
انتخابات ریاست  نتیجه  به  اشاره  با  بلخ  والی والیت 
تقلب  صورت  در  که  داشت  اظهار  کشور  جمهوری 

گسترده در انتخابات، دولت آینده را تحریم می کنم.
عطا محمد نور والی والیت بلخ روز شنبه پس از رفتن 
نتیجه  که  گفت  خبرنگاران  به  رأی  صندوق  پای  به 
صورت  در  اما  پذیرفت  خواهد  را  شفاف  انتخابات 
تحریم  را  کشور  آینده  دولت  گسترده،  تقلب  انجام 

خواهد کرد.
وی خطاب به مردم افغانستان گفت که شما بایستی با 
رأی  دادن به عبداهلل عبداهلل کاندید ریاست جمهوری 

کشور، به پیروزی وی کمک کنید.
حامد  تالش های  از  همچنین  ادامه  در  بلخ  والی 
انتخابات  کرزی رییس جمهور کشور برای برگزاری 
قدردانی کرد و گفت که وی بهترین عملکرد در انتقال 
مسالمت آمیز قدرت را در افغانستان انجام داده است.

به باور نور، با آن که در پنج سال گذشته دولت حامد 

اما کارکردهای خوبی  کرزی دارای ضعف هایی بوده 
نیز داشته است.

بر اساس آمارها، دیروز اکثریت مردم افغانستان به پای 
صندوق های رأی رفته اند تا نهمین رییس جمهور این 
آمیز  مسالمت  انتقال  اولین  و  کنند  انتخاب  را  کشور 
قدرت از یک رییس جمهور به رییس جمهور آینده را 

به نمایش بگذارند.
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زنده گي دو نيمه است: نيمۀ اول در انتظار نيمۀ دوم، و نيمۀ دوم در 
حسرِت نيمۀ اول.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

انتخابات برگزار شد

جشِن حضور مردم و اندک بودن برگه های رای

وزیر امور خارجه ایتالیا اعالم کرده است، ایتالیا حتی پس 
از خروج نیروهای خارجی از افغانستان،  آماده حضور و 

ماندن در این کشور است.
یورو  میلیارد  پنج  که  می ماند. جنگی  افغانستان  در  ایتالیا 
ایتالیا  پیشین  لتا نخست وزیر  انریکو  است.  داشته  هزینه 
متئو  اما  بود،  کرده  ترسیم  را  افغانستان  از  خروج  طرح 
رنتسی نخست وزیر...                        ادامه صفحه 6

حضور گسترده و پرشور مردم در روز رای دهی با همۀ 
تهدیدها و صحنه سازی ها، چند مورد را به وضوح ثابت 
ساخت:...                                    ادامه صفحه 6

 روزنامۀ ماندگار با نشر این شماره، پای به ششمین سال نشراتی اش گذاشت.
روزنامه ماندگار در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد و نخستین شماره  اش را به تاریخ 

شانزدهم حمل آن سال، بروز داد.
 تا اکنون این روزنامه با فراز و فرودهای زیادی روبرو بوده و به رغم همۀ 
چالش هایی که در برابرش قرار داشته، به عنوان یک رسانۀ رسالت مند و متعهد 

به مردم افغانستان، عمل کرده است. 
امسال  شش ساله گی روزنامۀ ماندگار با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

افغانستان برابر شده است.
روزنامۀ ماندگار آغاز جدیدی در روزنامه نگاری افغانستان بود و دست  اندرکاران 
این روزنامه با کسب تجربۀ شش ساله، می کوشند رسالت خویش را هرچه 

بهتر و خوب تر در برابر جامعۀ افغانستان انجام دهند.

وزير خارجه ايتاليا:  
آمادۀ ادامه حضور نظامي 

در افغانستان هستیم

پیام احمد ولی مسعود
 به مناسبت برگزاری انتخابات

هشدار والی بلخ:

حکومت متقلب را نمی پذیریم

تلخی ها و 
شيرینی های 

انتخاباِت 
2روِز گذشته

4

3

5

مکثی بر

 همان گویی

 های قرآن

 و فلسـفه

کـــری:
توان امریکا 

برای موفقيت 
روند صلح 
خاورميانه 
محدود است

در برگ ها

سوسيال 
دموکراسي، 

امپریاليسم و 
جهاني شدن

 روزنـامۀ ماندگار شش ساله شـد
صفحه 6



اثبات  به  افغانستان، روز گذشته  مردم آگاه 
و  فرمول ها  از  حد  چه  تا  که  رساندند 
مکانیزم های پوسیده و کهنۀ انتقاِل قدرت که 
در گذشتۀ این دیار رواج داشته، منزجرند و 
می خواهند خود به دست خویش، سرنوشت 

سیاسِی خود را تعیین کنند. 
مناطق  در  که  مردم  از  طویلی  صف های 
بودند  شده  حاضر  مختلف  والیاِت  و 
پای  به  و  پذیرفته  را  امنیتی  تهدیدهای 
ارادۀ  از  حکایت  بروند،  رأی  صندوق های 
قوِی مردم برای حضور در صحنۀ سیاسی 
برای  میدان  نگذاشتِن  خالی  و  کشور 
که  داشت  جریاناتی  و  گروه ها  تاخت وتازِ 
در  و  برده اند  مردم سود  انزوای  از  همیشه 
معامالت  آن ها  سرنوشت  بر  ملت،  غیاب 

ننگینی را رقم زده اند. 
مخالفان  و  دولت  مسلِح  مخالفان  آن  که  با 
نظم و ثبات و روی کار آمدِن یک حکومِت 
مردمی در افغانستان، برای این روز خط و 
خواستار  و  بودند  کشیده  بسیار  نشان های 
برهم زدِن آن بودند، اما به لطِف خداوند و 
نیروهای  درایِت مردم و هم چنین زحماِت 
امنیتی، این روزِ بزرگ با آرامشی غیر قابِل 
انتظار سپری شد. اما آن چه این روزِ خوش 
ما  از شهرونداِن  خیلی  کامِ  به  را  مبارک  و 
تلخ کرد، عدم برنامه ریزِی درست و منسجِم 
پوشش  برای  انتخابات  مستقِل  کمسیون 
مراکز رأی دهی از نگاه ارایۀ خدماتی بود که 

