
شوراهای والیتی افغانستان از پارلمان خواسته اند 
تا صالحیت این شوراها را افزایش دهد. نظارت 
این  مهم  وظایف  از  یکی  محلی،  اداره های  از 

شوراها می باشد.
نماینده گان شوراهای والیتی می گویند در صورتی 
اداره های  و  والی ها  کارکرد  از  نظارت  حق  که 
محلی در والیات به آن ها داده نشود، موجودیت 

این شوراها مفهومی ندارد.
محلی  ارگان های  اداره  معین  مومندزی،  فرید 
با  نشستی  در   )1393 جدی   15( یکشنبه  روز 
پارلمان  نماینده گان  از  شماری  و  اداری  هیأت 
گفت: »خواهش شوراهای والیتی و اداره مستقل 
ارگان  های محلی این است که به شوراهای والیتی 

حق نظارت از واحدهای دومی داده شود«.
سید وحید قتالی، رییس شورای والیتی هرات در 

این نشست گفت نظارت از کار حکومت محلی 
او گفت  در والیات سبب کاهش فساد می شود. 
حکومت تالش دارد تا شوراهای والیتی ضعیف 
قتالی  باشند.  نداشته  نظارتی  نقش  بمانند و  باقی 
گفت: »متأسفانه ما به عنوان عنصر مزاحم معرفی 
می شویم. توقع ما از پارلمان این است که در این 
مورد جدی...                         ادامه صفحه 6
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زماني که دانِش ما با انسانیت و ظرافِت طبع درهم آمیخته شود، مي تواند خرد 
بیـافریند.

كارول اورالك
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

ریس جمهور دستور رهایی هیچ زندانی 
را خالف قانون نداده است 

گفت،  افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس 
خشونت علیه زنان افغان در سال 2013 میالدی 
رکورد زده و...                    ادامه صفحه 6

انتخابات ریاست جمهوري کشور روز گذشته  نامزدان 
در نشستي مشترك با رییس جمهور کرزی، روي مسایل 
مهم سیاسي و امنیتي کشور، بحث و گفت وگو کردند.

در این نشست که در ارگ برگزار شد، مقام های امنیتی 
نیز حضور  انتخاباتي  کمسیون هاي  اعضاي  و  رؤسا  و 

داشتند.
رییس جمهور کرزي  یک بار دیگر در این نشست تأکید 

کرد که در امور انتخابات مداخله نمي کند.
او گفت که اطمینان مي دهد که حکومت نسبت به تمام 
نیز  انتخاباتي  نهادهاي  از  و  مي ماند  بي طرف  نامزدها 
مي خواهد که استقالل....                 ادامه صفحه 7

افغانستان و رکورد خشونت 
علــــیه زنان

وکالی شوراهای والیتی:
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صفحه 6

به اشرف غنی احمدزی 
هشدار کافی نیست!

حامدکرزیبهنامزدانریاستجمهوری:

از هیـچ کسی حمایت نمی کــنم

می گویند ناآگاهی از قانون، نمی تواند كسی را از جرمی 
كه انجام داده، مبرا سازد. آقای احمدزی چه آگاهانه و 
چه ناآگاهانه، جرم را مرتکب شده و حاال باید متناسب 
به جرم انجام یافته، كیفر شود. فراموش نکنیم كه او 
بل  نکرد،  كمپاین  خود  نفِع  به  تنها  گردهمایی  آن  در 
در آن نشست عماًل به شماری توهین روا داشت و به 
آقای  وقتی  گرفت.  صورت  افترا  نیز  نامزدها  از  یکی 
در  نمی توانید  كرده  مناظره  اگر  كه  می گوید  احمدزی 
بزكشی شركت كنید، عماًل به مردم افغانستان توهین 
"های شما  روا می دارد. آیا آقای احمدزی نمی گوید كه 
مردم! فرهنگ انتخابات را نمی دانید، برای شما مناظره 
چیز غیرقابل شناخت است، پس به همان رسم كهن، 
به بزكشی ادامه دهید"؟ توهین به یک ملت و یا ملیت، 
مگر شاخ و دم دارد؟ پس آن چه را كه در مورد آقای 
انجام  انتخاباتی  شکایات  كمیسیون  سوی  از  احمدزی 
هرگز  كه  دانست  كوچک  اقداِم  یک  تنها  باید  شده، 

متناسب به تخطی انجام شده نیست. 

                                                         ادامه صفحه 6



مهم  فصلی  شک  بدون  انتخاباتی،  مبارزات 
انتخابات  سرنوشِت  تعیین  برای  حساس  و 
درست  مدیریتی  فصل،  این  در  اگر  و  است 
آشفته  کمپاین های  نگیرد،  صورت  منسجم  و 
و درهم به جای این که بتواند کمکی به افکار 
عمومی و سامان بخشیدن به آن نماید و مردم 
بگیرند،  سنجیده تر  تصمیمی  تا  کند  کمک  را 
بعضًا  و  عامه  اذهان  آشفته شدِن  باعث  بیشتر 

درگیری های بی پایه و منطق می شود.
متأسفانه این روزها حرکاتی نادرست از سوی 
برخی نامزدان محترم سر می زند که ناخواسته 
و  انتخابات  به  نسبت  مردم  بی اعتمادِی  بر 
از  را  افغانستان  تا  آمده اند  که  چهره هایی 
وضعیت بغرنِج کنونی نجات دهند، می افزاید 
نیز  انتخابات  میزان مشارکِت مردمی در  بر  و 
مبارزات  شک  بدون  می گذارد.  منفی  تأثیر 
و  مردمی  برای  اساسی  اصِل  یک  انتخاباتی 
دموکراتیک برگزار شدِن انتخابات است. باید 
آزادانه نامزدان فرصت داشته باشند تا خود را 
به معرفی بگیرند و مخصوصًا با عطف روی 
برنامه ها و طرح هایی که برای حِل بحران های 
امروزِ کشور دارند، سخنرانی کرده و به مردم 
کاری،  توان  و  ظرفیت  که  دهند  اطمینان 

دیپلماسی و مدیریت شان تا چه حد است. 
مناظراتی  که  است  رایج  چنین  دنیا  تمام  در 
بحث ها  و  جر  می شود،  برگزار  نامزدان  میان 
نفس گیر  و  جدی  گاهی  نظرهاِی  تبادل  و 
میان رقبا در می گیرد و مردم به صورت آزاد 
به  کاندیداها  حملۀ  و  دفاع  شاهد  مستقیم،  و 
که  برداشتی  و  تفسیر  اما  می باشند.  یک دیگر 
باید نامزداِن ما از این نوع حمالت و دفاعیات 
باشند،  داشته  کشور  کنونی  متشنج  فضای  در 
مسلمًا مهم و تعیین کننده است و می تواند به 
نامزد مورد نظر،  تا چه حد  برساند که  اثبات 
وقار  حفظ  با  که  دارد  بلندنظری  و  درایت 
خود، برنامه های ملی و همه گیری را که روی 
دست دارد، به معرفی می گیرد و لیاقِت خود را  

نسبت به رقبا نشان می دهد.
همگرایی،  نیازمند  همه  از  بیش  ما  امروز 
و  منطقی  گفتمان  یک  راه اندازِی  و  بردباری 
عقالنی هستیم؛ چرا که زمان به کارگیری منطق 
نزاع و توهین و افترا و تحقیر به سر رسیده و 
ندارد. خوب است  ما  دیگر جایی میان مردمِ 
مبارزات  فصل  آغاز  برای  محترم  نامزدان 
برنامه های  با  کامل،  آماده گی  با  انتخاباتی، 
بیانی  و  ادبیات  هم چنین  و  مدون  و  شفاف 
به  را  خویش  حقیقِت  که  بکوشند  صادقانه، 
پرداخته  و  ساخته  چهرۀ  نه  بگذارند،  نمایش 
پوشیده  دروغین  نقاب  ده ها  با  که  شده یی 
شده است. بدیهی ست که رقابِت معطوف به 
حِس برتری طلبی که گاهی منجر به شکستِن 
اصول  جزِو  آن  رعایِت  که  نزاکت ها  برخی 
اولیۀ سیاست و مدیریت است، ره به پیروزی 
و  رسوایی  به  محکوم  آن  کاربِر  و  نمی برد 

شکست است.
انتخابات،  مستقل  کمسیون  رسانه ها،  نامزدان، 
نهایت  باید  دولتی  مقامات  و  مدنی  جامعۀ 
کارزارهای  تا  دهند  خرج  به  را  کوشش 
هدایت  صحیح  سمت وسوی  به  را  انتخاباتی 
که  است  فصلی  فصل،  این  که  چرا  کنند؛ 
باورمند  انتخابات  به  نسبت  را  مردمِ  می تواند 
نامزدان  اگر  سازد.  بی اعتمـاد  و  بی باور  یا 
این  بر  را  خود  انتخاباتی  مبارزات  مبنای 
و  بی آبروتر  رقیب  هرچه  که:  بگذارند  منطق 
من  گردد،  معرفی  ناکارآمدتر  و  بی منطق تر 
بدون  یابم؛  تبارز  شایسته تر  و  بهتر  می توانم 
شک فضای جامعه چنان مملو از بی اعتمادی 
مخربش،  ثمرۀ  یگانه  که  می شود  اضطراب  و 
انصراِف مردم از شرکت در انتخابات خواهد 
بود. وقتی مردم نامزدانی را ببینند که به جای 
فکر کردن به منافع مشترك و حل مشکالت 
کشور، به عقده پراکنی های قومی و شخصی و 
زبانی مشغول اند و یا با تخریب چهرۀ دیگری، 
به یک باره  ترمیم چهرۀ خود دارند،  سعی در 

ممکن است رفتن به پای صندوق های رأی را 
کاری عبث بشمارند و از آن انصراف دهند.

نامزدان فقط با ارایه و بیاِن محترمانۀ برنامه ها و 
طرح های شان می توانند به مردم این دل گرمی 
با  انتخابات  این  و باورمندی را بدهند که در 
میدان  به  مردم  به  خدمت  نیِت  و  پُر  دسِت 
و  پوشالی  شعارهای  با  صرفًا  نه  و  آمده اند 
مردم  شک  بدون  گزاف.  و  بی مورد  ادعاهای 
نامزدانی  انتخابات،  این  در  که  نکنند  باور  تا 
دارند  حضور  عملی  و  علمی  برنامه های  با 
و  منطقی  شکل  به  چه گونه  که  می دانند  و 
نابه سامانی ها  و  مشکالت  جنِگ  به  عقالنی 
بروند، سهمی پُررنگ و پُرشور در این پروسه 

نخواهند گرفت.
 از دیگر سو، امروز یگانه مشکِل ما این نیست 
مشکِل  بلکه  داد؛  رأی  باید  کسی  چه  به  که 
مهِم دیگر این است که فردای بعد از شمارش 
آراء چه خواهد شـد؟ آیا یک نفر برنده و ده 
برنده  شخِص  بود؟  خواهند  بازنده  دیگر  تِن 
پتانسیل ها  از  استفاده  و  بازنده ها  حفظ  برای 
آیا  کرد؟  خواهد  چه  آن ها  توان مندی های  و 
بازنده ها از حال به این فکر اند که نتیجه را رد 
کرده و در مقابل برنده قرار بگیرند و مبنا را بر 

بحران سازی در کشور بگذارند؟
بدون شک فصل مبارزات انتخاباتی، نوِع تعامل 
و درکی که نامزدان از هم دارند را به نمایش 
پاسخ  سوال ها  تمامِ  به  و  گذاشت  خواهد 
بزرگواران  این  که  به جاست  اما  داد؛  خواهد 
از هم اکنون به این بیاندیشند که در کنار برد، 
قرار  آیا  پس  دارد،  وجود  نیز  باخت  احتمال 
است که انتخابات به معنای مشخص ساختن 
معنای  به  یا  باشـد  بازنده ها  و  برنده ها  صِف 
گزینِش یکی به عنوان محور و دیگران اجزای 
نیرو چرِخ  تمامِ  با  هم  با  همه  تا  آن،  محرِك 
جامعه را به گردش درآوریم و تمام سکون ها 

و عقب مانده گی ها را جبران کنیم.
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حلیمه حسینی

مبادا مردم انتخابات را تحریم کنند!  

