شمس تبریزی” می گوید: “آبی 
می  بوی  و  پیچیدم  می  و  می جوشیدم  بر خود  بودم 

گرفتم، تا وجود موالنا بر من زد.”
و  کبکبه  برای خودش  مولوی  که  بود  هنگامی  این  و 

دبدبه یی داشت.
آن چه شمس از عشق با مولوی می گوید، عشق الهی 
می  سیر  عرفان  سرزمین  در  او  است.  اهلل  به  عشق  یا 
کند که به گفتۀ رضا فرمند، جغرافیای آن با جغرافیای 
گردش  آن  در  مولوی  چون  زاهدی  که  قرآنی  عرش 

می کند، بس دگرگونه است. این جغرافیا نُه فلک دارد 
که آخرین آن، فلک االفالک است که جایگاه خدا یا 

عرش است.
به سیر و سلوک می پرداخته که  شمس در سرزمینی 
اش  نامه  معراج  در  بسطامی  بایزید  را  آن  جغرافیای 
که  است  عارفی  بایزید  است.  کرده  مشخص  تاحدی 
او گفت وگو هم  با  و  دیده،  را  به عرش رسیده، خدا 
نامه” می گوید، او سی  کرده است؛ چنان که “معراج 
اهلل، و سی هزار سال  هزار سال در فضای وحدانیت 
پرواز  فردانیت  در  هم  سال  هزار  سی  و  الوهیت،  در 
می کند. او در این نود هزار سال از چهار هزار بادیه 
می گذرد و به نهایت می رسد و خودش را می بیند 
که خدا شده است. یعنی با ذاِت خدا به وحدت رسیده 
است. او تازه به آن جا که می رسد می فهمد به جایی 

رسیده که پیامبران تازه از آن جا به راه می افتند.
روح او از آن جا سفر آسمانی اش را ادامه می دهد و از 
همۀ ملکوت می گذرد و از بهشت و دوزخ دیدار می 
کند و هم چنان پیش می رود تا به جاِن حضرت محمد 
می رسد و در آن جا صدهزار دریای آتشیِن بی نهایت، 

و هزار پردۀ آویخته از نور می بیند. او می 
می  اولی  دریای  همان  به  قدم  اگر  گوید 
گذاشتم، می سوختم. او می خواهد دست 
کم آن قدر به آن دریای آتش نزدیک شود 
حضرت  چادر  میخ  به  نگاهی  بتواند  که 
نمی  را  شهامتش  البته  که  بیندازد  رسول 
یابد. او به نقل از کتاب تذکرۀ االولیاء می 

گوید:
“با آن که به حق رسیدم، زهره نداشتم به 

محمد رسیدن”.
هنگامی که بایزید در آسمان ها به “نهایت” 
بیند. حق  می  را  “حق”  یا  رسد، خدا  می 
دانشی ازلی به او می دهد، و او می فهمد 
که باید دانش زمینی را رها کند. خدا زبان 
از نور  خودش را در کام او می گذارد و 
دهد،  می  او  به  یی  تازه  چشمان  خودش 
چنان که پس از آن، همۀ موجودات را “به 
حق” می بیند. او به “کرامت” می رسد و 
به  تواند  می  او  و  دهد  می  پَر  او  به  خدا 
پرواز درآید و عجایب خلقتش را ببیند و 

سرانجام با او به “وحدت” برسد.
این است  نیست  پوشیده  بر کسی  آن چه 
که شمس، این “پیر مرموز” پیش از دیدار 
صوفیان  و  زاهدان  و  عارفان  مولوی،  با 
اما چرا هیچ کدام  را دیده است،  بسیاری 
از آنان واکنشی مانند واکنش مولوی نسبت 

به او نشان نداده اند؟
چنان که رضا فرمند اشاره می کند، نزدیک 

به هزار صفحه از سخنان و نوشته های شمس برای مان 
گوناگون  های  جنبه  با  را  ما  که  است  مانده  به جا 
زنده گی او، از رابطه های سکسی گرفته تا دیدگاه های 
اجتماعی، تربیتی، مذهبی و عرفانی  اش آشنا می کند. 
اما آنان که دربارۀ شمس نوشته اند، به جای توجه به 
بوده  او  همنشین  که  کسانی  و  او  مستقیم  های  گفته 
اند. می  این دانستنی ها را در رمز و راز پیچیده  اند، 
شود گفت که بیشتر آنان، خواسته یا ناخواسته، شمس 

تبریزی را از چشم مولوی دیده اند.
رضا فرمند برای بیاِن درک، نگاه و جهان بینی صوفیان 
“روح  از  مولوی  و  شمس  زماِن  زاهداِن  و  عارفان  و 
عصر مولوی” نام می برد. به گمان می رسد که منظور 
او از “عصر” همان زمانی است که آن عارفان و صوفیان 
در آن می زیسته اند. به گفتۀ او در آن دوران، با توجه 
به دانش اندِک بشر دربارۀ آسمان و زمین، و به طور 
و  روح،  دنیا،  آن  به  مردمان  این  باور  “هستی”،  کّلی 
این  و  است،  نبوده  امروز  مردمان  دیِد  مانند  خواب 
که  هنگامی  پس  اند.  داشته  دیگری  قدرِت  ها  مفهوم 
معراج  به  گویند  می  بسطامی  بایزید  همچون  کسانی 
بیانی دروغین  آنان قصـِد  که  پنداشت  نباید  اند،  رفته 
داشته اند، بلکه باور خود را حقیقتی پنداشته اند که در 
پی نزدیکی به خدا و گذشتن از این دنیا، توان دست 

یابی به آن را یافته بوده اند.