حیاِت رأی مردم به آن ها بسته گی داشت. 
بعضی  در  رأی دهی  برگه های  شدِن  تمام 
حکایت  چاشت،  از  پیش  حتا  مراکز  از 
غیرعمدی یی  یا  و  عمدی  بی برنامه گِی  از 
داشت که نتیجه اش پایمال شدِن حق کسانی 
بود که از ماه ها و روزها به این طرف، منتظر 
انتخابات بودند و خواستار استفاده از  روزِ 
انتخاِب  برای  خود  سیاسی  مشروِع  حق 

زعیم کشور. 
و  ماندن  انتظار  در  ساعت ها  از  بعد  وقتی 
رأی دهی،  مراکز  در  رساندن  به هم  حضور 
برگۀ  نبود  علت  به  که  می شود  اعالم 
رأی دهی، یا باید منتظر ماند و یا این که به 
در  برگه  که شاید  باید رفت  دیگری  مرکز 

آن موجود باشد؛ آن چه به جا می ماند، یأس 
الینحلی ست  هزاران پرسِش  و  ناامیـدی  و 
بی اعتمادی  اثرش،  و  نتیجه  کمترین  که 
می باشد.  آن  نتیجۀ  و  انتخابات  به  مردم 
تمام  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  باید 
دست اندرکاراِن این پروسۀ ملی سوال شود 
با وجود دو دور تجربۀ برگزاری  که »چرا 
انتخابات، در این انتخابات نیز عدۀ زیادی 
از شهروندان ما، از حق رأی خود محروم 
برگۀ  این خاطر که  به  فقط  فقط و  شدندـ 

رأی دهی وجود نداشته است؟« 
مدیریت  عدم  و  بی برنامه گی  این  آن قدر 

و  مهم  امکانات،  و  زمان  صحیِح 
دارد  جا  که  است  بوده  سرنوشت ساز 
مردم  حضور  در  مسوول،  و  خاطی  افراد 
محاکمه شوند. دیدیم که پاسخ مردمِ ما به 
دهشت افکنان و انتحاریانی که می خواستند 
ترس را در قلب های مردم جا دهند تا در 
انتخابات شرکت نکنند، این بود که حتا اگر 
جاِن خود را از دست دهیم و انگشتان مان 
بریده شود، حاضر نیستیم به عقب برگردیم 
اما  کنیم.  صرف نظر  خود  رأی  حق  از  و 
وقتی این انگیزه و ارادۀ قوِی مردم با سد و 

مانعی این چنینی روبه رو می شود، آیا نوعی 
و  مردم  ارادۀ  و  رأی  با  مهندسی شده  نبردِ 
نوعی دشمنی با دموکراسی به اذهان خطور 
نمی کند؟ چه فرق است میان خطاکاری که 
خود را میان انبوهی از رأی دهنده گان منفجر 
انتخابات  در  آن ها  اشتراک  مانِع  و  می کند 
یا  و  سهل انگاری  با  که  کسانی  با  می شود 
شده،  تعیین  پیش  از  طرحی  با  هم  شاید 
به موقِع  نرساندن  با  را  مراکز  از  بعضی 
فلج  رأی دهی،  برگه های  و  انتخاباتی  مواد 
برای  مشتاق  مردمِ  از  انبوهی  و  می سازند 
اشتراک در انتخابات را سرگردان و دل سرد 

روانۀ خانه های شان می کنند؟
بتوانند  به راحتی  شاید  مسوولین  از  بعضی 
از خود رفع مسوولیت کنند با این ادعا که 
اتمام  به  رأی دهی  برگۀ  مرکز  یک  در  اگر 
رسیده، در دیگر مراکز برای رأی دهنده گان 
برگۀ رأی دهی موجود بوده است. اما سوال 
و  دشوار  شرایط  به  توجه  با  که  این است 
و  دارد  ما  جامعۀ  که  انتخاباتی یی  حساِس 
که  رأی دهنده یی  زناِن  از  بسا  حضور  نیز 
این انتخابات نخستین تجربۀ حضورشان در 
پای صندوق های رأی بوده و آن هم شاید با 
به  را  بسیار خانوادۀ خود  مشقِت  و  اصرار 
این مشارکت راضی کرده اند، آیا برای همه 
مقدور بوده که سایت به سایت بگردند که 
و  بروند  تا  مانده  باقی  رأی دهی  برگۀ  کجا 

رأی خود را به کار بندند؟ 
مشکالتی از این دست، مستقیم و غیرمستقیم، 
مانع اساسی و جدی یی را فراراهِ مشارکِت 
بسیاری از شهرونداِن ما در انتخابات ایجاد 
نمود که جداً باید مورد پی گیری و ارزیابی 
دقیق قرار بگیرد. باید تحقیق شود که چرا 
به عنوان مثال، در یک مرکز، ساعت یازده 
برگه های رأی دهی به اتمام رسیده و به رغِم 
تقاضای مکررِ مسوولیِن آن مبنی بر فرستادن 
عاجِل برگه های رأی دهی، هیچ پاسخ و یا 

رسیده گِی به وقتی صورت نگرفته است. 
بدون شک این انتخابات و حضور گستردۀ 
افغانستان  ملِت  برای  بود  افتخاری  مردم، 

و  استبداد  فصل  دیگر  که  داد  نشان  و 
به  دیار  این  در  موروثی  حکومت های 
جان  به  با  مردم  وقتی  است.  رسیده  پایان 
که  شدند  حاضر  امنیتی  تهدیدات  خریدِن 
در انتخابات اشتراک کنند، پس هر کس که 
تجلی  و  حق  این  از  آن ها  بهره مندِی  مانع 
ارادۀشان شده، باید مورد مؤاخذه و محاکمه 
مستقل  کمیسیون  که  دید  باید  بگیرد.  قرار 
این  به  رسیده گی  مسوولین  و  انتخابات 
برای  پاسخی  چه  شکایات،  و  مشکالت 

یک چنین وضعیتی دارند.
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حلیمه حسینی

تلخی ها و شیرینی های انتخاباِت روِز گذشته  

روز گذشته، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 
شد.  برگزار  کشور  سراسِر  در  امنیتی  شدیِد  تدابیر  تحِت 
حماسۀ  یک  رای،  صندوق های  پای  در  میلیونی  حضور 
باشکوه را در تاریِخ افغانستان رقم زد و نشان داد که مردم 
افغانستان به راحتی می توانند با ابزارهای مدنی، رییس جمهور 