کمتر از سه ماهِ دیگر به انتخابات مانده است؛ انتخاباتی 
سال های  در  را  افغانستان  نام  به  کشوری  سرنوشت  که 
معمولی اش  رواِل  همه چیز  آن که  با  می کند.  تعیین  آینده 
هنوز  اما  گردد،  برگزار  انتخابات  این که  تا  می پیماید  را 
چالش هایی وجود دارند که مردم را به آیندۀ کشورشان 
خارجی،  نیروهای  خروج  می سازد.  متردد  و  مشکوك 
ایاالت  با  امنیتی  پیمان  تعلیق  طالبان،  دوبارۀ  برگشت 
متحده و... همه از مواردی اند که این تردید را مضاعف 
ساخته اند. اما مهم تر از همه، بی اعتمادی یی است که در 
طوِل 12 ساِل پسین و حتا قبل از آن، به میان آمده است. 
حقیقت این است که مردم به حکومت و سیاست مداران 
اعتماد ندارند و گمان قاطبۀ ملت بر آن است که اهالی 
سیاست - چه حکومتیان و چه غیرحکومتیان - منافع شان 
را بر مردم ترجیح داده  و می دهند. بنابراین، چالش هایی 
که از آن ها پیوسته یاد می شود، آن قدر در تضعیِف روحیۀ 
عمومی  اثرگذار نیست که بی اعتمادی نسبت به دولت ها 

و حکومت ها، روحیۀ جمعی را ضعیف ساخته است.
شاید در این مقال در جست وجوی این نباشیم که دالیل 
چه گونه  آن  تاریخِی  سیر  و  بوده  چه  بی اعتمادی  این 
فاصلۀ میان مردم و حکومت ها را گسترده تر ساخته؛ اما 
بر این نکته تأکید می شود که انتخابات فرصتی است برای 
از میان برداشتِن این فاصله و ترمیم اعتماد شکستۀ مردم 

نسبت به حکومت آینده.
بسته گی  فرصتی،  چنین  ایجاد  شرایط  قوی  احتمال  به 
نخست،  گام  در  که  دارد  شفاف  انتخاباِت  برگزاری  به 
توقِع آن از حکومت می رود تا در برگزاری یک انتخاباِت 
سالم و عادالنه بکوشد و نگذارد که بالی سنگین تقلب، 
گروه های  میان  آشکارا  و  شود  آینده  دامن گیر حکومِت 
سیاسی و مردم، بی اعتمادی بیشتری ایجاد گردد. اما در 
گام دوم، به سعی و تالِش نامزدان در زمینۀ ایجاد یک 
دولِت ملی نیز ضرورت است. این وظیفۀ نامزدان محترمِ 
انتخابات است که از طرح ایجاد یک دولت ملی حمایت 
پیش قدم  خودشان  اگر  حتا   - آن  تقویت  برای  و   کنند 

نباشند - از منافع شخصی و گروهی شان بگذرند.
شکسته  اعتماد  تا  مکلف اند  انتخابات  محترم  نامزدان 
میان مردم و دولت آینده را ترمیم کنند ولو اگر خودشان 
برندۀ اصلی نباشند. اما اعتماد شکستۀ مردم زمانی ترمیم 
حمایت  طرحی  از  همه  انتخابات،  نامزدان  که  می شود 
پایاِن  نقطۀ  و  باشد  مردم  مشترِك  منافِع  ضامن  که  کنند 

جنگ و بدبختی در کشور.
نشست  انتخابات،  این  از  پیش  روزهای  در  است  قرار 
اجندای ملی برگزار گردد و در آن همۀ نامزدان گرد هم 
آیند تا از یک اجندای مشترك، در صورت پیـروز شدن 
از  یکی  بی گمان  اجندا  این  کنند.  حمایت  انتخابات  در 
ایجاد  طرح های بی بدیل در زمینۀ ضمانت منافِع ملی و 
به راستی  که  بود؛ طرحی  در کشور خواهد  پایدار  صلح 
می تواند اعتماد از دست رفتۀ مردم را به حکومت آینده 
چه  پیش  رو  انتخابات  در  که  نمی کند  فرقی  برگرداند. 
کسی پیـروز میدان خواهد شد؛ مهم آن است نامزد پیروز 
انتخابات، از طرحی که از آرزوهای مردم برخاسته است، 
حمایت کند و اجرای آن را در اولویت کاری دولتش قرار 
دهد. بی گمان این گونه است که اعتماد از دست رفتۀ مردم 

به دولت و حکومت، دوباره به دست می آید.-
به  ورود  نوع  هر  که  داریم  قرار  شرایط حساسی  در  ما 
رو،  پیش   انتخابات  در  محدود  و  گروهی  برنامه های 
می تواند کشور را به سوی  بی ثباتی و جنگ سوق دهد. 
انتخابات  در  پیروزی  برنامه هایی  با چنین  اگر  بر فرض 
هم به دست آید، بی اعتمادی مردم نسبت به دولِت آینده 
از میان نخواهد رفت و بی  تردید که عمر چنین دولتی، 
شرایطی  چنین  در  بنابراین،  نمی باشد.  پایا  هیچ وجه  به 
حمایت از یک طرح همه شمول و ملی، می تواند راه حِل 
نامزدان  مسلمًا  باشد.  پیش بینی شده  بحران های  همۀ 
از  بیش  طرحی،  چنین  از  حمایت  در  انتخابات  محترمِ 

همه مکلفیت دینی و ملی دارند.

چه گونه اعتمـاد ملی را 
اعاده سازیم؟

نامزدان، رسانه ها، كمسیون مستقل انتخابات، جامعۀ مدنی و مقامات دولتی باید نهایت كوشش را به خرج دهند تا 
انتخاباتی را به سمت وسوی صحیح هدایت كنند؛ چرا كه این فصل، فصلی است كه می تواند مردِم را  كارزارهای 
نسبت به انتخابات باورمند یا بی باور و بی اعتمـاد سازد. اگر نامزدان مبنای مبارزات انتخاباتی خود را بر این منطق 
بگذارند كه: هرچه رقیب بی آبروتر و بی منطق تر و ناكارآمدتر معرفی گردد، من می توانم بهتر و شایسته تر تبارز یابم؛ 
بدون شک فضای جامعه چنان مملو از بی اعتمادی و اضطراب می شود كه یگانه ثمرة مخربش، انصراِف مردم از شركت 
در انتخابات خواهد بود. وقتی مردم نامزدانی را ببینند كه به جای فکر كردن به منافع مشترک و حل مشکالت كشور، 
به عقده پراكنی های قومی و شخصی و زبانی مشغول اند و یا با تخریب چهرة دیگری، سعی در ترمیم چهرة خود دارند، 

به یک باره ممکن است رفتن به پای صندوق های رأی را كاری عبث بشمارند و از آن انصراف دهند



سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو دوازدهم y دو شنبه 16 جدی/دی y 1392 4 ربیع االول y 1435 6 جنوری 32014 www.mandegardaily.com

درصد   62 دهد  می  نشان  اسپانیا  در  جدیدی  نظرسنجی  نتایج 
این کشور  پادشاه  کارلوس  کناره گیری خوان  این کشور  مردم 
ا را که با چندین مورد پرونده رسوایی روبرو است خواستارند.

برای  سیگمادوس  موسسه  که  نظرسنجی  این  نتایج  اساس  بر 
پسر  فلیپ  معتقدند  مردم  اکثریت  داد  انجام  موندو  ال  روزنامه 
پادشاه کنونی می تواند در صورت کناره گیری پدر خود برای 

بازگردان وجهه از دسته رفته پادشاهی این کشور تالش کند.
کارلوس که روز یکشنبه 76 ساله شد در سه  محبوبیت خوان 
سال اخیر به شدت کاهش یافته است. پرونده فساد مالی داماد 
وی و سفر پر هزینه او به آفریقا در سال 2012 میالدی که برای 
شکار فیل بود جزو دالیل اصلی کاهش محبوبیت وی شمرده 

می شود.
این مسائل در کنار بیماری پادشاه باعث شده است گمانه زنی ها 
درباره احتمال کناره گیری وی از قدرت در آینده تقویت شود.

نظرسنجی جدید که ماه دسامبر انجام گرفت نشان می دهد میزان 
طول  در  دارند  اسپانیا  پادشاه  درباره  مثبتی  دیدگاه  که  افرادی 
سال 2013 میالدی کاهش یافت و به 41 درصد رسید. از سوی 
دیگر تعداد افرادی که دوست دارند خوان کارلوس به نفع پسر 
خود از قدرت کناره گیری کند با 17 درصد افزایش به رقم 62 

درصد رسید.
این نظرسنجی نشان داد تعداد افرادی که درباره نهاد پادشاهی 
اسپانیا به صورت کلی، دیدگاهی مثبت دارند به زیر پنجاه درصد 

رسیده است.
های  سال  در  اسپانیا  مادرید،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 

اخیر با بحران مالی شدیدی روبرو بوده است.

چالش های اوباما در سال 2۰۱4
در  محوری  نقشی  روسیه،  قدرتمند  مرد 
شیمیایی  های  سالح  كردن  نابود  توافق 
سوریه، در مسائل اوكراین و دیگر مسائل 
مسیر  تواند  می  اوباما  دارد.  المللی  بین 
بگیرد؟  سر  از  را  مسکو  با  روابط  پیچیده 
این یک بازی هوشمند خواهد بود، چرا كه 
پوتین هم برای توافق با ایران و هم برای 
آتش بس در سوریه می تواند اعمال نفوذ 

كند.
رقابت  و  تنش  افزایش 
روابط  جاپان:  و  چین  بین 
ترین  تیره  به  پکن  و  توکیو 
اخیر  سال های  در  خود  حد 
جمهور  رییس  است.  رسیده 
شی  چین،  مدعی  و  مصمم 
وزیر  نخست  و  پینگ  جین 
شینزوآبه  جاپان،  گرای  ملی 
شدید  رقابت  یک  وارد 
در  سنکاکو  جزایر  درباره 
اند.  شده  چین  دریای  شرق 
حمایت  به  درستی  به  امریکا 
اما  است  برخاسته  جاپان  از 
اوباما باید هر دو کشور را به 
خویشتنداری دعوت کند تا بر 
منطقه  سوء برداشت  یک  اثر 
یا  و  هوایی  درگیری  شاهد 
اوباما همچنین  نباشد.  دریایی 
و  فیلیپین  حمایت  جلب  به 
ارضی  ادعاهای  درباره  ویتنام 
چین  دریای  جنوب  در  چین 

نیاز دارد. 
در منطقه خاورمیانه 4 چالش 

تغییر  خواستار  اوباما  است.  مانده  باقی  نشده  حل  مهم 
تمرکز به سوی آسیاست، اما به خاطر برخی مسائل در 
بار  موضوع   4 است.  گرفتار  همچنان  خاورمیانه  منطقه 

دیگر در سال 2014 وی را به مبارزه می طلبد: 
می  کری  جان  و  اوباما  آیا  سوریه،  بحران  در  سوریه: 
اعتماد سوریه، روسیه و  قابل  نه چندان  با محور  توانند 
بدون  کنند؟  آتش بس همکاری  به  دستیابی  برای  ایران 
آتش بس، 9 میلیون سوری همچنان در شرایط جنگ و 

پناهندگی رنج می برند. 
مصر: مصر متحد کلیدی امریکا، به نظر می رسد به سمت 
نظامی  دیکتاتوری  است.  حرکت  در  خونینی  دوران 

انقالب 2011 را خاموش کرد و اخیرا نیز جریان قدرتمند 
اخوان المسلمین را گروه تروریستی خوانده است. اقدامی 
که می تواند بحران را در این کشور کلیدی جهان عرب 

تشدید کرده و حتی جنگی داخلی به راه اندازد. 
مسئله فلسطین: در حالی درگیری بین اسرائیل و فلسطین 
به شصتمین سال خود وارد می شود، جان کری همچنان 
جاری  هفته  اواخر  وی  است.  مانده  باقی  ناپذیر  تسلیم 
وارد تالویو شد تا گفتگوها را با آزادی زندانیان فلسطینی 
از سر بگیرد. مسیر طوالنی در پیش است، اما هنوز در 

این راه انتقادی بر جان کری وارد نیست. 
و  ایران  هسته ای  موضوع  ایران:  هسته یی  موضوع 
هسته  به سمت سالح  کشور  این  از حرکت  جلوگیری 
ای اولویت اصلی امریکا برای سال پیش رو است . آیا 
اوباما و جان کری که در ماه نوامبر توافق موقتی با ایران 
کسب کردند می توانند تهران را به سمت توافقی نهایی 
سوق دهد؟ ایران یک آزمون عالی از اعتقاد اوباما نسبت 
به این ایده است که دیپلماسی می تواند مانع به راه افتادن 
جنگی دیگر در خاورمیانه شود و حتی منتهی به صلحی 

احتمالی بین دشمنان دیرینه شود. 

سال  سیزدهمین  وارد  حالی  در  افغانستان:  در  جنگ 
حضور نظامی امریکا در افغانستان می شویم که واشنگتن 
از  یی  عمده  بخش  جاری  سال  تابستان  تا  است  قرار 
آیا دولت  اما  کند.  این کشور خارج  از  را  نظامیان خود 
نیروهای  از  کوچکی  بخش  حضور  اجازه  کرزی  حامد 
امریکا رد افغانستان را برای مبارزه با تروریسم و ممانعت 
ازظهور مجدد طالبان می دهد یا خیر؟ پاسخ منفی کابل به 
معنای هدر رفتن تالش های امریکا از 11 سپتامبر 2001 

تعبیر خواهد شد. 
پوتین.  والدیمر  با  مقابله 
نقشی  روسیه،  قدرتمند  مرد 
محوری در توافق نابود کردن 
شیمیایی سوریه،  های  سالح 
دیگر  و  اوکراین  مسائل  در 
مسائل بین المللی دارد. اوباما 
می تواند مسیر پیچیده روابط 
با مسکو را از سر بگیرد؟ این 
خواهد  هوشمند  بازی  یک 
برای  پوتین هم  بود، چرا که 
برای  هم  و  ایران  با  توافق 
آتش بس در سوریه می تواند 

اعمال نفوذ کند. 
افول  حال  در  رابطه  تثبیت 
زمانی  هند. کشور هند که  با 
واشنگتن  استراتژیک  شریک 
اکنون  شد،  می  محسوب 
با  تلخ  مناقشه  یک  درگیر 
نامناسب  رفتار  بر سر  امریکا 
با یک دیپلمات هندی است. 
انتخابات  دیگر  سوی  از 
حزب  تواند  می  آوریل  ماه 
به  را  پی  جی  بی  اپوزیسون 
در  امریکا  برساند.  قدرت 
دهه های قبل از اعطای ویزا 
خاطر  به  مودی،  نارندرا  حزب،  این  گر  ستیزه  رهبر  به 
مسائل حقوق بشری امتناع کرده است. تنظیم این رابطه 
که ناگهان در حال پیچیده شدن است برای تیم اوباما یک 

الزام محسوب می شود. 
در سودان  ها  درگیری  آفریقا.   در  داخلی  های  جنگ 
جنوبی، آفریقای مرکزی، سومالی و کنگو نیازمند حضور 
موثر و قدرتمند امریکا به همراه سازمان ملل و کشورهای 

با نفوذ این قاره را می طلبد. 
این مسائل و بحران های دیگر، اوباما در سال 2014 بیش 

از هر زمانی در معرض آزمایش قرار می گیرد. 