همه گی  عارفان  این  که  کرد  فراموش  نباید  اما 
مسلمان اند و سرچشمۀ الهام آنان، قرآن است و حدیث 
ها. تفاوت عارفان با زاهدان در این بوده که عارفان در 
پی “حقیقت” می گشته اند، اما زاهدان در پی جاری 
کردن “شریعت” بوده اند. اهل شریعت شک نداشته اند 
و ـ هنوز هم ندارند ـ که رسیدن به حقیقت، تنها از راه 
زاهدان  است.  پذیر  امکان  در شاهراه شریعت  سپردن 
اجرای حکم های شریعت را برای رسیدن به حقیقت 
کافی می دانستند، اما صوفیان و عارفان حقیقت را امری 
الهی می دانستند که برای رسیدن به آن نه علم زمینی، 
که علم یقینی الزم بود. یک چنین دانِش اعتقادی که 
حدود آن از توان درِک بشر درمی گذرد، تنها از خدا 
می توانست به یک انسان منتقل شود. عارفان شریعت 
را مجموعه یی از قانون ها و معیارهایی می دانسته اند 
که گسترده گی آن در محدوۀ عقل آدمیان، و برای دینی 

کردِن رفتار آنان بوده است.
برای  هرچند  شریعت،  و  زاهدان  کار  دیگر،  سوی  از 
رسیدن به بهشت در آن دنیاست، ولی همه اش مربوط 
به این دنیاست. اما عارفاِن پشمینه پوش را با این دنیا 
این دنیا و هرچه در آن هست،  از  آنان  کاری نیست. 
بیزار اند و فراری. آنان طالب مرگ اند تا هرچه زودتر 
به آن دنیا که بارگاه اهلل است، برسند. آنان هستی این 
جهانی را دشمن می دارند و برای مردن لحظه شماری 

می کنند. مانند آن داستانی که دربارۀ ابراهیم ادهم گفته 
اند که چون راه آبادی را از او پرسیدند، بی آن که قصد 

مزاح داشته باشد، گورستان را به آنان نشان داد.
مولوی نخست غزل های شمس تبریزی را می سراید، 
وجود  این  با  پردازد.  می  اش  مثنوی  کار  به  سپس  و 
بازهم در مثنوی می توان آشکارا مولوِی شریعت باور 
و مسلمان را دید. به نمونه های زیر توجه کنید که او 

چه گونه از واژه های اسالمی و دینی استفاده می کند:
کافران هم جنس شیطان آمده
جان شان شاگرد شیطانان شده

                           یک ستاره در محمد رو نمود
                           تا فنا شد کفر هر گبر و جهود

الجرم کفار را خون شد مباح
همچو وحشی پیش نشاب و رماح

                           مشرکان را زآن نجس خواندست حق
                           کاندروِن پشگ زادند از سبق

هیچ کافر را به خواری منگرید
که مسلمان مردنش باشد امید

                            شوریده ام معافم بگذار تا بالفم
                            مه را فروشکافم با نور مصطفایی
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قداست زدایی  از شمس تبریزی
نگاهی به کتاب »آموزه های شمس به مولوی« اثر »رضا فرمنـد«
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اما نباید فراموش كرد كه این عارفان 
همه گی مسلمان اند و سرچشمۀ الهام 
آنان، قرآن است و حدیث ها. تفاوت 

عارفان با زاهدان در این بوده كه 
عارفان در پی “حقیقت” می گشته اند، 

اما زاهدان در پی جاری كردن “شریعت” 
بوده اند. اهل شریعت شک نداشته 

اند و ـ هنوز هم ندارند ـ كه رسیدن به 
حقیقت، تنها از راه سپردن در شاهراه 

شریعت امکان پذیر است. زاهدان اجرای 
حکم های شریعت را برای رسیدن به 

حقیقت كافی می دانستند، اما صوفیان و 
عارفان حقیقت را امری الهی می دانستند 

كه برای رسیدن به آن نه علم زمینی، 
كه علم یقینی الزم بود. یک چنین دانِش 
اعتقادی كه حدود آن از توان درِک بشر 
درمی گذرد، تنها از خدا می توانست به 
یک انسان منتقل شود. عارفان شریعت 
را مجموعه یی از قانون ها و معیارهایی 
می دانسته اند كه گسترده گی آن در 

محدوة عقل آدمیان، و برای دینی كردِن 
رفتار آنان بوده است.



فرار فرمانده برجستۀ طالبان... 
خود را سپری کرده بود و یک سال بیشتر از محکومیتش باقی 

مانده بود که فرار کرد.
زندانی  یافتن  برای  جست وجو  اینکه  به  تأکید  با  میرزاکوال 
سهل  اتهام  به  تن  چند  دستگیری  از  است،  شده  آغاز  فراری 
انگاری در حفاظت از مالنور محمد خبر داد و گفت تحقیقات 

از دستگیر شده گان شروع شده است.
براساس گزارش ها مالنورمحمد، از فرماندهان سرشناس طالبان 
در بادغیس است که در بسیاری از عملیات های هراس افکنی و 

ترور مقام های دولتی و بمب گذاری دست داشته است.
گروه طالبان در همین حال ادعا کرد فرمانده زندان بادغیس و 

8 تن دیگر از سربازان این زندان به گروه طالبان پیوسته اند.
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رد بودجۀ 93 از سوی مجلس

شود توجه  زیربناها  به 

شــد تیره وتار  خدشه دارشده یی که  مناسبات 

کرزی پس از خشم امریکایی...
 اطالعاتی و امنیتی نیز دستور داد سوابق و پرونده های 
این زندانیان را بررسی کنند تا مشخص شود آیا عدالت 