آیندۀشان را انتخاب کنند.
 حضور گرم و شکوهمنِد مردم در انتخابات ریاست جمهوری 
شانزده حمل، نشان داد که نیروهای امنیتِی کشور با صداقت 
کشور  شهرونداِن  جان  امنیت  تأمین  به  تمام،  متانِت  و 
زحماِت  و  تالش ها  نتیجۀ  انتخابات،  برگزاری  و  پرداخته 

شبانه روزِی این فرزندان صادِق وطن بوده است. 
افغانستان در پای صندوق های رای،  حضور میلیونِی مردمِ 
میزان مشارکِت مردم  اگرچه  جهان را شگفت زده ساخت. 
در مبارزات انتخاباتِی نامزدان ریاست جمهوری نشان می داد 
که انتخاباِت 9۳ از حضور پُررنِگ مردم برخوردار خواهد 
بود، اما تا این اندازه گمان نمی رفت که گروه های انبوهِ مردم 
در سرما و زیر باران، مشتاقانه به مراکز رادی دهی بیایند و 
در صف های طوالنی  بایستند. بنابراین، مردم افغانستان روز 
گذشته لیاقت شان را برای زنده گی در یک جامعۀ مدرن به 
افغانستان  فردای  به  را  بسیاری  امیدهای  و  اثبات رساندند 

به وجود آوردند. 
زنان  به  ویژه حضور  و  انتخابات  در  مردم  گستردۀ  حضور 
داد  نشان  محروم،  و  دورافتاده  مناطِق  حتا  و  روستاها  در 
قابل  تغییِر ذهنِی  به یک  این سیزده سال  افغانستان در  که 
تمام  آگاهِی  با  حاال  مردم  و  است  یافته  دست  مالحظه 
می خواهند سرنوشِت خودشان را با رای خویش رقم بزنند. 
خویش  رای  با  سرزمین  این  جواناِن  و  پیرمردان  پیرزنان، 
به  برای جامعۀ خود  افغانستاِن جدید را  خواستند که یک 

ارمغان آورند.
 اما با وجود این همه شکوه و زیبایی یی که مردم در حرکِت 
روز گذشتۀشان خلق کردند، مشکالتی و نابسامانی هایی نیز 
انتخابات وجود داشت که سبب  کمیسیون مستقل  در کارِ 
شد بخش عظیمی از شرکت کننده گان نتوانند از حق رای شان 
مراکز  دروازه های  در  مردم  وقت،  صبح  از  کنند.  استفاده 
اما در همان ساعات نخستین  بودند،  بسته  رای دهی صف 
روز، برگه های رای دهی تمام شد و به رغِم درخواست های 
کمیسیون  مسووالن  وعده های  و  رسانه ها  و  مردم  مکررِ 
انتخابات، به بیشتِر محل ها برگه های رای دهی نرسید. این 
شرکت  برای  مردم  شعِف  و  شور  از  آن که  ضمن  مسأله 
به مدیریِت  بدگمانی ها نسبت  انتخابات کاست، برخی  در 
انتخابات را نیز به وجود آورد. چنان پیداست که کمیسیون 
بوده،  که  دلیلی  هر  روی  بخش،  این  در  انتخابات  مستقل 

نتوانسته وظیفه اش را به درستی انجام بدهد. 
از سوی دیگر، از شامگاه روز گذشته در شماری از مراکز 
که  آن جا  از  اما  است.  شده  شروع  آرا  شمارِش  رای دهی، 
این  اکنون  دارند،  گذشته  انتخاباِت  از  تلخی  تجربۀ  مردم 
انتخابات دستبرد صورت  نتایِج  نگرانی وجود دارد که در 
با  که  است  انتخابات  مستقل  کمیسیون  بر  بنابراین،  گیرد. 
امانت دارِی تمام در شمارش آرا، سعی کند که از هر نوع 
به  افغانستان  آرای مردمِ  با  و  مداخله و دستبرد جلوگیری 
شکل شایستۀ آن برخورد کند. چنان که شرکت پُرشورِ مردم 
در انتخابات، نشان می دهد که اگر خدای ناکرده در نتایِج 
انتخابات دستبرد صورت گیرد، مردم آرام  نخواهند نشست 

و پس لرزه های انتخاباتی به واقعیت خواهد پیوست. 
بدیهی ست که این بار مردم نتایِج یک انتخاباِت پُر از تقلب 
را نخواهند پذیرفت و با قاطعیت، از آرای خویشتن دفاع 
خواهند کرد و بدون شک پیامدهای ناگوارِ ناشی از آن نیز 
انتخاباتی خواهد  نهادهای  و  افغانستان  دوِش حکومت  به 

بود.
کمیسیون  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  امیدواریم 
به  بی طرفانه  و  صادقانه  کاماًل  انتخاباتی،  شکایت های 
وظایِف خویش عمل کنند و با امانت داری تمام، امانت های 

مردم را پاس بدارند.

حماسۀ پُرشکوِه مردم 
در 16 حمل

پاسخ مردِم ما به دهشت افکنان و انتحاريانی که می خواستند ترس را در قلب های 

مردم جا دهند تا در انتخابات شرکت نکنند، اين بود که حتا اگر جاِن خود را 

از دست دهيم و انگشتان مان بريده شود، حاضر نيستيم به عقب برگرديم و 

از حق رأی خود صرف نظر کنيم. اما وقتی اين انگيزه و ارادۀ قوِی مردم با سد 

و مانعی اين چنينی روبه رو می شود، آيا نوعی نبرِد مهندسی شده با رأی و ارادۀ 

مردم و نوعی دشمنی با دموکراسی به اذهان خطور نمی کند؟ چه فرق است 

ميان خطاکاری که خود را ميان انبوهی از رأی دهنده گان منفجر می کند و مانِع 

اشتراک آن ها در انتخابات می شود با کسانی که با سهل انگاری و يا شايد هم با 

طرحی از پيش تعيين شده، بعضی از مراکز را با نرساندن به موقِع مواد انتخاباتی 

و برگه های رأی دهی، فلج می سازند و انبوهی از مردِم مشتاق برای اشتراک در 

انتخابات را سرگردان و دل سرد روانۀ خانه های شان می کنند؟
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وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در نشست اخیر خود در 
با روسیه  به توقف همه همکاری های عملی  بروکسل تصمیم 
گرفته و سطح مذاکرات با این کشور را هم تا سطح سفیران در 