اسپانیایي ها:

پادشاهکناربرود

کودتای«دنبالبهبرخی:اردوغان
قضایی«علیهمابودند

مک كین و گراهام:

اوبامامسوولاشغالفلوجهتوسطالقاعدهاست
دولت مصر: 

باتمامقدرتبااخوانمقابلهمیکنیم
این  به  امریکا،  خواه  جمهوری  سناتورهای 
کنترل  القاعده  به  وابسته  گروه های  که  دلیل 
را  فلوجه  شهر  جمله  از  عراق  از  بخش هایی 
کنترل  امریکایی  نیروهای  توسط  پیشتر  که 
می شد، در دست گرفته اند، دولت باراك اوباما 

را سرزنش کردند.
به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، جان مک 
جمهوری  سناتورهای  گراهام،  لیندسی  و  کین 
انگیز  غم  را  عراق  اخیر  حوادث  امریکا  خواه 
که  کردند  عنوان  و  خوانده  بینی  پیش  قابل  و 
باراك اوباما، رییس جمهوری امریکا این تفکر 
رهبران  که  کرد  منتقل  امریکایی ها  به  را  غلط 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  خواستار  عراق 

کشورشان بودند.
اعالم  بیانیه یی مشترك  در  و گراهام  کین  مک 
مسئول  عراقی ها  از  بسیاری  چند  هر  کردند: 
نمی توان  اما  هستند،  راهبردی  فاجعه  این 
که  وقتی  گذشت.  آن  در  امریکا  مسئولیت  از 
خارج  اعراق  از  را  امریکایی  نیروهای  اوباما 
بینی کردیم که خالء  از ما پیش  کرد، بسیاری 
نیروهای امریکایی را دشمنان ما پر خواهند کرد 

و همین اتفاق نیز افتاد.
مبارزان  پست،  واشنگتن  روزنامه  گزارش  به 
مرتبط با القاعده پس از سه روز مبارزه خونین 
موفق شدند روز جمعه کنترل فلوجه را برعهده 

بگیرد.
شبه  با  عراق  ارتش  روز  همان  درگیری  در 
نظامیان برای به دست آوردن دوباره کنترل این 
نیز  بسیاری  و  کشته  تن  هشت  حداقل  شهر، 

زخمی شدند.
ترین  خونین  از  یکی  در  امریکایی  نیروهای 
درگیری های جنگ عراق، موفق شدند در سال 

2004 کنترل فلوجه را به دست آورند.
وحشیانه  را  القاعده  جدید  اقدام  اوباما  دولت 
با  اعالم کرده که در حال همکاری  خوانده و 
دولت عراق و سران قبایل در این زمینه است.

مک کین و گراهام تصریح کردند: ما می دانیم 
که اصلی ترین بلوك های سیاسی عراق، حامی 
باقی ماندن نیروهای امریکایی بودند و ادعای 

دولت امریکا در این خصوص اشتباه است.
قصد  القاعده  مبارزان  فلوجه  ساکنان  گفته  به 
داشته اند با طرح این ادعا که هدفشان دفاع از 
این شهر است، حمایت مردم آن را  سنی های 

به دست آورند.
والیت سنی نشین االنبار در همسایگی با اردن 
و سوریه، مرکز شورش های سنی علیه نیروهای 

امریکایی در طول حمله به عراق بود.

نخست وزیر ترکیه از بررسی پرونده فساد که باعث استعفای 
را  آن  و  کرد  انتقاد شدیدی  کابینه اش شد،  وزرای  از  تن  سه 

»تروری نافرجام« و »یک کودتای قضایی« خواند.
در  ضیافتی  در  ترکیه  نخست وزیر  اردوغان،  طیب  رجب 
استانبول با حضور شماری از نخبگان،  نویسندگان و خبرنگاران 
حامی دولت بر دیدگاه خود مبنی بر اینکه گروه هایی در ترکیه 
و خارج از این کشور در حال توطئه چینی برای براندازی دولت 
افراد و گروه ها می خواهد  این  که  آنچه  آنکارا هستند، گفت: 

ترور اراده ملت است.
ترکیه  علیه  قضایی  کودتای  تا  می کنند  تالش  آنها  افزود:  وی 
به راه بیندازند اما ما علیه  آنها برمی خیزیم. توطیه 17 دسامبر 

2013 آینده و ثبات کشور را هدف قرار داده بود.
ترکیه  در  گسترده  فساد  و  مالی  رسوایی  یکسری  جریان  در 
کشور  این  تجاری  و  سیاسی  برجسته  اشخاص  از  تعدادی 

دستگیر و تحت محاکمه قرار گرفته اند.
ارتباط  در  نیز  اردوغان  کابینه  وزیر  سه  پسران  این  بر  عالوه 
باعث  اقدام  این  که  شدند  دستگیر  مالی  فساد  پرونده  این  با 

استعفای این سه وزیر شد.
این  بر  ترکیه  که  کرد  تاکید  مساله  این  بر  همچنین  اردوغان 
انتخابات  که  گفت  و  کرد  خواهد  غلبه  کنونی  مشکالت 
برگزار  میالدی  جاری  مارس  ماه  است  قرار  که  شهرداری ها 
انتخابات  برگزاری  از  پیش  انقره  دولت  برای  آزمونی  شود، 

ریاست جمهوری در اوت 2014 محسوب می شود.
اجازه  کس  هیچ  به  ما  گفت:  همچنین  ترکیه  نخست وزیر 

نمی دهیم تا بر آینده ترکیه سایه بیفکند.

با  قدرت  تمامی  با  که  کرد  اعالم  مصر  دولت 
اخوان المسلمین مقابله خواهد کرد.

که  است  حالی  در  این  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
درگیری های اخیر میان معترضان اخوانی و پولیس مصر 

به تازگی دست کم 17 کشته بر جای گذاشت.
مرسی،  محمد  بازگشت  خواهان  که  اخوان المسلمین 
در  را  تظاهراتی  است،  مصر  مخلوع  رییس جمهوری 

راستای این خواسته خود سازماندهی کرده است.
به  اخوان المسلمین  کرد،  اعالم  مصر  دولت  حال  این  با 
اقدامات غیرقانونی خود به رقم انحالل این گروه ادامه 

می دهد.
گروه  این  فعالیت های  با  کشور  کرد:  اعالم  مصر  دولت 

تروریستی با تمام قدرت مقابله خواهد کرد.
مقام های امنیتی مصر اعالم کردند که پولیس تاکنون 258 
کرده  دستگیر  اخیر  درگیری های  در  را  معترضان  از  تن 

است.

                                                                                                                           نیکالس برنز- روزنامه بوستون گلوب



         نادر فتوره چی

فیلسوفان  از  پاره یی  تفکر،  تاریخ  در 
شناخته  گسست«  »فیلسوفان  به عنوان 
دستگاه  که  فیلسوفانی  می شوند. 
بعد  متفکران  به تمامی  را  فکری شان 
بر  را  راه  و  کرده اند  تحمیل  خود  از 
دعاوی  گرفتن  نادیده  یا  انکار  هرگونه 
که  فیلسوفانی  بسته اند.  ایده های شان  و 
فضای  کل  بر  انداختن  سیطره  بر  عالوه 
منشای  خود،  از  پس  فلسفی  تفکر 
نیز  بی بدیلی  سیاسی-اجتماعی  تحوالت 
بوده اند و چه بسا بتوان به اعتبار نام شان، 
سرنوشت جوامع بشری را به  قبل و بعد 

از آنان تقسیم کرد.
به عبارت دیگر، این متفکران کاری فراتر 
هستی،  معنای  باب  در  نظریه پردازی  از 
جهان  آنان  کرده اند؛   … و  خدا  انسان، 
واقعی و زنده گی روزمرۀ جاری در آن را 
»تغییر« داده اند و تنها در پی »تفسیر« آن 
نبوده اند. ازقضا، وجود چنین چهره/نقطه 
که  است  فلسفه  تاریخ  در  گسست هایی 
قابل  به شدت  را  مارکس  مشهور  ادعای 
درك می کند: »فیلسوفان تاکنون جهان را 
آن  تغییر  مسأله  اما  کرده اند، حال  تفسیر 
است«.]1[ بماند که او خود حتا با همین 
باب  در  سترگش  میراث  نه  و  تک جمله 
تفکر/سوژۀ مدرن و خلق گفتار رادیکال 
همین  زمرۀ  در  سیاسی،  اقتصاد  نقد 

متفکران قرار می گیرد.
منظری  از  اگر  اما  او  ادعای  این 

دیرینه شناسانه]3[  نه  و  تبارشناختی]2[ 
مورد قضاوت قرار گیرد، مشمول تمامی 
نمی شود.  مارکس  از  پیش  متفکران 
تاریخ  غیرخطی  خوانش  برای  پیشنهاد 
تقویمی  منطق  از  معنا حرکت  به یک  یا 
انقالبی  منطق  به  )کرونوس(]4[  زمان 
زمان )کایروس(]5[ و البته انگشت نهادن 
در  برجسته شده  کمتر  یا  مفقود  نقاط  بر 
که  روشی ست  متداول،  تاریخ نگارِی 
برابر وسوسه  مقاومت در  برای  می تواند 
به تز مشهور مارکس راهگشا  تن سپردن 

باشد.]6[
بر  مبتنی  روش شناسی  نهادن  برابر 
گسست یا همان مدل فوکویی شناخت، 
در مقابل روش »دیرینه شناسانه«، می تواند 
اساس  بر  که  دهد  نشان  ما  به  را  نقاطی 
را  یازدهم  تز  در  او  حکم  نتوانیم  آن، 
پیش  »فیلسوفان«  تمامی  بر  به راحتی 
انقالبی  خوانش  دهیم.  تسری  وی  از 
مارکس جوان از آرای هگل و پیوستنش 

گواه  خود  جوان«،  »هگلی های  حلقۀ  به 
هگل  فلسفۀ  دهنده«ی  »تغییر  خصلت 
است.  آلمانی  ایده آلیسم  سنت  کل  و 
آلمانی  ایده آلیسم  فرزند  خود،  مارکس 
از  پیش  که  متفکری  می شود.  محسوب 
طبقاتی«  »مبارزۀ  به مثابۀ  تاریخ  خوانش 
و تقسیم بندی آن بر مبنای »وجوه تولید 
دو  یعنی  هگل  و  کانت  از  متأثر  مادی«، 
چهرۀ اصلی این مکتب در کنار فیخته و 
شلینگ بود، اما به میانجی همین خوانش 
مناسبات  و  تاریخ  از  انتقادی  درخشان 
آن هم  اجتماعی-سیاسی-اقتصادی، 
»ماتریالیسم  بر  گذاشتن  تأکید  به لطف 
تاریخی«، پایان عصر پدران ایده آلیستش 

را اعالم کرد.]7[
تحول  به  سیر  پرداختن  قصد  مقاله  این 
طرح  جسارت  حتا  یا  مارکس  فکری 
ادعای مناقشه در تز یازدهم او را ندارد. 
میراث  با  وی  دیدگاه  انطباق  قصد،  حتا 
تمامی  دست کم  یا  آلمانی  ایده آلیسم 
متفکران این مکتب نیست. از قضا هدف 
خصلت  بر  تأکید  کوتاه،  جستار  این 
یکی  معرفت شناختی  نظریۀ  تأسیسی 
ایده آلیسم  سنت  به  متعلق  فیلسوفان  از 
آن  بنیان گذار  اعتبار  یک  به  و  آلمانی 

است: امانوئل کانت.
همان  یا  شناخت  شناخِت  نظریۀ  این که 
بعد،  گام  در  و  کانت  اپیستمولوژی 
ساحت های  دیگر  به  نظریه  این  تسری 
مورد توجه او از جمله اخالق، چه گونه 
دست خوش  را  بشری  تفکر  جهان 