در مورد آنها اجرا شده است یا خیر.
جنرال جوزف دانفورد، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان 
پیش از این رسمًا به مساله آزاد کردن 88 زندانی طالبان 
در افغانستان اعتراض کرد و گفت این بر خالف توافقی 
امضا  افغان ها  به  بگرام  پایگاه  واگذاری  هنگام  که  است 

شد.
ماه مارچ گذشته کنترل پایگاه بگرام از آمریکا به افغان ها 

واگذار شد.
به  دستور  افغانستان  بررسی  کمیته  میالدی  گذشته  سال 
آزادی 648 زندان از پایگاه بگرام داد که از این میان 560 
زندانی آزاد شده اند، اما امریکا با آزادی 88 زندانی آخر 

مخالف است.
سناتور لیندسی گراهام روز پنجشنبه در سفر به کابل از 
پیشنهاد آزاد کردن این زندانیان که به گفته وی دستشان 

به خون آلوده است انتقاد کرد.
سرباز   60 شدن  کشته  مسوول  زندانیان  این  گفت،  وی 

ناتو در 57 افغان بوده اند.

مجلس نمایندگان روز شنبه 
حکومت  پیشنهادی  بودجه 
 1393 مالی  سال  برای  را 
افغانستان، با اکثریت آرا رد 

کرد.
روز  نمایندگان  مجلس 
عمومی  جلسه  در  گذشته 
پیشنهادی  بودجه  خود 
سال مالی 1393 را به دلیل 
پروژه های  به  توجه  عدم 
توازن،  نبود  زیربنایی، 
تکراری  پروژه های  وجود 
ردیف های  در  مشکالتی  و 
با 122 رای  وزارت خانه ها 

منفی، رد کرد.
امیرخان یار رییس کمیسیون 
مجلس  بودجۀ  و  مالی 

نماینده گان می گوید، در طرح 
وجود  نواقص  مورد  هشت   1393 سال  بودجه 

داشت که باید اصالح شوند.
زیادی  پول  ظرفیت سازی  »به نام  گفت:  او 
تخصیص داده شده که باید حذف شود. شصت 
و دو فیصد به بخش امنیت تخصیص داده شده 
و در کود احتیاط پول زیاد در نظر گرفته شده 
که باید به جاهای دیگر که نیازمندی زیاد است، 
داده شود. به سکتور زراعت که توجه نشده باید 
گرفته  نظر  در  توازن  والیات  بین  شود،  توجه 
نشده، قرضه  ها باید واضح شود و برای سکتور 

زیربنا پول زیاد در نظر گرفته شود.«
مجلس نماینده گان تاکید دارد که تخصیص 62 
رقم  یک  امنیت  سکتور  برای  بودجه  از  درصد 
بسیار زیاد بوده و نیاز است تا کاهش یابد؛ زیرا 
به باور وکال، این مساله بودجه عرصه های تعلیم 
ساخته  محدود  را  زیربناها  و  زراعت  تربیه،  و 

است.
نمایندگان در  بحر، عضو مجلس  نادر شاه  سید 
نشست عمومی مجلس گفت: بودجه با مشکالت 
باید  و  روبروست  توازن  عدم  جمله  از  زیادی 

اصالح شود.

لزوم  به  تاکید  با  بحر 
در  بودجه  نواقص  رفع 
ممکن،  زمان  سریعترین 
رفع  در  تاخیر  گفت: 
بودجه  تصویب  و  نواقص 
اداره  در  را  مشکالتی   93
امور کشور به دنبال خواهد 

داشت.
عثمانی فراهی یکی دیگر از 
نمایندگان  مجلس  اعضای 
بودجه  در  توازن  عدم  نیز 
گفت  و  دانست  آشکار  را 
قابل قبول  چنین بودجه یی 

نیست.
از  در همین حال، شماری 
نمایندگان  مجلس  اعضای 
تاکید کردند که بودجه سال 
به  باید  آینده هر چه زودتر 

تصویب برسد.
بودجه  رد  با  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
وازت  از   1393 سال  برای  حکومت  پیشنهادی 
پیشنهاد  مجدداً  آن  اصالح  با  تا  خواست  مالیه 
تقدیم  به مجلس  بودجه سال 93  برای  را  خود 

کند.
وزارت مالیه بودجه سال 1393 را با 27 درصد 
افزایش 440 میلیارد افغانی )56.50 افغانی معادل 
1 دالر ( پیشنهاد کرده است که 49 میلیارد افغانی 

آن به بخش امنیتی اختصاص یافته است.
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اشرف...  به  شکایات  کمیسیون 
شبکه های اجتماعی را برانگیخت.

شکایات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی  و  دبیر 
اقدام  دستور  کمیسیون،  این  که  گفت  انتخاباتی 
انتخاباتی اشرف غنی احمدزی  اصالحی به تیم 

ارسال کرده است.
سانچارکی،  فاضل  سیدآغا  حال،  همین   در 
کمیسیون  واکنش  از  ملی  ائتالف  سخنگوی 

شکایات های انتخاباتی اظهارات خرسندی کرد.
آقای سانچارکی در صفحه  فیس بوک خود نوشته 

اظهارات  انتخاباتی  شکایات  »کمیسیون  است: 
وجنرال  غنی  اشرف  آقای  تنش آور  و  نسنجیده 
به  و ضمن هشدار  کرد  قانونی  برخورد  دوستم 
آن ها و تاکید بر اینکه آنان پیش از وقت کمپاین 

کرده اند، ایشان را جریمه و توبیخ کرد.«
دارد  تردید وجود  البته  افزود:«  آقای سانچارکی 
که تنها جریمه و توبیخ بتواند بار تاثیرات منفی و 
بهانه یی را که این سخنان به دست بعضی ها داده 

است، جبران کند.«
او ادامه داد: طوری که می بینید تلویزیون ژوندون 
روز  شبانه  دو  سرنوشت  و  باور  نشریه های  و 

و  می جوند  را  آنان  سخیف  سخنان  که  است 
حاشیه گویی و پروپاگند به راه انداخته اند.