چارچوب شورای روسیه-ناتو کاهش دادند. 
معاون وزیر دفاع روسیه هشدار داد: این تصمیم و نیز برخی 
اظهارات خصومت طلبانه دبیر کل ناتو در مورد روسیه در کنار 
به  اروپای شرقی  در کشورهای  این سازمان  نیروهای  افزایش 
ویژه در مجاورت مرزهای روسیه موجب تشدید تنش می شود. 
آنتونف گفت: تصمیم ناتو برای توقف همکاری ها با روسیه 
،نتایج به دست آمده در همکاری های دو طرف در طول چند 

سال اخیر را از بین می برد. 
وی افزود: امیدواریم بروکسل عواقب این اقدام خود را برای 

امنیت منطقه اروپا خوب ارزیابی کرده باشد. 
معاون وزیر دفاع روسیه اضافه کرد: روسیه روابط نظامی خود 
با ناتو را با توجه به گامهای عملی طرف مقابل تنظیم می کند. 
در  خود  نشست  در  شنبه  سه  روز  ناتو  خارجه  امور  وزرای 
بروکسل تصمیم به توقف هر گونه همکاری با روسیه اعم از 

نظامی یا غیره گرفتند. 
با  سیاسی  گفتگوهای  به  شد  گرفته  تصمیم  نشست  این  در 

روسیه در چارچوب شورای روسیه-ناتو ادامه داده شود. 
این گفتگوها در سطح سفرا و پایین تر انجام می گیرد که در 

جریان آن دو طرف از مواضع یکدیگر مطلع خواهند شد. 
مطابق بیانیه ای که در پایان نشست بروکسل صادر شد پیمان 
آتالنتیک شمالی در روابط خود با روسیه تجدید نظر می کند. 
به  پرسی  همه  یک  در  پیش  چندی  کریمه  جزیره  شبه  مردم 
الحاق این منطقه به روسیه رای مثبت دادند و مسکو نیز کریمه 

را ضمیمه خاک خود کرد. 
این مساله موجب بروز تنش های شدید میان روسیه و غرب 

و ناتو شده است. 
کشورهای غربی به فشارهای خود بر روسیه برای انصراف این 
کشور از تصمیم خود در مورد شبه جزیره کریمه و بازگرداندن 
این منطقه به اوکراین برای حفظ تمامیت ارضی آن ادامه می 

دهند. 
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای با انتقاد 
از تصمیم امریکا برای توقف مشارکت با روسیه در کمیسیون 
دو  جمهوری  ریاست  نظارت  تحت  مشترک  های  همکاری 

کشور انتقاد کرد و آن را غیرمنطقی خواند. 
تصمیم  بیانیه خود گفت:  در  روز جمعه  لوکاشویچ  آلکساندر 
چارچوب  در  روسیه  با  همکاری  توقف  برای  امریکا  دولت 
کمیسیون ریاست جمهوری که برای مجازات این کشور بخاطر 
حمایت از همه پرسی کریمه انجام می گیرد بیش از آن که مایه 

تاسف باشد به دلیل غیر منطقی بودن، حیرت آور است. 
کمیسیون مشارکت تحت نظارت ریاست جمهوری روسیه و 
سال  چهار  در حدود  و  است  کاری  گروه  چند  دارای  امریکا 
دو  های  همکاری  و  روابط  نوسازی  طرح  پیشبرد  برای  پیش 

کشور تشکیل شد. 
کمیسیون  این  گفت:  روسیه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
گفتگوهای  برقراری  برای  آمریکا  و  روسیه  منافع  به  توجه  با 
مستقیم میان نهادهای دولتی و محافل بازرگانی و جوامع مدنی 

دو کشور به وجود آمد. 
وی افزود: سران امریکا در این شرایط نسبت به وضعیت کریمه 
و اوکراین که به نفع آن کشور پیش نمی رود با احساسات رفتار 

می کنند و به عواقب اقدامات خود هیچ فکر نمی کنند. 
لوکاشویچ گفت: بر اثر این تصمیم امریکا، دستآوردها ، نتایج 
مثبت و اعتمادی که در جریان فعالیت کمیسیون همکاری تحت 
به دست  زیاد  با زحمت  ریاست جمهوری دو کشور  نظارت 
به دست آوردن مجدد آن دشوار  بین می رود و  از  بود  آمده 

خواهد بود. 

وی در پایان بیانیه خود ابراز امیدواری کرد مقام های امریکایی 
با رویدادهای کریمه و اوکراین بی طرفانه برخورد کرده و روابط 

با روسیه در عرصه های مختلف را قطع نکنند.
 

کـــری:

توان امریکا برای موفقیت روند صلح خاورمیانه محدود است
در پی بروز بحرانی جدی در روند گفت و گوهای صلح 
اسراییلی و فلسطینی و تشدید اقدامات یک جانبه هر یک 
از دو طرف در این دیرپاترین نزاع خاورمیانه، وزیر امور 
خارجه امریکا پس از گفت و گوی تلفنی با نخست وزیر 
اسراییل و رهبر تشکیالت فلسطینی اظهار داشت که توان 

کشورش برای موفقیت روند صلح محدود است.
افریقایی  سفر  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری  جان 
خود به مراکش گفت: »واشنگتن نمی خواهد تا ابد در 
مسیر این تالش ها باقی بماند؛ این کوشش ها نامحدود 

نیست و باید واقعیات را دید«.
به گفته وزیر خارجه امریکا، طرف ها باید تعهد به روند 
صلح و کوشش برای پیش برد صلح را عملی کنند نه با 

زور امریکا.
به  نظر  را  بعدی خود  امریکا گام های  جان کری گفت، 

واقعیات رخ داده، بررسی می کند.
طرف  دو  از  هیچ یک  گفت  کری  آقای  حال،  همین  در 
نکرده  اعالم  را  صلح  روند  شکست  و  مذاکرات  پایان 

است.
آقای کری شام گاه پنجشنبه در  تماس تلفنی جداگانه با 
عباس  محمود  و  اسراییل  وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین 
که  کرد  درخواست  آنها  از  رهبر حکومت خودگردانی، 

بیش از این در مسیر صلح مانع تراشی نکنند.
پس از این مکالمه تلفنی نیز، به نقل از آقای کری گفته 
شد که وی به رهبران دو طرف گفته است، از سرسختی 
عدول کرده و از بخشی از خواسته های خود، صرف نظر 