»تغییر« زیربنایی کرد، به طوری که هرگز 
به شکلی  مثاًل  وی،  از  پس  نمی توان 
تیولوژی،  هستی شناسی،  از  بی واسطه 
گفت.  سخن  زیبایی شناسی  و  اخالق 
بریدن و قطع امید کانت از هر نوع تفکر 
بی شک  خود،  از  ماقبل  هستی شناسانه 
یکی از همان »بزنگاه «]8[های اساسی در 
گسستی  نقطۀ  است.  بشری  تفکر  تاریخ 
فیلسوفان  تالش های  کانون  در  که 
پساکانتی برای تبیین، تدوین، تدقیق و و 
قرار داشته داشته  از آن  فراتر رفتن  البته 
است تا سرانجام این خواست در نظریۀ 
بین  از  به  هگل  روح]9[  پدیدارشناسی 
رفتن مرز میان »ابژه« و »سوژه« منجر شد 
پدید  تفکر  در  نقطۀ گسست جدیدی  و 
آورد که مفسران متأخر ایده آلیسم آلمانی 
با اطمینان از آن به عنوان واپسین انقالب 
کبیر و بنیادین در حوزۀ تفکر فلسفی یاد 

می کنند.
و  بازگشت ناپذیری  خصلت  که  اگرچه 

یا  کانت  چون  فیلسوفانی  تأسیسی  وجه 
شاید  اما  است،  روشن  روز  مثل  هگل 
گسست های  نقطه  و  چهره ها  به  ارجاع 
مشابهی در خارج از حوزۀ تفکر فلسفی، 
دربارۀ  باال  در  شده  مطرح  اصلی  دعوی 
کند.  روشن تر  را  گسست«  »فیلسوف 
مثاًل شکی وجود ندارد که خلق موزیک 
جهان  شوئنبرگ،  سوی  از  »آتونال« 
موسیقی را از دوران پیش از او که تنها بر 
مبنای موسیقی »تونال« استوار بود، دچار 
بی تردید  نقاشی،  در  یا  کرد.  گسست 
خالقان  مقام  در  واندایک،  یا  والسکوئز 
تاریخ  نقاط گسست  زمرۀ  در  پرسپکتیو، 

هنر دو بُعدی قرار دارند.
از  متعددی  نمونه های  نیز  فیزیک  در 
دارد:  وجود  چهره/نقطه گسست ها  این 
اینشتاین.  و  نیوتن  گالیله،  کوپرنیک، 
هیچ کس حاضر نیست که پس از انقالب 
بازگردد،  کوپرنیک  از  به پیش  کوپرنیکی، 
جاذبه،  قانون  کشف  از  پس  مثاًل  یا 
در  نیوتونی  قوانین  نادیده گرفتن  امکان 
نظریۀ  با  یا  محال شده  فیزیک  نظریه های 
به  نمی توان  دیگر  اینشتین،  عام  نسبیت 

نیوتن بازگشت.
امکان  نیز،  تاریخی  نقاط  از  پاره یی 
میان  از  را  خود  از  پیش  به  بازگشت 
دوم،  و  اول  جهانی  جنگ های  برده اند: 
پیدایش مسیحیت، زایش تفکر در یونان، 
کلیسایی،  تفکر  افول  و  رنسانس  آغاز 
اروپا  از  مدرنیته  آغاز  و  فرانسه  انقالب 
هستند  گسستی  نقاط  جمله گی  و...، 

یا  و  آن ها  گذراندن  سر  از  با  بشر  که 
درگیرشدن در مناسبات شان، هرگز دیگر 

به زیست پیش از آن ها بازنگشته است.
جوامع  تحول  تاریخ  اعتبار،  همین  به  
که  ـ  نیز  مادی  تولید  وجوه  اساس  بر 
برای  روش  این  از  کالسیک  مارکسیسم 
بشری  تحوالت جوامع  و خوانش  تبیین 
به  بازگشت  امکان  ـ  است  جسته  سود 
پیش از هر یک از نقاط متقدم را نا ممکن 
دوران  به  ورود  با  نمی توان  مثاًل  می کند. 
اولیه،  انباشت  بر  مبتنی  سرمایه داری 
تولید  وجه  یک  به عنوان  فیودالیسم  از 
سرمایه داری  مثاًل  یا  گفت.  سخن  غالب 
جوامع  ورود  با   ،18 قرن  مرکانتلیستنی 
پایان یافته  صنعتی  انقالب های  دوران  به 
که  امروز  تا  سیر  این  و  می شود  تلقی 
سرمایه داری فوردیستی، پست فوردیستی 
و ... را از سر گذرانده، ادامه دارد و نزاع 
در  کماکان  دوران،  این  نامیدن  سر  بر 

جریان است.]10[
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بخش دوم و پایانی

بیـماری های روانی ُمسری؟!

جنون مشترك
در این مقاله در مورد هیستری جمعی صحبت شــد، اما آیا بیماری های روانی 

دیگری وجود دارند که جنبۀ مسری یا مشترك داشته باشند؟
بله! یکی از این بیماری ها جنون یا سایکوز مشترك است که در پزشکی با واژۀ 
فرانسوی Folie ‘a deux شناخته می شود. در این اختالل، عالیم و باورهای 
هذیانی یک فرد، به شخص دیگر انتقال می یابد. ممکن است بیشتر از دو نفر 
به  برای اشاره  از اصطالحات دیگری  این صورت،  هم گرفتار بشوند که در 

بیماری استفاده می شود.
نخستین بار یک روان پزشک فرانسوی در قرن نوزدهم، به این نوع گسیخته گی 
اشاره کرد. مورد او زنی به نام مارگارت بود که همراه همسرش ـ مایکل ـ 
درگیر این مشکل شده بود؛ هر دوی آن ها هذیاِن گزند و آسیب داشتند و باور 
و  می کنند  پخش  گردوغبار  می شوند،  آن ها  خانۀ  وارد  اشخاصی  که  داشتند 
کفش های شان را می پوشند. در این جنون مشترك، ممکن است که اول بیماری 
در یکی شکل بگیرد و به دومی منتقل شود که در این صورت معموالً وقتی 
آن دو را از هم جدا نگاه می دارند، عالیم در شخص دوم تخفیف می یابد یا 
شکل  دو  هر  ذهن  در  هذیانی  باورهای  هم زمان  به طور  است  ممکن  این که 
بگیرد و هر دو به صورت مشترك بر محتوای هذیانی هم اثر بگذارند. اما یکی 
از جنبه های مشترك اکثر اختالالت روان پزشکی، کاهش عمل کرد اجتماعی و 

کاری مبتالیان است.
به همین خاطر در طول تاریخ، بسیاری به این فکر افتاده اند که با استفاده از 
یک سری مواد شیمیایی غیرکشنده، با ایجاد جنون موقت در سربازان و نظامیان 

دشمن، باعث آشفته گی آن ها شوند.
این  تحقیقاتی در  امریکایی ها  از جنگ جهانی دوم،  بعد  در دوران معاصر و 
داروهای  و  کولیترژیک ها  آنتی   ،LSD مثل  توهم زا  مواد  از  استفاده  با  زمینه 
خواب آور خاص انجام دادند، ولی تاهنوز شواهدی مبنی بر استفاده و کاربرد 

عملی از این شیوه توسط آن ها وجود ندارد.
در عین حال، استفاده از اصطالحات »هیستری« یا »هیستری جمعی« دهه هاست 
که منحصر به پزشکان و روان پزشکان باقی نمانده است و به دفعات توسط 
معنایی  »بار  با  البته  روزنامه نگاران،  و  سیاسی  کارشناسان  و  جامعه شناسان 
رفتار  توجیه  از  وقتی  آن ها  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  متفاوت«  مفهومی  و 
بی منطق و نابخردانۀ جماعتی درمی مانند و مدل ها و تیوری های شناخته شده 
را در توضیح رویدادی ناکارآمد می بینند، به این اصطالح پناه می برند. در عین 
حال گاهی هم در رسانه ها، زمانی که جمعی مردم به ناگاه یک خرافه را باور 
می کنند و این باور نادرست همه گانی می شود، از این اصطالح استفاده می شود.

درمان این اختالل چیست؟
یکی از موثرترین درمان ها، توضیح و اطمینان بخشی پزشکی است؛ پُرواضح 
نقش  بیمار  خانوادۀ  و  همراهان  اطمینان  و  آگاهی  قسمت،  این  در  که  است 
زیادی بازی می کند. پزشک باید به روشنی توضیح بدهد که این اختالل شایع 
است، منشای بدنی ندارد، برگشت پذیر است و این که مبتال، به تعبیر و تلقی 
جامعۀ یک فرد »روانی« نیست. ضمن این که باید پزشک توجه خاصی مبذول 
کند که مشکل جسمانی خاصی را از قلم نینداخته باشد و تشخیص اشتباهی 

انجام نداده باشد.
ثابت شده است که کاردرمانی هم نقش مفید در درمان این بیماری دارد. درمان 

دارویی با داروهای ضد اضطراب و ضد افسرده گی نیز مفید هستند.
با  مردم  تودۀ  آشنایی  و عدم  اختالل  این  نشدن  تشریح  به خاطر  معموالً  البته 
بیماری، انبوهی از اقدامات، آزمایش ها و تصویربرداری های بی مورد برای این 
بیماران انجام می شود و معموالً این بیماران دست آخر و از روی تصادف به 
روان پزشک، یعنی پزشکی که بیشترین کمک را می تواند به آن ها بکند، مراجعه 

می کنند.
در این میان، عالوه بر عمل کرد ضعیف رسانه های نوشتاری و دیداری، دانش 
اندك جامعه، عدم ارجاع درست از سوی همکاران پزشک هم نقش زیادی 
دارد؛ خانوادۀ بیشتر بیماران، مخصوصًا قشر تحصیل کرده هم غالبًا نمی توانند 
به خود بقبوالنند که یک بیماری روانی می تواند به صورت نشانه های جسمانی 
بروز کند؛ بنابراین مدت ها این بیماران از متخصصی به متخصص دیگر مراجعه 

می کنند.

کانت و گسست از مونارشی
بخشنخسـت



        مسعود كد خدایی

بخش دوم 

شمس تبریزی نیز مسلمان بوده است و معتقِد به 
بیـزار. چنان که در “مقاالت  از زاهدان  اما  قرآن، 

شمس” به تصحیح محمد موحد آمده است:
“اغلب این شیوخ راهزناِن دین محمد بودند. همه 
بودند.  کننده گان  محمد خراب  دین  خانۀ  موشان 
اما گربه گانند خدای را از بنده گاِن عزیز، که پاك 

کننده گاِن این موشانند.”
و اما شمس آیه های قرآن را دو دسته می داند که 
برای خواص و عوام آورده شده اند. چنان که در 

“مقاالت شمس” آمده است:
هیچ  خدا  کالم  باالی  نیست،  هیچ  قرآن  “باالی 
است  گفته  عوام  بهر  از  که  قرآن  این  اما  نیست. 
جهت امر و نهی و راه نمودن ذوق دگر دارد، و آن 

که با خواص می گوید ذوق دگر.”
همۀ عارفان خود را از ذاِت خدا می دانند و جزیی 
دمید و  آدم  در  را  که خدا روِح خود  او؛ چرا  از 
او جان گرفت. رضا فرمند عارفان را به دو دستۀ 
بخش  رو”  میانه  “عارفان  و  رادیکال”  “عارفان 
رادیکال”  “عارفان  در شمار  را  کند و شمس  می 
قرار می دهد که نمی خواهند هم چون ابوسعید 
محو  اهلل  در  بی سروصدا”  و  “خاکسارانه  ابوالخیر 
مانند  ـ  رادیکال   عارفاِن  این  او  گفتۀ  به  شوند. 
ـ  همدانی  القضات  عین  خرقانی،  حالج،  بایزید، 
می خواهند دوباره به اهلل بپیوندند و “او” شوند. در 
سال 626 قمری که شمس و موالنا به هم رسیده 
موجب  که  خطرناکی  رادیکاِل  عرفاِن  این  اند، 
و  سهروردی  و  حالج  چون  کسانی  شدن  کشته 
عین القضات گشته بود، دیگر پس نشسته و جای 
که  داده  روی  میانه  صوفیان  باورهای  به  را  خود 

مولوی هم یکی از آنان است.
رضا فرمند با آوردن دو بیتی که در زیر می آید، 
یکی از دلیل های عشق مولوی به شمس را این 
می داند که شمس جنبه هایی از اسالم را به او می 
نمایاند که تا پیش از آن بر او پوشیده مانده بود، و 

با این کارش موجب تقویت ایمان او گردید:
شمس تبریز تویی واقف اسرار رسول
نام شیرین تو هر گم شده را درمان باد

و:
دِل ایمان ز تو شادان، زهی استاد استادان

تو خود اسالمِ اسالمی، تو خود ایماِن ایمانی
پس آن زمانی که این دو تن به هم می رسند، هر 
دو مسلمان اند، اما مولوی بینشی شریعت مدارانه، 
دارد و در  به خدا  مدارانه  بینشی عشق  و شمس 
نتیجه، مولوی عرش را بنا به تعریف قرآن در نظر 
دارد، و شمس بنا بر تعریِف عارفاِن رادیکاِل پیش 

از خود.
به گفتۀ رضا فرمند، اصلی ترین چیزی که شمس 
به موالنا آموخت، “عشق” بود، و آن عشقی بوده 
است الهی. یعنی هرجا سخن از عشق است، سخن 
از عشق به اهلل است. او از زبان موالنا این نمونه ها 

را هم برای ما بازگو می کند:
مرا به عشق بپرورد شمس تبریزی

ز روح قدس ز كّروبیان فزون باشم
شمس تبریزی چو كاِن عشِق باقی را نمود
خون دل یاقوت وار از عکس آن برخاسته