کرده  اعالم  نیز  انتخابات  کمیسیون  این  از  پیش 
انتخابات  نامزدان  موعد  از  پیش  تبلیغ  که  بود 
ریاست جمهوری و شورای والیتی خالف قانون 

است.
ریاست  کاندیدان  برای  انتخاباتی  مبارزات  دورۀ 
حمل   13 تا  جاری  سال  دلو   13 از  جمهوری 
شوراهای  انتخاباتی  مبارزات  دوره  و   1393
والیتی را از 13 حوت سال جاری تا 13 حمل 

سال آینده تعیین کرده است.

٣٠٠هزار ناظر داخلی و خارجی...
انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  انتخابات،  بر  نظارت 
افغانستان ثبت نام و 1400 نماینده آنان کارت نظارت 

بر روند انتخابات را در یافت کرده اند.
نور محمد نور افزود: کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً 
اتحادیه  نظیر  بین المللی  نهادهای  برای  دعوتنامه یی 
منطقه یی  همکاری  سازمان  کشورهای  سارک  و  اروپا 
جنوب آسیا که بر انتخابات کشورهای مختلف نظارت 
افغانستان  انتخابات  روند  بر  تا  کرد  ارسال  می کنند، 

نظارت داشته باشند.
والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 

افغانستان شانزدهم حمل سال 93 برگزار می شود.

تصمیم حامد کرزی مبنی بر آزادی 88 زندانی 
عامل  امریکا،  مخالفت های  وجود  با  بگرام 
rکابل دارشدۀ  خدشه  مناسبات  بیشتر  تیره گی 
با  امنیتی  پیمان  نکردن  امضا  از  بعد  واشنگتن 

امریکا  شده است.
ظاهراً دولت افغانستان به تصمیمات خود برای 
اخیراً  که  بگرام  نظامی  زندان  زندانیان  آزادی 

میالدی   2013 سال  در  و 
امریکا  طرف  از  آن  کنترل 
افغان  امنیتی  نیروهای  به 
پایبند  است  شده  واگذار 
مناسبات  مسأله  این  است. 
 rکابل شده  دار  خدشه 
تر  تار  و  تیره  را  واشنگتن 

کرده است.
الپان  دیو  اعتقاد  به   
نیروهای  سخنگوی 
افغانستان،  در  امریکایی 
88 زندانی بگرام که کرزی 
تصمیم به آزادی آن ها گرفته 
از  خطرناک  افرادی  است 
شبکه  و  طالبان  نیروهای 

تروریستی القاعده هستند.
به اعتقاد این مقام امریکایی باید مسوولیت این 
رسمی  قانونی  سیستم  به  را  امریکایی  زندانیان 
افغانستان بسپاریم چرا که آن ها خطرناک هستند.
البته  افغانستان  زندانیان  بازبینی  اداره  کمیسیون 
نظر دیگری دارد. عبدالشکور دادرس از اعضای 
بلند پایه این کمیسیون به دویچه وله اظهارداشته 

است که اتهامات علیه متهمان در این زندان باید 
تنهایی  به  ادعاها  باشد.  موثقی  مدارک  با  همراه 
کافی  باره  این  در  مردم  کردن  متقاعد  برای 
پاسخگوی  باره  این  در  نمی توانم  من  نیست. 

ملت افغانستان باشم.
کرزی  تصمیمات   ( مسأله  این  که  ماه هاست 
به موضوعی مورد  آزادی زندانیان بگرام(  برای 
شده  تبدیل  افغانستان  و  امریکا  بین  اختالف 
نظامی  زندانیان  مسوولیت  که  زمانی  از  است. 
است،  شده  واگذار  افغان  نیروهای  به  بگرام 
نظر  مد  را  آن  زندانیان  آزادی  افغانستان  دولت 

قرار داده است.
این  اعتقاد عبدالشکور دادرس زندانی کردن  به 
باره  این  در  وی  است.  بوده  قانونی  غیر  افراد 
بررسی های  اساس  بر  که  است  اظهارداشته 
قوانین  با  مطابقت  در  متهمان  این  پرونده  ما 
قانونی  نظر  از  و  است  نشده  ایجاد  افغانستان 

معتبر نیست.
عبدالغفور لیوال، رییس مرکز مطالعات منطقه  یی 
آزادی  برای  افغانستان  دولت  تصمیم  کابل،  در 
به  کابل  پیغام  عنوان  به  را  بگرام  زندانیان 

گروه های افراطی ارزیابی می  کند.