کنند.
به نوشته نیویورک تایمز، جان کری شام گاه در سفر به 
را  تلفنی  مکالمه های  امریکا  از محل سفارت  و  الجزایر 

انجام داد که »مدت زیادی طول کشید«.
نوشته  جمعه  پست  واشنگتن  روزنامه  میان،  این  در 
است»باراک اوباما با وجود قدردانی از پیگیری جان کری 
در راه موفقیت صلح اسراییلی و فلسطینی و اهمیت این 
موفقیت  به  امیدی  که  نتیجه رسیده است  این  به  قضیه، 

مذاکرات صلح باقی نمانده است«.
دست یاران آقای کری به واشنگتن پست گفتند، »زمان آن 
رسیده است که گفته شود، دیگر بس است و ناکامی روند 

صلح مورد اذعان قرار گیرد«.
وزارت خارجه امریکا در بیانیه یی خود، تقصیر ایجاد بن 
بست در روند صلح را به یک سان بر عهده هر دو طرف 

اسراییلی و فلسطینی دانست.
در حالی که سفرهای پی در پی وزیر خارجه امریکا به 
منطقه در جریان بود تا گفت و گوهای صلح در موعد 
مقرر خود، در نهم اردیبهشت با موفقیت به پایان برسد، 
و  چهارم  گروه  کردن  آزاد  از  نتانیاهو  دولت  خودداری 

خشمگینانه  واکنش  فلسطینی،  امنیتی  زندانیان  پایانی 
رهبری فلسطینی ها را در پی آورد.

زندانیان  از  نفر  شش  و  بیست  گروه،  این  در  بود  قرار 
شهروند  اعراب  آن ها  نفر  چند  که  شوند  آزاد  امنیتی 

اسراییل بودند.
با جان کری،  با لغو دیدار  محمود عباس روز سه شنبه 
به  »رجوع«  زمینه  در  را  فلسطینی ها  ساله  چند  تهدید 
مستقل  دولت  »شناسایی  برای  المللی  بین  نهادهای 
دولت  این  الحاق  درخواست  و  کرد  عملی  فلسطین« 
معاهدات  از  دیگری  شمار  و  ژنو  چهارم  کنوانسیون  به 

جهانی را امضا کرد.
درخواست های  کرد  اعالم  هم چنان  متحد  ملل  سازمان 

رهبر فلسطینی ها را رسمًا دریافت کرده است.
روسای  که  امریکا  کنگره  بانفوذ  اعضای  از  برخی 
پنجنشبه  هستند،  کشور  این  مجلسین  مهم  کمیته های 
تهدید کردند که کمک های مالی به تشکیالت فلسطینی 
را بخاطر این »اقدام یکجانبه« به حالت تعلیق در خواهند 

آورد.
فلسطینی  تشکیالت  به  امریکا  دولت  بالعوض  کمک 
بیش از چهارصد میلیون دالر در سال است. کمک های 
دیگر دولت امریکا نیز در چارچوب برنامه های متعدد 

امدادرسانی به حکومت فلسطینی اعطا می شود.
دیدار  اند،  نوشته  اسراییلی  های  رسانه  میان،  این  در 
میان تسیپی لیونی مذاکره کننده ارشد اسراییل با صائب 
عریقات همتای فلسطینی اش، »دیداری به غایت سخت 
و مملو از رد و بدل شدن اتهامات و لفاظی ها با صدای 

بلند بود«.
در  اسراییل  کرد،  اعالم  لیونی  خانم  دیدار،  این  از  پیش 
رجوع  و  ها  فلسطینی  رهبری  وعده  خلف  به  پاسخی 
آنها به سازمان ملل برای استقالل کشور فلسطین، آزادی 

زندانیان فلسطینی را معلق می کند.

این درحالی است که فلسطینی ها پنجشنبه  هفته گذشته 
اعالم کردند چند شرط دیگر را برای بازگشت به روند 
صلح را درخواست می کنند. شرط های آنها از این قرار 

است:
که  اسراییل  وزیر  نخست  از سوی  رسمی  نامه  دریافت 
مرزهای سال ۱9۶۷ برای کشور فلسطین را قبول دارد، 
آزادی ۱۲۰۰ زندانی امنیتی فلسطینی، رفع حصر غزه و 
آزادی کار گذرگاههای غزه، بازگرداندن فلسطینی هایی 
که در انتفاضه دوم از کرانه باختری رانده شدند، توقف 
ساخت و سازها در یهودی نشین های کرانه باختری و 
از مناطق فلسطینی  المقدس، خروج اسرائیل  شرق بیت 
تحت  افراد  قتل  از  اسرائیل  خودداری  »ای«،  به  موسوم 
به  مناطق »سی«  امنیتی  امور  فلسطینی، واگذاری  تعقیب 
تشکیالت فلسطینی و دادن اجازه به پانزده هزار فلسطینی 
برای ورود به اسرائیل جهت »اتحاد با خانواده های عرب 

خود«.
رهبری فلسطینی گفته است پیش از پایان مهلت رسمی 
آن  شکست  اردیبهشت،  نهم  در  صلح  گوهای  و  گفت 

مشخص شده است.
محمود عباس در رام اهلل گفت: »روند صلح، چیزی جز 

اتالف وقت، اتالف وقت و اتالف وقت نبود«.
اسماعیل هینه نخست وزیر دولت حماس در غزه اعالم 
ها  فلسطینی  صلح  اصطالح  به  مذاکرات  هرچند  کرد 
که رجوع  آن  با وجود  و  بود  بزرگ  اسرائیل خطایی  با 
شناختن  برسمیت  برای  ملل  سازمان  به  عباس  محمود 
آن  از  حماس  اما  بود  »دیرهنگام«  فلسطین  استقالل 

پشتیبانی می کند. 
 