پیش آ تو شمِس مفخر تبریز، شاهِ عشق
كین قصه بر آتش از حرف برتر است
شمس الحق تبریز چو بگشاد پر عشق
جبریل امین را ز پی خویش دوان كرد

فرمند می نویسد:
“او ]شمس[ چنان از »عالم عشق« سخن می گوید 

که انگار کسی نشانی منزلش را به کسی می دهد”. 
ص 39

مقاالت  از  همان صفحه  در  این جمله،  پی  در  و 
شمس چنین نمونه می آورد:

“در قرآن یک آیت جهت حال مؤمنان است، می 
گوید، بعد از آن آیتی جهت حال کافران، اما در 
آن عالم عشق همه لطف است. هیچ قهر نیست. 
هم  قهر  ایم.  آمده  بیرون  قهر  از  که  دیری ست 
این جا نزدیک است. دوزخ این سوست. از دوزخ 
بگذری آن سوی صراط، بهشت. عالم بی نهایت 

است و بی کران.”
عشق  عالم  شمس،  دیدۀ  به  که  افزاید  می  سپس 
نهایت و بی کران است و در  ُملک عشق، بی  یا 
جا،  همان  از  و  دارد  قرار  صراط  پل  سوی  آن 

آن  به  که  جهان  آن  مرزهای  پل،  از  پس  درست 
عالم جبروت هم گفته اند آغاز می شود، و چون 
سرزمین  در  پس  خداست.  عاشقان  از  پُر  بنگری 
عشق، مفهوم هایی هم چون فنا شدن در اهلل و فنا 
شدن در عشق تجسم می یابند و دیدنی می شوند، 
و هنگامی که انسان و خدا و عشق به هم برسند 
خواهد  وجود  عشق  عالم  تنها  بیامیزند،  درهم  و 

داشت که سراسر صلح و دوستی خواهد بود.
افزاید که در قرآن و حدیث ها چنین  فرمند می 
برخوردی با عشق دیده نمی شود، و این نگاه از 
با  پارسی زبان  شاعران  و  دانشمندان  آشنایی  پِس 
کتاب  از  او  است.  آمده  پدید  یونان  فلسفی  آثار 
افالطون  از  که  گوید  می  »مهمانی«  یا  »ضیافت« 
به جا مانده و در آن سقراط و فیلسوفان دیگری 
دیدگاه خود را در بارۀ خدای عشق بیان می کنند. 
در این کتاب می بینیم که خدای عشق و جهان با 
هم زاده شده اند، و به قولی خدا عشق است، یا آن 

که عشق همان خداست.
در دو بیت زیر که از سنایی است، به روشنی می 
او منشای خدا و عشق را یکی می  توان دید که 

داند:

ملک عشق از والیت صمد است
روی او سوی قبلۀ احد است
منشأش ذات ذوالجالل آمد
الجرم پاك و بی زوال آمد

رضا فرمند می گوید:
عشق  خدای  »اروس«،  با  آشنایی  از  پس  “سنایی 
یونانی، عشق را با اهلل تلفیق می کند؛ و پایۀ »عالم 
عشق« را در عرفان خراسانی می ریزد؛ عالمی که 
به  برخورد  همین  است.  اهلل  روِح  قلمروی  همان 
عشق و عالم عشق در آثار عطار و شمس و مولوی 

هم بازتاب یافته و گسترش می یابد.” ص 47
از  را  زیر  های  نمونه  خود  حرف  تأیید  برای  او 

کتاب مهمانی افالطون می آورد:]1[
“نخست هستی بی نظم و درهم بود، سپس زمیِن 
گسترده که گاهوارۀ همۀ موجودات است، و آن گاه 

عشق پیدا شد و…” ص41
خدایان  از  پیش  را  عشق  آفرین،  جهان  “خدای 

دیگر آفرید.” ص 42

“اروس پادشاه خدایان است.” ص 43
پس عرفان عشق را در خدا می جوید و خدا را 
عشق می نامد و عارفان می خواهند در آن عشق 
فنا شوند و با بازگشتن و پیوستن به ذاتی که از ازل 
از آن زاده شده اند، جاودانه گی یابند. آن ذات هم 
در عالمی است که ملک عشق است و دریای نور.

فرمند این جا نتیجه می گیرد که:
در ادبیات عرفانی پیش  “مفهوم »عالم عشق« … 
از شمس وجود داشته، و شمس با تبیین جغرافیای 
این عالم، تصویری روشن تر از آن به دست می 
دهد و با تزریق این دریای عشق، این دریای نور 
از  متأثر  که  را  اش  ایمانی  جغرافیای  مولوی  به 
کیهان قرآنی بود، ترکانده و بازتر می کند.” ص 49
و  زند  می  دم  آن  از  شمس  که  عشقی  عالم  در 
سراسر دریای نور است، قرار است که او به زیر 
سایۀ خدا بنشیند و بی مرگ شود. او می تواند در 
آن عالم دارای صفت های خداوند شود و از جمله 
سال  شش هزار  با  که  یابد  دست  الهی  دانشی  به 
تحصیل هم نمی توان آن را به دست آورد. شمس 
قصه های آسمانی برای مولوی می گوید و او را 
با »عالم اسرار« آشنا می سازد. این عالم اسرار و 
قصه های آن جهانی تصویرهایی سوررآلیستی در 
شعر مولوی می آفرینند، تصویرهایی که در شعر 
و نثر عارفان دیگر هم به فراوانی یافت می شوند 
و گاه بسیار زیباست. فرمند پس از این، به نقل از 

مقاالت موالنا این تکه را نیز آورده است:
دو کس  از آسمان هفت در باز شد…  “گفت… 

ُعلویانه،  گیسوهای  با  موالنا،  آمدند سوی  هوا  از 
چشم هاشان بزرگ چون دروازه، و پر نور، طبق 
موالنا  پیش  پر جوهر  بیاوردند،  پوش  طبق  با  ها 

نهادند.«
روشن است که مولوی گفته ها و قصه های شمس 
را باور داشته است اگرنه آن همه شعر را از بهر او 
نمی سرود. نزد او شمس، انسانی کامل و از اولیاء 

بوده است.
»شاهِ  را  شمس  مولوی  که  است  چه گونه  اما  و 
جان«،  »مربِی  مصّور«،  »روح  روح«،  »شاهِ  عشق«، 
»واقِف اسرار رسول«، »خداونِد اسرار«، و سرانجام 

»خداِی من« می خواند؟
پرسش چندان  این  به  پاسخ  گفته شد،  آن چه  با 
عارفی  شمس  مولوی  برای  نماید.  نمی  دشوار 
الهی  سرشتی  و  درآمیخته  اهلل  روح  با  “که  است 

یافته است”. ص 65
جهان اصلی برای شمس، همان عالم عشق است 
که نام دیگرش »روح بی کران خدا« است و این 
یا  ها«،  »آفریده  که  گردد  می  آغاز  جایی  از  عالم 
یابد  می  پایان  خاکی«  جهان  »این  دیگر  تعبیر  به 
و عارف می تواند این جهاِن آفریده را پشت سر 
در  آفریننده  خودِ  که  برسد  جهانی  به  و  بگذارد 
آن نشسته است، و چیزی جز روح نیست و بی 
کران است و سراسر نور خیره کننده است. عارف 
“جان” را برگرفته از آن دنیای روحانی و خدایی، 
و از همان جنِس روِح بی کران خدا می داند که 
به خاطر اشتباه حضرت آدم به این خانۀ مکافات 
ناشنوی  حرف  تقاص  تا  است  آمده  زمین(  )کرۀ 
بمیرد  او  که  هنگامی  پس  بدهد.  پس  را  خدا  از 
به منزل اصلی خود  دنیا برسد، در واقع  به آن  و 
باز گشته، و جزیی از آن می شود و در آن ذوب 
می گردد. این بازگشت به آن جهان و به معشوق 
رسیدن را، صوفیان »فناء فی اهلل« یا ذوب شدن در 

خدا می دانند.
هم  مرگ  از  پیش  عارف  فی اهلل”  “فناء  برای  البته 
تالش می کند تا از راه ریاضت و چّله نشینی خود 
را بمیراند تا به خدا برسد، و این که  مولوی شمس 
می پندارد  که  است  سبب  بدین  داند،  می  را خدا 
شمس با آن که هنوز زنده است، به خدا رسیده و 

در او حل شده است.  
صوفیان، این جهان و هرچه در آن هست را طور 
مشهور  جملۀ  دربارۀ  شمس  بینند.  می  دیگری 
پیامبر اسالم “حّب الوطن من االیمان” که بیشتر ما 
آن را به مفهوم دوست داشتِن وطن مان فهمیده و 

پذیرفته ایم، چنین می گوید:
علیه  پیامبر  مراد  آخر  االیمان،  من  الوطن  “حّب 
عالم  این  از  مکه  که  باشد؟  مکه  چه گونه  السالم 
از  نیست. پس آن چه  این عالم  از  ایمان  است، و 
ایمان باشد، باید که هم از این عالم نباشد، ]پس 
باید[ از آن عالم باشد. آن وطن حضرت خداست 

که محبوب و مطلوب مؤمن است.”
از معشوقش خدا، جدا  پس آن چه که عارف را 
می سازد، زنده گی در این جهان خاکی است و آن 
چه که به همین جهان تعلق دارد.  پس این جهان 
و این زنده گی مانعی است میان او و معشوقش که 
عارف از آن بیزار است. برای همین او زنده گی، 
شادی این دنیا، و رفاه آن  را پست و بی ارزش 
می شمارد و ثناگوی خواری و حقارت و مرگ و 

نیستی می شود. مولوی می گوید:
در غریبستان، جان تا کی شود مهمان خاك
خاك اندر چشم این مهمان و مهمان دار زن

این جهان زندان و ما زندانیان
حفره کن زندان و خود را وارهان

و عطار می گوید:
رخنه می جویی خالص خویشتن؟

رخنه یی جز مرگ زین زندان که یافت؟
که  است  مقامی  بلندترین  خدا  با  شدن  یکی  این 
یک صوفی یا عارف می تواند به دست بیاورد، و 
مقام کمی هم نیست. این مقامی است که به گفتۀ 

شمس چون به آن برسی:
یابی،  امان  ها  مرگ  و  ها  سردی  جمله  از   …“
موصوف به صفات حق شوی، از حی قیوم آگاهی 
یابی. مرگ تو را از دور می بیند می میرد. حیات 
الهی یابی…” به نقل از ص 67 آموزه های شمس 

به مولوی.
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قداست زدایی  از شمس تبریزی
نگاهی به کتاب »آموزه های شمس به مولوی« اثر »رضا فرمنـد«
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بـی صالحیت  هستیم...
تر برخورد کند«. 

آمده  شده،  پیشنهاد  پارلمان  به  که  قانونی  مسوده  در 
را  نظارت  باید صالحیت  والیتی  شوراهای  که  است 
داشته باشند؛ اما در این مورد اختالف نظرهایی وجود 

دارد.
شماری از نماینده گان به این نظرند که شوراهای والیتی 
نهادهای نظارتی نه، بلکه نهادهای مشورتی هستند و 
صالحیت آنان در حد مشوره دادن به مقام های محلی 

برای پیشبرد بهتر امور می باشد.
این اختالف نظر بین نماینده گان سبب شده است که 
مسوده این قانون به کمیسیون نظارت بر قانون اساسی 

ارجاع داده شود.
در  نماینده گان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالروف 
کردم،  پیدا  اطالع  من  که  »قراری  گفت:  نشست  این 
اما گفته است شوراها  نکرده؛  این کمیسیون مخالفت 
نظارت داشته باشند؛ اما این نظارت تعریف شود تا از 
تداخل کاری بین نهادهای دولتی و شوراهای والیتی 

جلوگیری شود«.
استدالل نماینده گان شوراهای والیتی این است که به 
دلیل صالحیت محدود این شوراها، مسووالن حکومت 
در والیات ضعیف عمل می کنند و نظارتی از کار آن ها 

صورت نمی گیرد.
عبدالولی وکیل، رییس شورای والیتی لوگر نیز گفت: 
»زمانی که شوراهای ما قوی باشند، والیت های ما قوی 
می شوند. همه جنجال های عدم مصرف بودجه و سایر 
ضعف ها از آدرس والیات ایجاد می شود. اگر شوراها 

قوی باشند، این جنجال ها نیز کم می شود«.
مدت  که  است  این  والیتی  شوراهای  دیگر  خواست 
دو سال  به  سال  از یک  این شوراها  رؤسای  ریاست 
افزایش یابد. در حال حاضر این شوراها هر سال رییس 

جدید خود را انتخاب می کنند.