وی اظهار داشت که افغانستان می خواهد روند 
قدم  این  با  و  گیرد  پیش  در  را  طالبان  با  صلح 
بفرستد که  برای طالبان  را  پیغام  این  می خواهد 
در گفت وگوهای صلح جدی است. برای اینکه 
یک راه حل برای اختالفات طوالنی مدت بین 
واشنگتن و کابل پیدا کنیم این مسأله مهم است 
اطالعات  کشور  دو  هر  امنیتی  سازمان های  که 
و مدارک مربوط به این متهمان را با هم مبادله 

کنند.
و  کابل  روابط  به شدت  طالبان  زندانیان  رهایی 

واشنگتن را صدمه زده است.
لیند سای گراهام از سناتورهای جمهوری خواه 
گونه  این  اخیراً  امریکا  نظامی  کارشناسان  و 
اظهار نظر کرده است که آزادی زندانیان بگرام 
جبران  آسیب  واشنگتنrکابل  بین  مناسبات  به 

ناپذیری وارد می کند.
زندان  زندانی   88 که  است  عقیده  این  بر  وی 
بگرام مسوول کشته شدن 90 نیروی ناتو و 57 
شوند  آزاد  افراد  اگراین  هستند.  افغان  نیروی 
عواقب غیر قابل پیش بینی و وخیمی برای آینده 
مناسبات بین امریکا و دولت افغانستان به وجود 

خواهد آمد.



انفجار بمبی در غزنی فرمانده یک گروه مسلح محلی را در 
غزنی هدف قرار داده است.

از  ناشی  رویداد  این  که  اند  گفته  غزنی  در  محلی  مقام های 
از فرماندهان  انفجار بمب مقناطیسی بوده که در موتر یکی 

محلی نصب شده بود.
محمد علی احمدی، معاون والی غزنی به بی بی سی گفت که 
انفجار ساعت 2 به وقت محلی در مرکز شهر اتفاق افتاد و این 
فرمانده محلی موسوم به قومندان شاهین را با سه محافظش 

زخمی کرد.
فرمانده  رویداد  این  اثر  به  که  گفت  همچنین  احمدی  آقای 

محلی به شدت زخمی شده و به کما رفته است.
مرکزی  بیمارستان  مسوول  همت  بازمحمد  حال،  همین  در 
غزنی گفته است که وضعیت دو نفر از محافظان قناعت بخش 

به یک  تداوی  برای  آقای شاهین  اما  است، 
مرکز نیروهای خارجی در غزنی منتقل شده 

است.
فرمانده  شاهین؛  محلی،  مقام های  قول  به 
گروه مسلح محلی که قربانی انفجار دیروز 
از این »نقش مهمی در رهبری  بوده، پیش 
طالبان«در  گروه  علیه  مردمی  های  خیزش 
شهر غزنی و ولسوالی اندر این والیت ایفا 
کرده و فرماندهی گروه های مسلح را که بر 
علیه طالبان می جنگند به عهده داشته است.
معاون والی غزنی می گوید که آقای شاهین 
حمایت دولت و ریاست امنیت ملی غزنی 
توسط  گذشته  در  و  داشت  همراه  به  را 
طالبان  گروه  با  مبارزه  برای  دولتی  ادارات 

تجهیز می شد.
در  گذشته  شام  شاهین  آقای  که  می گوید  او 
ولسوالی اندر والیت غزنی بوده و احتمال دارد که مخالفان 
مسلح دولت بمب مقناطیسی را شام گذشته به موترش نصب 
مورد  این  در  کنون  تا  مخالفان مسلح دولت  اما  باشند  کرده 
حرفی نزده اند و مسوولیت این رویداد را هم تا کنون کسی 

به عهده نگرفته است.
در رویداد دیگری در غزنی، انفجار یک ماین در شهر کهنه 

غزنی پنج کودک را زخمی کرد.
مقام های غزنی گفته اند که این رویداد عصر دیروز در داخل 
یکی از خانه های مسکونی رخداده است. مسووالن بیمارستان 

مرکزی گفته اند که وضعیت یکی از کودکان وخیم است.
در  انفجار  این  چگونگی  مورد  در  بیشتری  جزئیات  هنوز 

دست نیست.

شش مهاجم انتحاری صبح روز شنبه بر یک پایگاه مشترک 
نیروهای داخلی و ناتو در ننگرهار حمله کردند که در نتیجه 

آن، یک سرباز خارجی کشته شد.
بمبگذاری  موتر  انتحاری  مهاجم  ابتدا یک  مقامات،  گفته  به 
شده خود را پیش ورودی این پایگاه نظامی منفجر کرد و پس 
از آن پنج مهاجم دیگر تالش نمودند تا به پایگاه وارد شوند.

»نیروی بین المللی همکاری امنیتی« )ایساف( مرگ یک سرباز 
را در شرق افغانستان تایید کرد اما جزئیات بیشتری در مورد 
تبادله  این سرباز در  مقامات،  به گفته  نکرد.  ارائه  واقعه  این 

آتش طوالنی با شورشیان کشته شد.
مقامات افغانستان و ناتو گفته اند که این حمله در ولسوالی 
مسیر  در  ولسوالی  این  داد.  رخ  ننگرهار  والیت  در  شینوار 

اصلی کابل –پاکستان قرار دارد.
به خبرگزاری  ننگرهار  والی  عبدالزی، سخنگوی  احمد ضیا 
فرانس پرس گفت: »حدود ساعت هشت صبح به وقت محلی، 
یک مهاجم انتحاری بمب خود را منفجر کرد و پنج مهاجم 

دیگر توسط نیروهای امنیتی افغانستان از پای درآمدند«.
به  ایمیل  فرستادن  با  طالبان  سخنگوی  مجاهد،  اهلل  ذبیح 

خبرگزاری ها، مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.
سال  آخرین  میالدی،  روان  سال  که  است  حالی  در  این 
پایان امسال  تا  باشد.  افغانستان می  ناتو در  ماموریت نظامی 
امریکا  رهبری  تحت  ناتو  هزار سرباز   85 است حدود  قرار 

افغانستان را ترک کنند.