روسيه نماينده نظامی خود 
را از ناتو فراخواند

مک دونالد شعبه هايش را در شبه جزيرۀ کريمه بست

کشته شدن 18 تن در مصر

بیالوال زرداری: 
طالبان در حال فریب دادن دولت و مردم 

پاکستان است مک دونالد، رستوران زنجیره یی و »فست فود« معروف 
امریکا می گوید فعالیت شعبه هایش در شبه جزیره کریمه 

را به حال تعویق درآورده است.
 مک دونالد در بیانیه یی گفته مشکالت تولید آن شرکت 
را ناگزیر به تعطیلی کرده است، او هم چنان اضافه کرده که 
امیدوار است به زودی با برطرف شدن مشکالت، این سه 

شعبه بازگشایی شود.
در همین حال، مک دونالد به کارکنان شعبه های بسته شده 
پیشنهاد کرده که آن ها را با حفظ سمت و حقوق، به شعبه 
هایش در اوکراین منتقل کند. این شرکت هم چنین هزینه 
جا به جایی و سه ماه مسکن در اوکراین را در اختیار این 

کارکنان می گذارد.
اما  شد؛  منضم  روسیه  به  گذشته  ماه  کریمه  جزیره  شبه   
این عمل روسیه را محکوم کردند و  امریکا و متحدانش 
ایاالت  اقدام مسکو،  به  واکنش  نشناختند. در  به رسمیت 

آن  بر  سنگینی  اقتصادی  تحریم های  متحدانش  و  متحده 
کشور تحمیل کردند.

 
اکنون این نگرانی پیش آمده که شرکت های غربی مایل به 

فعالیت های تجاری در کریمه نیستند. 

دست کم ۱۸ نفر در درگیری های عشیرهیی در 
مصر کشته شده اند.

این درگیری بین اعضای یک عشیره و اهالی یک 
روستا ُرخ داده است.

طوالنی  اختالفی  سابقه  آنها  می شود  گفته 
داشته اند و هفته گذشته جلسه یی برای آشتی آنها 
برگزار شد، اما به دنبال در گرفتن مباحثه یی کار 
به تیراندازی کشیده شد و دست کم ۱۸ نفر کشته 

شدند.
درگیری های این چنینی در مصر بی سابقه نیستند 
خونبارترین  را  مورد  این  امنیتی  مقام های  اما 

درگیری ها در سال های اخیر می دانند.
وضعیت امنیتی در مصر در حدود سه ساله اخیر 
دیکتاتور  مبارک،  حسنی  سرنگونی  از  پس  و 

پیشین مصر، رو به وخامت گذاشته است.

پاکستان اظهار کرد، طالبان دولت و  رهبر حزب مردم 
مردم این کشور را به نام مذاکرات فریب داده و وعده 

داد که حزب وی در مقابل آنها سر فرود نمی آورد.
در  پاکستان  مردم  حزب  رهبر  زرداری،  بوتو  بیالوال 
یک سخنرانی به مناسبت سی و پنجمین سالگرد مرگ 
ذوالفقار علی بوتو، بنیانگذار حزب مردم پاکستان اظهار 
استان  در  تروریست ها  پناهگاه های  که  زمانی  تا  کرد، 
کوچکتر  استان های  در  نرود،  آرامش  بین  از  پنجاب 

برقرار نمی شود.
متهم  را  پاکستان  نواز شریف، نخست وزیر  وی دولت 
اینکه شبه نظامیان طالبان را حمایت و تشویق  کرد به 

می کند.
بیالوال بوتو زرداری خاطرنشان ساخت: دولت حزب 
وی مثل دولت  والیت پنجاب در مقابل تخریب معابد 

و پرستشگاه های ادیان دیگر ساکت نخواهد ماند.
وی عنوان کرد: این عاقالنه نیست که پاکستان در جنگ 

کشورهای دیگر دخالت کند.
زرداری گفت: جنگ خود ما هنوز تمام نشده اما شما 
)رهبران حزب مسلم لیگ نواز( قصد دارید کشور ما را 
اکنون  پاکستان  در جنگ کشورهای دیگر درگیر کنید. 
در نقطه ای از تاریخ است که تردیدها غلبه پیدا کرده و 

قلب همه از ترس پر شده است.
وی افزود: تروریست ها قصد دارند هویت و موجودیت 

ما را از بین ببرند.

                                                                                                                        ميترا  فرهمند
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چه گونه می توان روز بد را به روز 

خـوب تـبدیل کـرد؟

تقریبًا همۀ مردم روزهای بد را مانند زمانی که بیمار هستند، تجربه می کنند؛ 
اما بعضی اشخاص تصور می کنند فقط خودشان با چنین مشکالتی مواجه 

می شوند و فقط آن ها در زنده گی سختی می کشند. 
در حقیقت یکی از مشکالت عمده با داشتن یک روز بد، این احساس است 
که چرا برای شما این اتفاق می افتد و چرا اتفاقات بد از آسمان تنها بر سِر 

شما نازل می شوند؟ 
اغلب اوقات اتفاقاتی هم چون ریختن چای روی لباس، پیدا کردن حشره 
داخل غذا یا رسیدن به تمامی چراغ  قرمزها در طول مسیر رسیدن تا محل 
را  بدترین روز  که  باشد  داشته  را  این تصور  فرد  تا  کار، موجب می شود 
آغاز کرده. اما اگر این گونه تصور می کنید، خوب است بدانید که با چند 
راهکار ساده می توان روزهای بد را به روزهای خوب تبدیل کرد و برخی 

از کاربردی ترین آن ها به شرح زیر است: 
ـ خنده واقعًا بهترین دارو است. زمانی که احساس می کنید روز بدی را 
برای  برای خودتان را دوباره  اتفاقات پیش آمده  شروع کرده اید، می توانید 
آن ها  به  ترتیب  این  به  و  کنید  مورد عالقۀتان تصور  از کمدین های  یکی 

بخندید و خلق خود را شاد سازید. 
ـ با یک دوست قابل اطمینان صحبت کنید تا آرام شوید. برخی افراد از 
بازگو کردن مشکالت شان و شکایت کردن احساس خوبی ندارند، اما اگر 
شما از جمله افرادی هستید که با صحبت کردن در مورد مشکالت تان آرام 

می شوید، این کار را امتحان کنید. 
مراقبه کردن  افراد  کنید. در برخی  استفاده  مراقبه )مدیتیشن(  تکنیک  از  ـ 
باعث می شود که فرد احساس آرامش کند. برای این کار به محلی ساکت 

بروید و با کشیدن نفس عمیق خود را آرام سازید. 
ـ تصور کوچک شدن مشکالت را در ذهن خود تداعی کنید. این روش 
آرامی  به  که  همان طور  می آید.  به حساب  کردن  مراقبه  تکنیک  از  بخشی 
نفس می کشید، تصویری ذهنی از آن چه شما را عصبانی کرده ایجاد کنید 
و با هر نفس کشیدن در ذهن خود، اندازۀ آن تصویر را کوچک تر کنید تا 