          احمد عمران
اشرف غنی  تیم  به  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  هشدار 
از  جلوگیری  جهت  در  گام  نخستین  می تواند  احمدزی، 

تخطی های انتخاباتی در کشور به شمار رود. 
با  که  کرد  اعالم  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  شنبه،  روز 
او  به  احمدزی،  اشرف غنی  به  رسمی  نامۀ  یک  فرستادن 
هشدار داده است که از مبارزات انتخاباتِی زودهنگام پرهیز 

کند. 
اشرف غنی احمدزی هفتۀ گذشته در یک نشست علنی در 
کابل، پیش از آغاز زمان مبارزات انتخاباتی، دیگر نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری را با ادبیات و لحنی غیرمتعارف 
سخنرانی  این  در  احمدزی  آقای  کرد.  دعوت  مناظره  به 
گفت که اگر نامزدهای انتخاباتی نمی توانند با او در مناظره 
شرکت کنند، آن گاه جنرال عبدالرشید دوستم معاون اوِل او 
در انتخابات، به آن ها اسپ خواهد داد تا در بزکشی شرکت 
و  سیاسی  محافل  جدِی  واکنش های  سخنان،  این  ورزند. 
را  زیادی  انتقادهای  و  برانگیخت  را  کشور  در  فرهنگی 
شکایات  کمیسیون  تصمیم  کرد.  احمدزی  آقای  متوجه 
انتخاباتی نیز به دنبال این انتقادها گرفته شد، اما آن گونه که 

به نظر می رسد، این تصمیم کافی نیست. 
قانون  مبنای  بر  که  می گوید  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
او  با  دهد،  انجام  انتخاباتی  تخطی  نامزدی  اگر  انتخابات، 
به گونۀ مرحله وار برخورد خواهد شد؛ به این معنا که در 
گامِ نخست از او خواسته می شود که وضعیت را اصالح 
کند، سپس به او هشدار می دهد، اگر بازهم به تخطی های 
این ها،  دنبال  به  و  می کند  زد، جریمه اش  انتخاباتی دست 
نظر  در  قانون  که  هم  دیگری  تصمیم های  است  ممکن 
گرفته، در مورد او به مرحلۀ اجرا گذاشته شود. این رویکرد 
می رساند که کمیسیون شکایات انتخاباتی، متناسب با تخطی 
مرحله وار  گونۀ  به  و  نمی گیرد  تصمیم  انجام شده  جرم  و 
به  تصمیم گیری  این گونه  اما  می کند.  برخورد  تخطی ها  با 
و  بود  نخواهد  انتخابات  در  عدالت  تأمین کنندۀ  هیچ وجه 

جلو تخطی های انتخاباتی را هم نخواهد گرفت. 
وزن  دارای  می گیرد،  صورت  که  انتخاباتی  تخطی  هر 
شکایات  کمیسیون  باید  و  است  خود  ویژه گی های  و 
انتخاباتی، متناسب با تخطی انجام شده تصمیم بگیرد. اگر 
چنین معیاری وجود نداشته باشد، آن گاه چه گونه می توان 
احتمال دارد  انتخاباتی دست زد؟  به رده بندِی تخطی های 
که یک نامزد انتخابات، تخطِی ساده یی انجام دهد و همان 
هشدار را دریافت کند که یک نامزدِ دیگر با تخطِی کالن آن 
را دریافت کرده است. به گونۀ مثال، اگر مشخص شود که 

نامزدی دارای شهروندی دوگانه است و در زمان بررسی 
اسناد این موضوع روشن نشده است، با او چه گونه برخورد 
می شود؟ آیا با یک هشدار ساده به او گوش زد خواهد شد 
که در دوره های بعدی از چنین تخطی یی اجتناب ورزد، و یا 
این که او را از فهرست نامزدهای انتخاباتی حذف می  کنند؟ 
در جریان مبارزات انتخاباتی نیز احتمال دارد که از سوی 
نامزدها تخطی هایی صورت گیرد ولی این تخطی ها از یک 
نوع و جنس نباشند؛ آن گاه تصمیمی که در برابرشان گرفته 

می شود، بر چه معیاری استوار خواهد بود؟ 
از یاد نبریم که افغانستان در سال آینده، نخستین انتخابات 
ریاست جمهوری را برگزار نمی کند. این تجربه در دو دورِ 

دیگر نیز در ده سال گذشته انجام شده و حاال باید فرهنِگ 
انتخابات به گونۀ آشکاری خود را در روش و منِش نامزدها 
و  اشتباه ها  برخی  پیشین،  دوره های  در  شاید  دهد.  نشان 
انتخابات و آشنایی  تخطی ها به دلیل این که هنوز فرهنِگ 
نشده  نهادینه  چندان  کشور  در  انتخاباتی  سازوکارهای  با 
بود، نادیده گرفته می شد؛ ولی با گذشت هر دوره و تعمیم 
نضج یافته گی  و  پخته گی  مراحل  وارد  افغانستان  تجربه ها، 
انتخابات می شود و باید سخت گیری های بیشتری در روند 
تقلب های  و  تخطی ها  از  جلوگیری  و  انتخابات  برگزاری 
با  عرصه  این  در  هم چنان  اگر  اما  شود.  گرفته  انتخاباتی 
سهل انگاری برخورد کنیم، بدون شک فرهنگ انتخابات که 
حتا مهم تر از اصِل انتخابات است، در کشور نهادینه نخواهد 
شد و ما هم چنان به تمرین دموکراسی و انتخابات در کشور 
ادامه خواهیم داد. چند سال دیگر نیاز است که افغانستان 
حداقل در روند برگزاری سازوکارهای دموکراتیک، تجربه 

حاصل کند تا به پخته گی برسد؟ 

فرهنِگ  با  ناآشنا  آدم  احمدزی  آقای  دیگر،  جانب  از 
انتخابات نیست، ناسالمتی ایشان دکترا دارند و لقب دومین 
متفکر جهان را هم یدك می کشند. از ایشان حداقل بعید 
چنان  سخنانی  و  بدهند  دست  از  مهار  این گونه  که  بود 
سخیف و ابلهانه را بر زبان آورند. آقای احمدزی سال ها 
در کشورهای غربی زنده گی و کار کرده است و می داند که 
توهین چیست و خوارشمارِی  انتخابات چیست،  فرهنگ 
که  نیست  این گونه  چیست.  خود  از  تمجید  و  دیگران 
جهان ندیده  و  تحصیل نکرده  آدم  یک  است،  خیر  بگوییم 
از  و  دانسته  احمدزی  آقای  است.  زده  حرف هایی  چنین 
روی آگاهی، به تخطی از قانون پرداخته است؛ همان چیزی 
را می زند.  آن  داد  افغانستان،  به  وارد شدن  آوان  از  او  که 
زماِن مشخص  از  پیش  که  نمی دانست  احمدزی  آقای  آیا 

نمی تواند دست به مبارزات انتخاباتی بزند؟ 
جرمی  از  را  کسی  نمی تواند  قانون،  از  ناآگاهی  می گویند 
و  آگاهانه  چه  احمدزی  آقای  سازد.  مبرا  داده،  انجام  که 
متناسب  باید  حاال  و  مرتکب شده  را  ناآگاهانه، جرم  چه 
به جرم انجام یافته، کیفر شود. فراموش نکنیم که او در آن 
گردهمایی تنها به نفِع خود کمپاین نکرد، بل در آن نشست 
نامزدها  از  یکی  به  و  داشت  روا  توهین  به شماری  عماًل 
نیز افترا صورت گرفت. وقتی آقای احمدزی می گوید که 
اگر مناظره کرده نمی توانید در بزکشی شرکت کنید، عماًل 
احمدزی  آقای  آیا  می دارد.  روا  توهین  افغانستان  مردم  به 
نمی گوید که »های شما مردم! فرهنگ انتخابات را نمی دانید، 
برای شما مناظره چیز غیرقابل شناخت است، پس به همان 
ملت  یک  به  توهین  دهید«؟  ادامه  بزکشی  به  کهن،  رسم 
در  که  را  آن چه  پس  دارد؟  دم  و  شاخ  مگر  ملیت،  یا  و 
مورد آقای احمدزی از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی 
اقدامِ کوچک دانست که هرگز  تنها یک  باید  انجام شده، 
کمیسیون  از  حداقل  نیست.  انجام شده  تخطی  به  متناسب 
قاطع تری  واکنش  که  می رفت  انتظار  انتخاباتی  شکایات 
در این خصوص از خود نشان می داد تا جریان انتخابات 
از همین مراحل اولیه، وارد چرخۀ بحران و سازوکارهای 
غیرقانونی نمی شد. چون اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی با 
چنین برخورد مرحله وار و غیرمتناسب با جرم بخواهد جلو 
اعالم  می توان  به  صراحت  بگیرد،  را  انتحاباتی  تخطی های 
کرد که هیچ توفیقی در کار خود نخواهد یافت. چون تا فرا 
می شود  سپری  انتخابات  هشدارهای جدی،  زماِن  رسیدِن 
ادامه  تخطی های شان  به  واهمه  بدون  هم چنان  نامزدها  و 

خواهند داد.   
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به اشرف غنی احمدزی 
هشدار کــــافی نیست!

ریس جمهور دستور رهایی هیچ زندانی 
را خالف قانون نداده است

که  می گوید  افغانستان  ریاست جمهوری 
هیچ  رهایی  دستور  کرزی  رییس جمهور 
زندانی یی را برخالف قانون صادر نکرده است. 
فایق واحدی معاون سخنگوی ریاست  جمهوری 
روزنامۀ  به  که  رسمی  یی  نامۀ  در  افغانستان 
اعتراض  به  پیوند  در  است،  فرستاده  ماندگار 
تا  بر رهایی 88 زندانی نوشته که  امریکا مبنی 
زندانیان  این  سرنوشت  دربارۀ  دیگر  هفتۀ  یک 

تصمیم اتخاذ خواهد شد.
را  زندانی   88 این  امریکایی،  مقام های  برخی 
"خطرناك" معرفی کرده و گفته اند که با رهایی 

آن ها اوضاع افغانستان برهم خواهد خورد.
نظامی  مقام های  برخی  و  امریکایی  سنتاتوران 
به  زندانیان  این  رهایی  دربارۀ  کشور،  این 

رییس جمهور کزی هشدار داده اند.
نوشته  ریاست  جمهوری  سخنگوی  معاون  اما 
است: "در جلسه یی که هفتۀ گذشته رییس جمهور 
محبوسین  قضایای  بازنگری  بورد  اعضای  با 

مورد  در  بورد  این  مسوولین  داشت،  بگرام 
معلومات  رییس جمهور  به  کاری شان  پیشرفت 
دادند. در مورد چگونگی سرنوشت 88 زندانی 
که امریکا در مورد رهایی آنها اعتراض داشت، 
در این جلسه تصمیم اتخاذ شد که ارگان های 
امنیتی افغانستان تا یک هفتۀ دیگر در صورتی 
که علیه این زندانیان اسناد و شواهد اضافی الزام 
که جرم آن ها را ثابت بسازد، وجود داشته باشد 
ارایه کنند و بورد بازنگری در روشنائی قوانین 

افغانستان در این زمینه تصمیم اتخاذ کند."
است:  گفته  ریاست جمهوری  سنخگوی  این 
دستور  رییس جمهور  گویا  که  گزارش هایی 
رهایی یا تأخیر در رهایی زندانیان زندان بگرام 

را داده است، بی اساس است.
است،  نوشته  همچنان  واحدی  فایق 
با  نشستی  در  که  همان گونه  رییس جمهوری 
سناتوران امریکایی گفت، آن هایی که بی گناه در 
وجود  آنها  علیه  اسناد  و  شواهد  و  هستند  بند 

ندارد، باید رها شوند و وظیفۀ بورد هم همین 
است تا تشخیص نماید که چه کسانی بی گناه  

هستند و چه کسانی مجرم اند.
ریاست  جمهوری،  سخنگوی  معاون  گفتۀ  به 
آن هایی که در برابرشان شواهد وجود دارد، به 
مراجع عدلی و قضایی تسلیم داده خواهند شد. 
آن هایی که جرم شان ثابت می شود و دست شان 
را  بی گناه  مردم  و  است  آلوده  مردم  خون  به 
مجازات  و  شده  محاکمه  رسانده اند،  قتل  به 

می شوند. 
حکومت افغانستان سال پیش مسوولیت  زندان 
بگرام را از نیروهای امریکایی بر عهده گرفت. 
روند  بگرام،  زندان  مسوولیت  گرفتن  از  پس 
اخیراً  شد.   آغاز  زندان  این  زندانیان  رهایی 
حکومت  650 زندانی زندان بگرام را آزاد کرد.
برخی  تند  واکنش های  زندانیان  این  آزادی   
و  نظامی  و  سیاسی  آگاهان  مجلس،  اعضای 

شهروندان کشور را بر انگیخته است. 