وزارت امور داخلۀ پاکستان اعالم کرد، هیچ 
الخروج  ممنوع  سریع  لغو  برای  تصمیمی 
بودن پرویز مشرف رییس جمهور سابق این 
برای  کشور  از  خارج  به  سفر  برای  کشور 

درمان پزشکی ندارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت داخلۀ 
الخروج  ممنوع  ادامه  از  حالی  در  پاکستان 
بودن پرویز مشرف خبر داده که وی در مسیر 
انتقال به دادگاه دچار عارضه قلبی شده و به 
بیمارستانی نظامی منتقل شده است.بر اساس 
این گزارش پرویز مشرف 70 ساله متهم به 
شنبه  پنج  روز  وی  است.  کشور  به  خیانت 
قلبی  ناراحتی  با  دادگاه  به  انتقال  مسیر  در 
منتقل  بیمارستان  به  بالفاصله  و  شد  روبرو 

شده است.
پزشکان  کرد،  تاکید  مشرف  پرویز  وکیل 
دارند.  نظر  زیر  را  وی  سالمتی  وضعیت 
سابق  فرمانده  سالمتی  نامناسب  وضعیت 
در  را  ها  زنی  گمانه  برخی  پاکستان  ارتش 
بودن  الخروج  ممنوع  حکم  لغو  خصوص 
وی مطرح کرده است. ولی نام پرویز مشرف 
اجازه  که  است  کسانی  فهرست  در  هنوز 

خروج از کشور را ندارند.
یک مقام رسمی وزارت امور داخلۀ پاکستان 
و  تمایل  هیچ  کنونی  شرایط  در  کرد،  تاکید 

عزمی وجود ندارد که به پرویز مشرف اجازه 
خروج از کشور را بدهد. وی گزارش های 
منتشر شده در خصوص ارسال نامه از سوی 
همسر پرویز مشرف برای لغو ممنوع الخروج 
بودن وی را رد کرده است.وکیل مشرف نیز 
تاکید کرد، متخصصان مدارک پزشکی پرویز 
مشرف را برای پزشکان انگلیسی ارسال کرده 
اند تا بررسی های بیشتری در این خصوص 

به عمل آید.
رسانه های خبری پاکستان نیز اعالم کردند، 
سفر  در  دارد  قصد  عربستان  خارجه  وزیر 
مقام  با  آباد  اسالم  به  خود  دوشنبه  روز 
محاکمه  روند  خصوص  در  پاکستانی  های 
کند. عربستان پس  رایزنی و گفتگو  مشرف 
از برکناری پرویز مشرف از قدرت در سال 
1999 میالدی با نواز شریف به توافق رسیده 
وزارت  البته  کند.  تبعید  را  مشرف  تا  بود 
وزیر  سفر  ارتباط  هرگونه  پاکستان  خارجه 
رد  را  مشرف  محاکمه  با  عربستان  خارجه 

کرده است.
تاکید  پاکستان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
عربستان  خارجه  وزیر  الفیصل  سعود  کرد، 
روز دوشنبه برای سفری دو روزه وارد اسالم 
تعامل  از  بخشی  سفر  این  شد.  خواهد  آباد 

عادی و رایج بین دو کشور برادر است.
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یک فرمانده مخالف طالبان در غزنی مورد حمله 
قرار گرفت

حمله مهاجمان انتحاری بر یک پایگاه نظامی در ننگرهار

اسالم آباد با تأکید بر ممنوع الخروج بودن مشرف:

مشرف اجازۀ خروج از کشور ندارد

قیمت  ورزشی  بازاریابی  مدیران  از  یکی 
رونالدو  قیمت  برابر  سه  را  مسی  لیونل 
اعالم کرد. او گفت یک باشگاه سرشناس 
مسی  جذب  برای  است  حاضر  اروپایی 

400 میلیون یورو پرداخت کند.
بازاریابی  مدیران  از  مولینا  خراردو 

آمریکایی   – اروپایی  شرکت  ورزشی 
مسی  لیونل  قیمت  مارکتینگ  اسپورت 
گفت:  و  کرد  اعالم  یورو  میلیون   400 را 
حاضر  اروپایی  سرشناس  باشگاه  یک 
است برای جذب لیونل مسی این رقم را 

پرداخت کند.
میلیونی   400 پیشنهاد  با  مسی  گفت:  او 
یک باشگاه متمول اروپایی مواجه شد اما 
ترجیح داد که به این پیشنهاد پاسخ ندهد.

هر چند این مدیر بازاریابی ورزشی نامی 
رسانه های  اما  نبرد،  خاص  باشگاه  از 
از پاری سن ژرمن به عنوان این  اروپایی 

باشگاه متمول اروپایی یاد کردند.
گران ترین  مسی  گفت:  مولینا  خراردو 
بازیکن حال حاضر جهان است. قیمت او 
400 میلیون یورو است و فاصله زیادی با 

قیمت دیگر بازیکنان دارد.
او  قیمت  گفت:  رونالدو  قیمت  درباره  او 

بین 150 تا 160 میلیون یورو است.

کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، فرانک ریبری، 
از  تنها چند تن  مارادونا  ابراهیموویچ و  زالتان 
افرادی هستند که صحبت هایشان در سال 2013 

از سوی فیفا به عنوان صحبت های برگزیده سال انتخاب 
شده است. 