مشکالت تان نیز کوچک و کوچک تر شود. 
ـ یک راه حل سریع و در دسترس پیدا کنید. گاهی اوقات زنده گی بر وفق 
مراد نیست و کسل کننده  می شود. در این مواقع نوشیدن یک گیالس قهوه یا 
خوردن یک تکه کیک خوشمزه می تواند از شدِت این احساس ناخوشایند 

بکاهد. 
ـ به پیاده روی طوالنی بروید. زمانی که به پیاده روی می روید و در حالی که 
دست های تان خالی است، دو نیمکرۀ مغز با یکدیگر هماهنگ شده و این 
وضعیت موجب می شود که پس از چند دقیقه پیاده روی، احساس آرامش 

داشته باشید. 
حدودی  تا  را  مشکل  می تواند  کوتاه  استراحِت  یک  نیز  موارد  برخی  در 
برطرف کند. همۀ مردم عادت ندارند در بین روز بخوابند، اما اگر شما از 
این توانایی برخوردار هستید، ۲۰ دقیقه خواب نیمروز می تواند بدن را سر 

حال بیاورد و از نو تنظیم کند. 

مرتضي مردیها

و  پتانسیل ها 
ي  یسته گي ها شا
تغییر  براي  جهان 
به شدت  بهبود  و 
است.  محدود 
نامتناهي  تمایالت و خواست هاي  انسان 
دارد و در مقابل داده هاي طبیعت همیشه 
پس حس  است.  همراه  نسبي  با خست 
ناکامي و میل به تنازع در انسان جاودانه 
است. ولي روشن فکري سنتي بي توجه به 

امر، همیشه وعدۀ دنیایي را مي دهد  این 
که تا بي نهایت قابل به سازي است. عده یي 
همیشه تمایل داشته اند که از پذیرفتن این 
اصل طفره بروند. حتا اگر من از این اصل 
غافل شدم و حرف هایم شکل و شمایل 
وعده هاي بزرگ را داشت به من اعتراض 

کنید، ولي مناظره را نمي پذیرم. 
خلقت به ما خمیر نداده است تا هر طور 
بلکه چوب  دهیم،  شکلش  خواستیم  که 
ما  فشارهاي  مقابل  در  که  داده  خشک 
احتماالً مي شکند و حس ناکامي به وجود 
مي آید. خشونت به تبع این حس ناکامي 
مي آید؛ وضعیتي  پدید  طبیعت  مقابل  در 
بیان  را  آن  جالبي  جملۀ  در  آرنت  که 
انسان ها را در دنیا به حال  مي کند؛ »اگر 
مرگ  قانون  از  فقط  کنید،  رها  خودشان 
تبعیت مي کنند.« که براي ما ناخوشایند و 
ناپسند است. به همین خاطر روشن فکران 

همیشه در پي چاره جویي بوده اند. 
و  عقل  بحث  روشن گري،  زمان  در 
پا  پرطنطنه  ظهور  با  و  شد  طرح  دانش 
که  رسید  نظر  به  و  گذاشت  میدان  به 
دسترس  در  اساسي  مشکالت  راه حل 
طول  در  و  سرعت  به  ولي  بود.  خواهد 
بر  که  شد  مشخص  قرن  دو  دست کم 
عجوالنه یي  قضاوت  نشانه ها،  اساس 
کرده اند. عقل و فلسفه در کشف راست 
شک  دچار  فلسفي،  اخالقي  درسِت  و 

مي توان  دشواري  به  است.  رقابت  و 
دالیل  به  داد.  غلبه  دیگري  بر  را  یکي 
مباني  سر  بر  توافق  امکان  غالبًا  بغرنجي 
وجود ندارد و اگر سوپراستراکچر را در 
مباني بنشانیم، استقراري نخواهد داشت. 
عجالتًا نتیجه یي مي گیریم که شاید چندان 
مي رسد  نظر  به  نباشد؛  خوشایندمان 
و  خیزان  و  افتان  تالش هاي  کنار  در 
پرماجراي دنیاي علم )که از آن انتظاراتي 
هم هست( در نهایت بخشي از آن سهمي 
که به لحاظ تاریخي بر دوش علم و عقل 
قرار گرفته ـ با کمال تأسف و شرم ـ باید 

به دوش قدرت منتقل شود. 
به ندرت  معاصر  دنیاي  در  دانشمندان 
همدیگر را قبول دارند. این قبول داشتن، 
لزومًا اخالقي نیست. ادعاي بداهِت یک 
همان  در  دیگري  دانشمند  را  دانشمند 
مثل  درست  مي داند.  اعتبار  فاقد  سطح 
به دقت  را  قضایي  پروندۀ  یک  که  وقتي 
دنبال مي کنید و عقربۀ قضاوت تان متناوبًا 
مي بینید  نهایت  در  مي رود،  پایین  و  باال 
به  و  است  سختي  کار  نتیجه گیري  که 
اگر کاري  حدس و گمان مربوط است. 
ایجاد  از  سهمي  رود،  پیش  است  قرار 
آن  براي  زمینه سازي  کامیابي و  و  امنیت 
را باید از دوش جریان هاي روشن فکري 
تسلیم  قدرت  گذاشت.  قدرت  بر دوش 
اختالف نظرهایي که جلوي انجام کار را 
مي گیرند نمي شود و کفایت مذاکرات را 

اعالم مي کند. 
کردم  طرح  بابت  این  از  را  فوق  مقدمۀ 
که مي خواهم دربارۀ تراکم قدرت حرف 
بزنم. قدرت حتا اگر بنا بر ماهیت منفور 
Func� فانکشنال  جنبۀ  از  )است، 
tional( باز شدِن راه ناگزیر است. دو 
دانشمند طراز اول دانشگاه هاروارد بر سر 
مباحثه  نانوتکنالوژي  علم  در  موضوعي 
نظریۀ کم  با دو  کردند. دو رقیب شدند 
و بیش متفاوت. کنگرۀ امریکا با معیاري 
از  نمونه یي  این  کرد.  انتخاب  را  یکي 