افغانستان و رکورد خشونت... 
وحشیانه تر شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، احیای حقوق زنان 
ائتالفی  نیروهای  توسط  طالبان  سرنگونی  از  پس 
تحت رهبری امریکا در سال 2001 میالدی یکی از 

مهمترین اهداف جنگ افغانستان بوده است.
در زمان حکومت طالبان، زنان مجبور بودند تا از 
سر تا نوك پایشان را بپوشانند و حق نداشتند بدون 
همراهی یکی از مردان خانوادیشان از خانه بیرون 

بیایند. مدارس برای دختران نیز تعطیل شده بود.
در همین حال سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل 
تلفنی گفت:  افغانستان در مصاحبه یی  بشر  حقوق 
افغان در سال 2013  زنان  علیه  حمالت وحشیانه 
اقدامات  این  از  یافت.  افزایش  شدت  به  میالدی 
خشونت آمیز واقعا بد می توان به بریدن بینی، لب ها 

و گوش ها و تجاوز اشاره کرد.
گروه های  و  بین الملل  جامعه  حضور  افزود:  سمر 
به  افغانستان  والیت های  اکثر  در  والیتی  بازسازی 

مردم اطمینان خاطر می دهد. افرادی بودند 
و  کنند  محافظت  زنان  از  می کردند  تالش  که 

متاسفانه دیگر این افراد وجود ندارند.
قرار است اکثر نیروهای خارجی تا پایان سال جاری 
مشخص  هنوز  و  کنند  ترك  را  افغانستان  میالدی 
نیست که تعدادی از نیروهای خارجی پس از سال 

2014 میالدی در این کشور خواهند ماند یا خیر.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  سخنگویان  از  یکی 
که  می دهند  نشان  اخیر  داده های  گفت،  افغانستان 
 25 تا  میالدی  در سال 2013  زنان  علیه  خشونت 

درصد افزایش یافت.
افزایش  و  اقتصادی  بد  اوضاع  گفت،  سمر  سیما 
بی امنی نیز با افزایش خشونت علیه زنان در ارتباط 

است.
ثریا پاکزاد، مدیر سرپناه های زنان در چندین والیت 
است.  آسانی  کار  افغانستان  در  زنان  کشتن  گفت: 
هیچ مجازاتی برای عامالن این اقدام وجود ندارد. 
سران  دست  به  آنها  اجرای  اما  یافته  بهبود  قوانین 
رفت  پس  حال  در  ما  من  نظر  به  است.  نظامی 

هستیم.



چهارصد  افغانستان  مالداری  و  زراعت  وزارت  است  قرار 
پروژه زراعتی را در سال 1393 در چهارده ولسوالی والیت 

کابل اجرا کند.
حشمت اهلل عنایت،  رییس زراعت والیت کابل می گوید که 
اجرای این پروژه ها 31.19 میلیون دالر هزینه می برد که از 

بودجه این وزارت تامین خواهد شد.
آب  سد  چند  ساخت  شامل  پروژه ها  این  که  می گوید  او 
متوسط و کوچک، آموزش کشاورزان، معرفی فن آوری های 
جدید، واکسن حیوانات، ساخت سردخانه ها، کشتارگاه ها و 

توزیع تخم های اصالح شده زراعتی است.
مشکالت کشاورزان کابل چیست؟

و  میوه  در حال حاضر  کابل  ولسوالی های  زراعتی  تولیدات 
اما  می کند  تامین  را  والیت  این  ساکنان  اکثریت  سبزیجات 
بسیاری از کشاورزان و مقامات محلی در این ولسوالی ها از 

کمبود آب و نبود امکانات شکایت دارند.
که  می گوید  پغمان  ولسوالی  زراعتی  امور  مدیر  اهلل،  سیف 

مشکل عمده کشاورزان این ولسوالی نداشتن آب کافی است.
تولیدات  برای  مناسب  بازار  و  سردخانه  نداشتن  از  او 

زراعتی شان نیز شاکی است.
او گفت: "ما دو هزار هکتار باغ داریم اما مجبوریم تمام میوه 

ها را در پالستیک به بازار عرضه کنیم."
محمد نعیم از ولسوالی شکردره نیز می گوید که مشکل آنها 

زراعت سنتی است.
او از دولت خواهان همکاری برای مکانیزه شدن زراعت در 

مناطق شان است.
مقامات وزارت زراعت می گویند آنها تالش دارند با اجرای 
پروژه های زراعتی، به مصونیت غذایی در افغانستان دست 
یابند و از طریق تقویت اقتصاد زراعتی برای بسیاری  از مردم 

کار فراهم کنند.
هنوز  اما  هستند  پیشه  زراعت  افغانستان  باشنده گان  اکثریت 
هم بسیاری از نیازمندی های مردم این کشور در این بخش از 

خارج وارد می شود.

از هیـچ کسی حمایت... 
و بی طرفی خود را حفظ کنند.

داکتر عبداهلل عبداهلل یکی از نامزدان ریاست جمهوری در این 
دیدار گفت که اگر انتخابات خوب برگزار شود، برندۀ آن همۀ 
و  کرزی  رییس جمهور  به  آن  امتیاز  و  است  افغانستان  ملت 

نهادهاي انتخاباتي بر مي گردد.
او گفته که اگر خداي نخواسته انتخابات با جعل و تقلب همراه 
یک  بلکه  مي افگند،  مخاطره  به  را  کشور  ثبات  تنها  نه  شود، 
بدنامي تاریخي نیز براي رییس جمهور به ارمغان خواهد آورد.

سخنگوی داکتر عبداهلل در صفحۀ فیسبوکش به نقل از این نامزد 
ریاست جمهوری در مورد پیمان امنیتي با ایاالت متحده امریکا 
انتخابات  با  امنیتي ربط مستقیمي  نوشته است: اگر چه پیمان 
ندارد، اما متأسفانه تأثیر منفي باالي اوضاع عمومي گذاشته و 
سبب سرگرداني مردم و بال تکلیفي بازار و سرمایه گذاري در 
نیروهاي  به حضور  نیازي  نوع  هیچ  کاش  است؛  کشور شده 
اما  نبود؛  خارجي  مملکت  کدام  با  پیمان  عقد  و  خارجي 
متأسفانه وضعیت در کشور به گونه یي است که عدم حضور 
دنیا و همکاري شان با افغانستان سبب بازگشت مخالفان مسلح 
وفعالیت مجدد القاعده در کشور خواهد شد، بنًا ضرور است 
که مطابق منافع ملي هرچه زودتر تصمیمي در این خصوص 

اتخاذ شود.
که   گفته  جمهوری  ریاست  نامزد  دیگر  سلطانزوی  داوود 

نامزدان از دخالت منابع دولتی در انتخابات ابراز نگرانی کردند 
و از ریس جمهوری خواستند تا نقش خود را در جلوگیری 
از اعمال نفوذ منابع دولتی در انتخابات ایفا کند و نگذارد مقام 

های حکومت در والیت ها در انتخابات دست کاری کنند. 
او گفت آقای کرزی از نامزدان انتخابات خواسته که نشست 
مشترکی داشته باشند و »طرح جامعی« را برای جلوگیری از 
برهم خوردن شفافیت انتخابات به رئیس جمهوری ارائه کنند.

بر روی  بتوانند  نامزدان  نیست  زیاد خوشبین  او گفت که  اما 
ارائه  چنین طرحی موافقت کنند و آن را به رئیس جمهوری 

کنند.
به گفته آقای سلطانزوی، این نشست به دعوت رییس جمهوری 
برگزار شد و در کنار مطرح شدن بحث دخالت اراکین دولتی و 
زورمندان در روند انتخابات، در مورد وضعیت جوی در زمان 

برگزاری انتخابات نیز نگرانی هایی مطرح شد.
قطب الدین هالل، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری گفت 
انتخابات بود  که موضوع اصلی نشست روز گذشته شفافیت 

و در مورد موافقت نامه امنیتی بحث مهمی صورت نگرفت.
هرکدام  نیز  انتخاباتي  نامزدهاي  سایر  نشست،  این  در 
دیدگاه هاي خود را راجع به انتخابات، سالمت و شفافیت آن، 
پیمان امنیتي با امریکا ومسایل دیگر بیان کردند و بر ضرورت 
امور  در  محلي  مقامات  و  مداخلۀ حکومت  عدم  و  بي طرفي 

انتخابات تاکید نمودند.
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چهارصد پروژۀ زراعتی در کابل اجرا خواهد شد

از شش رکورد که  اسپورت در گزارشی  سایت یورو 
مسی می تواند در سال 2014 آنها را جابجا کند پرده 

برداشت.
سال 2013 که چند روز است رخت بر بسته است سال 
خوبی برای لیونل مسی، ستاره آرژانتینی بارسلونا نبود. 
او در این سال چند بار آسیب دید و همین مسئله باعث 
شده است تا شانس او برای کسب توپ طالی فوتبال 

جهان کاهش یابد.
مسی با آغاز سال 2014 به تمرین بارسلونا بازگشت، 
به این امید که در سال جاری میالدی بتواند بار دیگر 
به روزهای اوج خود برگردد و به ستاره نخست تیمش 

تبدیل شود.
مسی که در چهار سال اخیر به عنوان بهترین بازیکن 
نام  به  را  انتخاب شده است رکوردهای زیادی  جهان 
با  تواند  می  در سال 2014  او  است.  کرده  ثبت  خود 
به  خود  از  هم  را  دیگر  رکوردهای  خود  درخشش 
جای گذارد. سایت یورو اسپورت در گزارشی از شش 
رکورد رویایی که مسی می تواند در سال 2014 به نام 

خود ثبت کند نام برد.
1- بهترین گلزن تاریخ رقابت های لیگا: مسی تا حاال 

با پیراهن بارسلونا 223 گل در رقابت های لیگا به ثمر 
سال  سبتامبر   28 در  آن  گل  آخرین  که  است  رسانده 
2013 برابر آلمریا بود. او با شکست رکورد 251 گل 
»زارا« بهترین گلزن تاریخ رقابت های لیگا تنها 29 گل 
دارد  را  فرصت  این   2014 سال  در  او  دارد.  اختالف 
که به بهترین گلزن تاریخ رقابت های لیگا تبدیل شود.

2- بهترین گلزن لیگ قهرمانان اروپا: ستاره آرژانتینی 
بارسلونا تا حاال 64 گل در لیگ قهرمانان اروپا به ثمر 

آن  گل  آخرین  که  است  رسانده 
برابر میالن در ششم نوامبر 2013 
لیگ  تاریخ  گلزن  بهترین  بود. 
گونسالس  رائول  اروپا  قهرمانان 
که  است  مادرید  رئال  سابق  ستاره 
71 گل به ثمر رسانده است. مسی 
با زدن 8 گل دیگر می تواند رکورد 
به  و  گذارد  سر  پشت  را  رائول 
رقابت ها  این  گلزن  بهترین  عنوان 

انتخاب شود.
بارسلونا:  تاریخ  بهترین گلزن   -3
گل   326 بارسلونا  پیراهن  با  مسی 
به ثمر رسانده است. بهترین گلزن 
تاریخ بارسلونا پائولو آلکانترا است که 369 گل وارد 
دروازه حریفان کرده است. مسی با رکورد بهترین گلزن 

تاریخ آبی-اناریها تنها 44 گل فاصله دارد.
و  استابلی  گرمو  جهانی:  جام  گلزن  بهترین   -4
عالوه  که  هستند  آرژانتینی  بازیکن  دو  کیمپس  ماریو 
به  را  بهترین گلزن  عنوان  قهرمانی در جام جهانی  بر 
جام  در  استابلی  گرمو  داده اند.  اختصاص  هم  خود 

زدن  با  و  داشت  خوبی  بسیار  نمایش   1930 جهانی 
در  کرد.  فراهم  تیمش  قهرمانی  برای  را  زمینه  گل   8
جام جهانی 1978 آرژانتین هم ماریو کیمپس با زدن 6 
گل بهترین گلزن جام شد و سهم بسزایی در قهرمانی 
تیمش داشت. لیونل مسی این فرصت را دارد تا در جام 
جهانی 2014 برزیل عالوه بر قهرمان کردن آرژانتین به 

عنوان بهترین گلزن جام هم انتخاب شود.
با  حاال  تا  مسی  آرژانتین:  تاریخ  گلزن  بهترین   -5
پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین 37 گل به ثمر رسانده 
است که آخرین بار آن برابر تیم ملی فوتبال پاراگوئه 
ساند.  ثمر  به  گل  دو  که  بود  جهانی  جام  انتخابی  در 
بهترین گلزن ملی فوتبال آرژانتین باتیستوتا با زدن 57 
گل است. مسی در سال 2014 می تواند با زدن 21 گل 
رکورد باتیستوتا را پشت سر گذارد و به عنوان بهترین 

گلزن تاریخ کشور انتخاب شود.
6- ورود به باشگاه صدتایی ها: مسی تا حاال 79 بار 
با پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین به میدان رفته است، 
ندارد.  بیشتر سن  سال   26 او  که  است  حالی  در  این 
مسی با انجام 21 بازی دیگر به باشگاه ها صد تایی ها 

راه خواهد یافت.