جالب  اتفاقات  شاهد   2013 سال  در  جهان  فوتبال 
در  نیز  بین صحبت های جالبی  این  در  که  بود  بسیاری 
بین اهالی فوتبال شنیده شد که نمونه هایی از آن را در 

زیر می خوانیم. 
لیونل مسی پس از دریافت چهارمین توپ طال :ذهنم 
کار نمی کند. نمی دانم چه باید بگویم. این جایزه را به 

خانواده ام تقدیم می کنم. 
فرانک ریبری : جای توپ طال را در خانه ام مشخص 
خانه ام  شومینه  روی  را  آن  است  قرار  همسرم  کردیم. 
بگذارد. من به توپ طال فکر نمی کنم اما همسرم خیلی 

به آن فکر می کند. 
کریستیانو رونالدو: اگر توپ طال به من برسد، می دانم 

آن را کجا بگذارم. 
خورخه والدانو :بهترین بازیکن جهان لیونل مسی است 
و نفر دوم نیز لیونل مسی مصدوم است. او یک بازیکن 

خارق العاده است. 
زالتان ابراهیموویچ: جام جهانی بدون من ارزش دیدن 

ندارد. 
های  بازی  استاد  ما  اروگوئه:   تابارس، سرمربی  اسکار 

پلی اف هستیم. دهانتان را ببندید و ببینید بازیکنانم در 
بازی برابر اردن چکار خواهند کرد. 

خولیو والدس، سرمربی پاناما پس از حذف از رسیدن به 
جام جهانی: آنچه امروز رخ داد خیلی دردناک بود. هنوز 

نمی توانم باور کنم چه چیزی رخ داده است. 
جرارد پیکه: پس از چند سال بازی با یک سیستم خاص 
زیر نطر پپ گوآردیوال و تیتو ویالنووا به نظر ما برده 

های این سیستم بازی شدیم. 
کارلو آنچلوتی: آرسن ونگر باید به خاطر اینکه اوزیل 
را به آنها دادیم من را به شام در یک رستوران دعوت 

کند. 
گرت بیل پس از امضای قرارداد با رئال مادرید: با یک 

پنی هم به رئال مادرید می آمدم. 
رونالدینیو پس از فتح کوپالیبرتادورس: آنها می گفتند 

هستم،  خائن  من  می گفتند  ام،  شده  تمام  من 
آنها  حاال  است.  شده  تمام  من  دوران  می گفتند 

چه می گویند؟ 
باشگاه رئال مادرید: مراتب هم دردی خودمان را با تیتو 

ویالنوا، خانواده او و باشگاه بارسلونا اعالم می کنیم. 
جام  در  برزیل  برابر  شکست  از  پس  تورس  فرناندو 
کنفدراسیون ها: از آن روز هایی بود که هر چقدر بازی 

می کردیم نمی توانستیم به دروازه برزیل برسیم. 
برابر  بازی  دارم.  انگیزی  هیجان  احساس  خیلی  نیمار: 
به  که  بود  رویا  یک  من  برای  ژاوی  و  اینیستا  مسی، 

حقیقت پیوست. 
منچستر  در  طوالنی مدت  حضور  فرگوسن:  آلکس  سر 
یونایتد افتخار است. مدت ها به بازنشستگی فکر کردم. 

این تصمیمی نبود که یک شبه بگیرم. 
ویسنته دل بوسکه: کاسیاس اسطوره تیم ما محسوب می 
شود . همانطور که نمی توانستید از انگلیسی ها سوال 
نمی  هم  من  از  دادید،  بازی  شیلتون  پیتر  به  چرا  کنید 

توانید بپرسید چرا به کاسیاس بازی می دهم. 
 – مورینیو  یک  بایرن  به  پپ  آمدن  با  کلوپ:  یورگن 
آلمان خواهد  در  بار  این  و  فوتبال  در  دیگر  گوآردیوال 

بود. 
آرژانتین  فوتبال  خدای  که  همانطور  مارادونا:  دیگو 
به  خواهم  می  است.  آرژانتینی  هم  پاپ  اکنون  است، 

ایتالیا بروم و با او دیدار کنم. 

مسی سه برابر رونالدو می ارزد

ورزش
جالب ترین صحبت های فوتبالی 2٠1٣
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از  مجلس،  نماینده گان  از  برخی 
برگزاری  روند  در  مدیریتی  ضعف 
به  کشور  سطح  در  کانکور  امتحان 
عواقب  به  نسبت  و  انتقاد  شدت 
وزارت  به  کانکور  مشکالت 

تحصیالت عالی هشدار دادند.
سو،  این  به  هفته  سه  حدود  از 
که  از مشکالتی  نماینده گان مجلس 
کانکور  امتحان  برگزاری  روند  در 
شدیداً  آمد؛  وجود  به  لوگر  والیت 
مورد  را  عالی  تحصیالت  وزارت 

انتقاد قرار داده اند.
کانکور  برگزاری  روند  گذشته  روز 
انتقادهای  با  نیز  غزنی  والیت  در 
تند نماینده گان مجلس روبرو شد و 
آنان وزارت تحصیالت را به ضعف 

مدیریتی متهم کردند.
امتحان کانکور در والیت غزنی روزهای جمعه و 

شنبه برگزار شد.
شاه گل رضای نماینده مردم غزنی در مجلس گفت: 
هیأت اعزامی کمیتۀ کانکور به والیت غزنی، روز 
فرصت  ساعت  یک  داوطلبان  از  برخی  به  جمعه 

داده اند تا سواالت شان را حل کنند.
سرنوشت  کانکور  »امتحان  افزود:  رضایی  خانم 
متأسفانه  اما  را رقم می زند.  دوازده سالۀ شاگردان 
در والیت غزنی، برخی از اتاق های بسیار مشخص 
در ساعت 4 برگه امتحان توزیع شده و ساعت 5 

دوباره جمع آوری شده است«.
یک  شاگرد،  دو  هر  برای  که  افزود  همچنین  او 
نبود  دهنده  نشان  که  شده  توزیع  سوال  فورمه 

مدیریت درست کمیته کانکور است.
در روز توزیع کارت های شمولیت امتحان کانکور 

وجود  زیادی  بی نظمی های  نیز  غزنی  والیت  در 
داشته و شاگردان دست به اعتراض زدند.

شمولت  کارت های  توزیع  روز  در  همچنین، 
حوزۀ  یک  از  نیز  انفجاری  مواد  مقداری  امتحان، 
روی  بر  مساله  این  که  آمد  بدست  کارت،  توزیع 

شاگردان تأثیر منفی برجا گذاشته است.
والیت  کانکور  امتحان  برگه های  پیش،  هفته  سه 
شفافیت  نبود  مسوولین  آنچه  دلیل  به  نیز  لوگر 

خواندند، به آب انداخته شد.
شاه گل رضایی نماینده مردم غزنی تقصیر همۀ این 
دوش  بر  را  کانکور  برگزاری  جریان  در  اتفاقات 
وزارت تحصیالت عالی انداخته و این وزارت را 

به ضعف مدیریتی متهم کرد.
دادها در روند  این رخ  از مجلس خواست که  او 

برگزاری کانکور را جداً پیگیری کند.
ریاست  که  دوم  معاون  سلجوقی  محمد  صالح 
برعهده  را  نماینده گان  مجلس  گذشتۀ  روز  جلسه 

داشت، به کمیسیون امور دینی و 
که  سپرد  وظیفه  مجلس  فرهنگی 
غزنی  در والیت  کانکور  موضوع 

را نیز با دقت پیگیری کند.
از سوی دیگر، حاجی ظاهر قدیر 
در مجلس  ننگرهار  مردم  نمایندۀ 
نیز از وزارت تحصیالت به شدت 
مشکالت  که  گفت  و  کرد  انتقاد 
در روند برگزاری کانکور تنها در 
تمامی  بلکه  نیست؛  والیت  یک 

افغانستان را در برگرفته است.
که  »زمانی  افزود:  قدیر  آقای 
مجلس  به  تحصیالت  وزیر 
چه  به  که  نمی فهمم  می آید؛ 
صورت قناعت وکیالن را حاصل 
اکنون دانشجویان در  می کند، هم 
ننگرهار  انجینری و زراعت دانشگاه  دانشکده های 
بدون دلیل محروم می شوند؛ حتی به صنف راه پیدا 

نمی کنند«.
داد:  »در  هشدار  عالی  تحصیالت  وزارت  به  او، 
رسیده گی  دانشجویان  مشکالت  به  که  صورتی 
نکند؛ ما نخواهیم گذاشت که وزیر تحصیالت به 
مقابل دروازه خیمه  این وزارت داخل شود و در 

خواهیم زد«.
در  مدیریتی  بد  وضعف  و  مشکالت  از  انتقادها 
وزارت تحصیالت عالی به ویژه در روند برگزاری 
کانکور، در حالی صورت می گیرد که پیش از این، 
کانکور  روند  شفافیت  از  وزارت  این  مقام های 

اطمینان داده بودند.
با  نیز  قبل  سال های  در  کانکور  برگزاری  روند 
چالش های روبرو بود و انتقادهای زیاد را در قبال 

داشت.

نماینده گان مجلس وزارت تحصیالت عالی
 را به بی کفایتی متهم کردند

سخنگوی شورای عالی صلح:

به دنبال جذب کمک کشورهای 
اسالمی در روند صلح هستیم

سخنگوی شورای عالی صلح از تالش ها 
برای جذب حمایت کشورهای اسالمی 

از روند صلح در افغانستان خبر داد.
طبق  که  است  حالی  در  این 
مردم  اکثر  شده،  انجام  نظرسنجی های 
با  مذاکرات صلح  انجام  کشور خواهان 

طالبان هستند.
برهمین اساس، کرزی هفته گذشته برای 
تسریع روند صلح تعدادی از نماینده گان 
شورای عالی صلح را به عربستان فرستاد 
رهبران  کمک  بتواند  ترتیب  بدین  تا 
سعودی و نیز سازمان همکاری اسالمی 

را در این باره به  دست آورد.
مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای 
روزنامه  با  گفت وگو  در  صلح  عالی 
شورای  اعضای  گفت:  پاکستان  تریبون 
ارشد  مقامات  با  است  قرار  عالی صلح 

همکاری  سازمان  دبیرکل  و  سعودی 
بخواهند  آنان  از  و  کنند  دیدار  اسالمی 
تا از نفوذ خود برای پیشبرد روند صلح 

استفاده کنند.
دارند  نظر  در  هیأت  این  وی،  گفته  به 
پاکستان  به  نیز  نزدیک سفری  آینده  در 

داشته باشند.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان 
دنبال  به  خاص  به  طور  ما  افزود: 
نقش آفرینی کشورهای اسالمی و علمای 

مذهبی در روند صلح هستیم.
این هیأت پیشنهاد  وی تصریح کرد که 
با  بین المللی  کنفرانس  یک  برگزاری 
موضوع  با  و  مذهبی  علمای  شرکت 
در  اسالمی  کشورهای  نقش  تقویت 
سازمان  رییس  با  نیز  را  افغانستان 

همکاری اسالمی در میان می گذارد.