ورزش
شش رکورد جاودانه برای مسی در 2۰۱4

الیحۀ کمیسیون انتخابات...
 کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات نه از نظر 
مهارتی صالحیت دارد و نه هم وقت بررسی لوایح 

پولی رسانه ها را دارد. 
در عین حال، فهیم دشتی رییس اجراییه یی اتحادیه 
ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید، آرزو داریم تا 
پیشنهادهایی را که مبنی بر تعدیل این الیحه به این 
کمیسیون فرستاده ایم از طرف این کمیسیون در نظر 

گرفته شود.
الیحه  این  اختالفی  موارد  به  اشاره  با  دشتی  آقای 
از نشر و پخش نظرسنجی ها  نباید رسانه ها  گفت، 
باید  بلکه  شوند؛  منع  انتخابات  نامزدان  مورد  در 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  میکانیزمی 
سنجی ها  نظر  این  شفافیت  و  دقت  که  شود  طرح 

را تضمین کند.
معتقد  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  اجراییه یی  رییس 
است، این الیحه موارد اختالفی زیادی دارد و سبب 

مشکالت فراوان در آینده خواهد شد.
آقای دشتی افزود، آرزو داریم مسووالن کمیسیون 
خود  وعده های  به  انتخابات  کمیسیون  رسانه های 
عمل کنند و تعدیالت الزم را در این الیحه بیاورند.
رسانه های  کمیسیون  معاون  رادفر  اهلل  اما، حشمت 
شنبۀ  روز  آن که  با  می گوید،  انتخابات  کمیسیون 
همین هفته آخرین روز پذیرش پیشنهادات مبنی بر 
آوردن تعدیل  روی مواد الیحۀ تنظیم فعالیت های 
رسانه های همگانی در دوران انتخابات بود، اما تنها 
از دو آدرس برای آن ها پیشنهاداتی صورت گرفته 

است.
حشمت اهلل رادفر در سخنانش با روزنامۀ ماندگار 
گفت:«در مجلسی که هفتۀ گذشته در کابل داشتیم 
در  داشتند  اشتراك  آن  در  رسانه ها  مسووالن  و 
کنار این که روی موارد اختالفی این الیحه بحث 
شد، پیشنهاد گردید تا یک زمان تعیین گردد برای 
فرستادِن پیشنهادات و انتقادات پیرامون این الیحه 
که  رسانه یی  نهادهای  و  رسانه ها  مسووالن  توسط 

کردیم  تعیین  مهلت  هفته  همین  شنبۀ  روز  هم  ما 
تا مسوولین رسانه ها موارد اختالفی را خاطر نشان 

کرده و برای ما بفرستند.«
آقای رادفر هم چنان افزود، در این فاصلۀ زمانی تنها 
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان مکتوب رسمی یی را برای 
آژانس خبری  از طرف  پیام هم  فرستاده و یک  ما 

پژواك برای ما فرستاده شده است.
آقای رادفر با اشاره بر موارد اختالفی در این الیحه 
می گوید: »در پیام هایی که برای ما رسیده، گفته شده 
است تا فرق میان رسانه های خصوصی و رسانه های 
به  پیوند  در  هم  شویم. صحبت هایی  قایل  سیاسی 
نشر نظرسنجی ها وجود دارد، باید میکانیزمی ساخته 
چنین  تا  می کنیم  فکر  این  به  پیوند  در  ما  شود، 

میکانیزمی ساخته شود.«
انتخابات  کمیسیون  رسانه های  کمیسیون  معاون 
هم چنان افزود، ما تا روز یکشنبه )دیروز( هم منتظر 
رسانه یی  نهادهای  انتقادات  و  پشنهادات  رسیدن 
کمیسیون  به  را  موارد  این  آن  از  بعد  و  هستیم 
شده  پیشنهاد  موارد  در  تا  می فرستیم  انتخابات 

تعدیالت وارد گردد.
که  تعهداتی  روی  می گوید،  تأکید  با  رادفر  آقای 
برای رسانه ها سپرده بودیم مبنی بر آوردن تعدیالتی 
منطقی روی این الیحه ایستاده هستیم و می کوشیم 
شرایط  و  نافذه  قوانین  به  مطابق  الیحه  این  تا 

رسانه یی کشور تنظیم گردد.
انتخابات  کمیسیون  رسانه های  کمیسیون  معاون 
تنظیم  الیحۀ  تا  می کنیم  کوشش  افزود،   ادامه  در 
فعالیت های رسانه های همگانی در دوران انتخابات 
را تا اخیر همین هفته نهایی کرده و بعد از آن الیحۀ 

جدید را دوباره به رسانه ها پیشکش خواهیم کرد.
نظارت  بر  مبنی  را  10ماده یی  کمیسیون الیحۀ  این 
و بررسی از فعالیت  رسانه های همگانی در جریان 
برگزاری انتخابات، هفتۀ گذشته به رسانه ها پیشکش 
کرده بود که با انتقادهای تند خبرنگاران روبرو شد.

هفته الیحه  اخیر  تا  گفته اند  کمیسیون  این  اعضای 
جدید دوباره به رسانه ها پیشکش خواهد شد.

د بودیجې په اړه د ښکېلو...

عوارض روښانه کړي هغه ردوي.
اړه مسلکي  په  ردېدو  د  بودیجې  د  وايي،  هغه 
او  قومپالنه  بدبیني،  بلکې  شوی،  دی  نه  چلن 

سمت پالنه په کې په نظر کې نیول شوې ده.
په  چې  نشته  شک  زیاتوي،  رشیف  ښاغلی 
بودیجې جوړولو الزم  د  به  کې  وزارت  مالیې 
د  ستونزه  اصيل  خو  وي؛  نه  موجود  ظرفیت 
بودیجې په اړه د ټولو ښکېلو ادارو او وزارتونو 

ترمنځ د رښتینې او ښې همغږۍ نشتون دی.
نوموړی په دې باور دی، چې د بودیجې په اړه 
ترمنځ  ادارو  د  او  کېږي  نه  قضاوت  منصفانه 

ډېر وخت په مکتوب لېږلو را لېږلو تېرېږي.
د شنبې په ورځ وليس جرګې د رایو په اکرثیت 
رسه د ۱۳۹۳ملریز کال د مايل بودجې طرحه 
په  وړاندیزونو  د  وکیالنو  د  وايي،  او  کړه  رد 
مالیې  بېرته  لپاره  د اصالح  دا طرحه  به  اساس 

وزارت ته وسپارل يش.

د وليس جرګې د شنبې د ورځې عمومي بحث 
همدې موضوع ته څانګړی شوی و.

ځینو  د  یې  بودیجه  چې  وايي،  جرګه  وليس 
نیمګړتیاوو له امله رد کړې ده.

امنیتي سکتور  پاملرنه،  ته کمه  د کرنې سکتور 
احتیاط  د  کول،  ځانګړي  بودیجې  ډېرې  د  ته 
نور  او  انډول  نه  ترمنځ  والیاتو  د  کوډونه، 
شوي  ښودل  نیمګړتیاوې  بودیجې  د  مسایل 

دي.
بودجې  د  کال  راتلونکي  د  جرګې  مرشانو  د 
طرحه تایید کړې وه؛ خو د دې جرګې غړو هم 
مالیې  د  وه.  کړې  غوښتنه  اصالحاتو  ځینو  د 
وزارت دا طرحه د لیندۍ په میاشت کې وليس 

جرګې ته استولې وه.
د راتلونکي کال کې مايل بودجه ۴۴۴ میلیارده 
 ۲۷۳ څخه  جملې  دې  له  چې؛  ده  افغانۍ 

افغانۍ میلیارده 
 عادي بودجه او شاوخوا ۱۶۹ میلیارده افغانۍ 

پرمختیایي بودجه ده.
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وروسته له هغې چې وليس جرګې د ۱۳۹۳ کال بودیجه 
رد کړه، د وليس جرګې غړي او د اقتصادي چارو شننونکي 
ناوړه  پروژو  پراختیايي  په  ځنډېدل  بودیجې  د  چې  وايي، 

اغېز کوي.
دغه راز شنناندي وايي، چې د بودیجې په اړه د ادارو ترمنځ 
پورته  را  ستونزې  یې  امله  له  چې  نشته  همغږي  رښتینې 

کېږي.
د وليس جرګې د مايل او بودیجې د کمېسیون غړي محمد 
په  مرکه کې وویل،  په  ته  ماندګار ورځپاڼې  اکرب ستانکزي 
بودیجه کې د ځینو ستونزو له امله هر کال بودیجه ردېږي او 
دا ځل په بودیجه کې د ښو اصالحاتو د راوستلو لپاره دوی 

بودیجه رد کړې ده.
ته  جرګې  مرشانو  لومړی  قطعیه  بودیجې  د  وايي،  هغه 
له  کوي  بحثونه  ورځې  پنځلس  پرې  هغوی  چې  ورځي، 
وړاندې  لپاره  تصویب  د  ته  جرګې  وليس  وروسته  هغې 

کېږي.
د ده په خربه، په بودیجه کې له پروژو پیسې ګرځول شوي 
او په بل بخش کې ځای شوي، چې په تېر کال کې یې خپله 
بودیجه نه ده لګولې او یا یې د لګولو الزم ظرفیت نه درلود.

ښاغلی ستانکزی وايي، بله خربه د ولسمرش د مرستیاالنو د 
کورونو د کرایې وه، چې هر کال څلور میلیونه ډالره د کور 
کرایې لپاره اخيل؛ خو اوس ورته کورونه جوړ شوي او اړتیا 
نشته چې د کور لپاره کرایه واخيل، په داسې حال کې چې 

کورونه یې هم شخيص دي.
چې  لپاره  دې  د  دوی  زیاتوي،  غړی  دغه  جرګې  وليس  د 
کال  مايل  کړي  ونه  اغېز  معاشونو  په  تصویب  بودیجې  د 
پروژو  پراختیايي  په  به  بودیجې ردول  د  مخکې کړی؛ خو 

اغېز وکړي.
د نوموړي په وینا، د بودیجې کابو ۷۰ سلنه غیر اختیاري او 

دېرش سلنه اختیاري  ده؛ په غیر اختیاري پروژه کې افغان 
حکومت د السوهنې اجازه نه لري؛ بلکې ډونر یې مرصف، 

ځای او پروژه ټاکي.
د هغه په خربه، هیله من دی چې مالیې وزارت به بودیجه 
له رسه اصالح، توازن په کې رامنځته او بیا وليس جرګې ته 

وړاندې کړي.
د  وايي،  شننونکي  چارو  اقتصادي  د  کې  حال  همدې  په 
وليس جرګې مايل کمېسیون نيش کوالی په درست ډول د 

بودیجې په اړه قضاوت وکړي.
د سیايس چارو شننونکی محب رشیف ماندګار ورځپاڼې 
ته په مرکه کې وویل، په ټوله نړۍ کې چې کله بودیجه د 
او  له لوري ردېږي، هغه تخنیکي عوارض  پارملان  او  سنا 
کار  دا  بیا  افغانستان کې  په  کېږي؛ خو  یې ښکاره  الملونه 

نه کېږي.
د ده په وینا، په افغانستان کې د هرې سیمې او هر قوم وکیل 
د خپلې سیمې لپاره ډېرې پروژې غواړي، همدارنګه مايل 
کمېسیون په حسابدارۍ رس نه خالصوي او بې له دې چې 
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د بودیجې په اړه د ښکېلو ادارو ترمنځ 

رښتیني همغږي نشته

نهادهای مدافع رسانه ها و خبرنگاران:

الیحۀ کمیسیون انتخابات سبب جنجال های 
فراوان خواهد شد

هارون مجیدی

حقوق  مدافع  نهادهای  مسووالن 
کمیسیون  می گویند،  خبرنگاران 
مستقل  کمیسیون  رسانه های 
در  را  تعدیالتی  باید  انتخابات،، 
در  رسانه ها  فعالیت  تنظیم  الیحۀ 

دوران انتخابات بیاورد.
تصویب  که  هستند  معتقد  آنها 
موارد اختالفی این الیحه، به گونۀ 
ساختن  محدود  سبب  پیشین، 
آزادی بیان در کشور خواهد شد.

رسانه های  کمیسیون  معاون  حال،  عین  در 
کمیسیون انتخابات می گوید، تا اخیر همین هفته 
فعالیت  رسانه های همگانی  تنظیم  الیحۀ جدید 
در دوران انتخابات دوباره با مسووالن رسانه ها 

در میان گذاشته خواهد شد.
ابالغ  رسانه ها  به  این  از  پیش  الیحه یی که  در 

گردیده بود، موارد اختالفی زیاد وجود داشت.
مجیب خلوتگر از اعضای دیده  بان سانه های آزاد 
افغانستان یا نی می  گوید، هم زمان با پیشکش شدن 
این الیحه به رسانه ها، ما نگرانی های خود را از 
با کمیسیون  موارد اختالفی آن مطرح کردیم و 
رسانه های کمیسیون انتخابات در میان گذاشتیم 
و گفتیم که این الیحه می تواند آزادی بیان را در 

کشور محدود سازد. 
کنار  در  این الیحه  است،  معتقد  آقای خلوتگر 
و  می باشد  ناتکمیل  الیحه  یک  اختالفی  موارد 
در  خبرنگاران  که  را  مواردی  همۀ  نمی تواند 

مواجه  آن  با  انتخابات  از  گزارش دهی  جریان 
هستند، تحت پوشش قرار دهد.

کمیسیون  »ایکاش  می گوید:  خلوتگر  مجیب 
رسانه های کمیسیون انتخابات پیش از پیشکش 
میان  به نظرخواهی در  را  این الیحه، آن  کردن 
مسووالن رسانه ها و خبرنگاران می گذاشت؛ بعد 
از آن رسمًا اعالن می کرد. حال باید کارِ خود را 

دوباره انجام دهد.«
آقای خلوتگر با اشاره بر موارد اختالفی در مادۀ 
وظیفه  رسانه ها  به  آن  در  که  الیحه  این  هفتم 
پیام های  نشر  قسمت  در  تا  است  شده  سپرده 
تبلیغاتی نامزدان در هر 15روز به این کمیسیون 
گزارش دهند، می گوید: »رسانه های آزاد به هیچ 
قانون  به مرجعی که در  تا  نیستند  وجه مکلف 
چون  دهند،  گزارش  است،  نشده  ذکری  آن  از 
گزارش  که  می گوید  همگانی  رسانه های  قانون 

مالی باید به وزارت مالیه ارایه شود.« 
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