دخالت قدرت است در بحثي که ممکن 
بي نهایت  تا  قدرت  بي اعتنایي  با  است 

ادامه داشته باشد. 
که  رفتیم  کساني  سراغ  به  حال  به  تا  ما 
قرار بود با طراحي نرم افزارهاي فکري و 
اخالقي، جهان را سامان دهند. این دسته 
پیشرفت هاي افتخارآفریني کسب کردند، 
شیوۀشان  از  نظر  اختالف  وجه  ولي 
را بگویم که  این  البته  نیست.  جداشدني 
در بخش عمده یي از این بحث، ایران را 
داخل پرانتز قرار دهید. زیرا این مباحث 
درباره شرایط کنوني ایران مصداق ندارد. 
که  است  این  آن  ضرورت  کمترین  اما 
نیز  ایران  دیگر  سال  ده  تا  است  ممکن 
شود.  تبدیل  دموکراتیک  جامعۀ  یک  به 
از  طال  که  منتظرند  ایرانی ها  آن وقت 
مع الوصف  که  حالي  در  ببارد،  آسمان 
پاکستان  نوع  از  دموکراسي  یک  شاهد 
پوپولیستي که  با یک شکل  بود  خواهند 
شورابه یي خواهد بود و برخالف تصور 
بنابراین  نمي شود.  دود  مشکالت  برخي، 
ذهن  از  مقدمات  این  در  را  ایران  بحث 
خارج کنیم و کشوري مثل ترکیه را تصور 

کنیـم. 
قبیل  این  با  امنیت  و  صلح  بحث 
وضعیت  به  روشن فکري  نرم افزارهاي 
به  و  نرسید  اطمینان بخشي  چشم انداز  و 
نظر نخواهد رسید. ناگزیریم که وظیفه را 
کمي به قدرت محول کنیم. به کار بردن 
ناخوشایند  من  براي  امپریالیسم،  واژۀ 
یک  از  است  عبارت  امپریالیسم  است. 
قدرت  نام  به  پدیده یي  از  مسلط  تفسیر 
فمینیستي،  مباحث  در  لیبرالي.  متراکم 
جنس و جنسیت با هم فرق دارند. جنس 
یعني تفاوت فیزیولوژیک زن و مرد ولي 
مسلطي  و  دیسکورسي  تفسیر  جنسیت 
مي شود.  ارایه  اختالف  این  از  که  است 
گفتمان فرهنگي و سیاسي خاصي حکم 
قوانین  متضمن  تفاوت  این  که  مي کند 
شرایط  و  لباس  بر  سلطه  قبیل  از  است 
کار. رابطۀ قدرت و امپریالیسم هم مشابه 
یک  ما  است.  جنسیت  و  جنس  رابطۀ 
قدرت مي شناسیم به معناي توانایي ولي 
»این  مي گیرد.  قرار  آن  روي  تفسیر  یک 
قدرت از کجا آمده؟ مال ما بوده و باید 
قدرت  تفسیر  این  در  شود.«  برگردانده 
متضمن ناامني، جنگ و اجحاف است و 
در نتیجه باید در مقابلش ایستاد و زمینش 

زد. 
روابط  ذات  گفتیم،  که  چنان  قدرت 
مي دهیم  ترجیح  ما  ولي  است؛  اجتماعي 
و  دوستي  اساس  بر  اجتماعي  روابط  که 
ایثار باشد. در حالي که انسان یک حلقه 
در سلسلۀ تکاملي است. تفاوت انسان با 
یک ببر یا گرگ این است که ما انسان ها 
البته  مي کنیم.  استفاده  عقل مان  از  گاهي 
عقل به دامان دنیا مي پیچد، ولي این زنگ 
تفریح عقل است و مسوولیت اصلي عقل 
وقتي  خواهش هاست.  کردن  برطرف 
تشنه اید یا گرسنه اید یا خواهشي از نوع 
از  مي کشد،  زبانه  چشمان تان  در  دیگر 
از  بعضي  مي کنید.  استفاده  عقل  دستگاه 
این امیال طبیعي، توابعي به نام رنج دارد 
که نقض غرض مي کند، پس عقل توصیه 

مي کند که به برنامۀ او توجه کنیم.

سوسیال دموکراسي، 
امپریالیسـم و جهاني شـدن

بخش نخست



عبدالبشیر فکرت، استاد دانشگاه كابل
بخش دوم

رویکردهای هرمنوتیکی یا تأویل گرایانه به متن، 
حاکی از توجه و اهمیت  دادِن فیلسوفان به پدیده 
این که، هرمنوتیک  توضیح  معناست.  زبان و  های 
قرن  در  که  منسجم  به صورت  ظهورش  آواِن  در 
متن  معنایابی  باب  بیشتر روشی در  بود،  هجدهم 
که  هایی  روش  از  بود  عبارت  و  شد  می  دانسته 
می توان به فهِم متون نفوذ کرد و گوهرهای زیادی 
تعلیق که برخی ها  این  با  بیرون کشید،  از آن  را 
به تناسب میان متن و روش  معتقد بوده و روش 
دانسته اند  متون  نوعیِت  و  ماهیت  بر  ناظر  را  ها 
متون  از  یک  هر  معانی  کشف  روش  این که  کما 
و  بوده  متفاوت  غیره...  و  دینی  حقوقی،  ادبی، 
یا  و  عام  قواعد  از  دیگر  برخی  اما  نایک سان اند، 
قواعد فهم و تفسیِر عام سخن به میان آورده اند که 
بر هر متنی حاکم اند. شالیر ماخر و هرش از علم 

برداران این نظریه اند.
در این میان کسانی  هم از هرمنوتیک فلسفی سخن 
زده اند و تفکر در اصل پدیدۀ فهم را موضوع بحث 

قرار داده اند، چنان که عبداهلل نصری می نویسد:
این قسم هرمنوتیک )هرمنوتیک فلسفی(، به تفکر 
در اصل پدیدۀ فهم توجه دارد تا اصول و قواعد 
تفسیر و فهم. به بیان دیگر، به نحوۀ شکل گیری 
فهم و عوامل مؤثر در آن یا چه گونه گی رخداد فهم 
می پردازد. از نظر هایدگر و گادامر، باید به جای 
کرد. هرمنوتیک  توجه  فهم  ماهیت  به  فهم  روش 
به همۀ معارف بشری توجه دارد،  فلسفی عمومًا 
مبانی فهم و شرایط وجودی آن ها سخن  از  زیرا 
می گوید. راه هرمنوتیک فلسفی از هرمنوتیک عام 
و خاص جداست؛ زیرا اهدافی را دنبال می کند 
نبوده  اصحاب گذشتۀ هرمنوتیک  توجه  مورد  که 

است .
ناظر  تنها  رویکرد  این  در  متن  هم،  طرفی   از 
آن،  بر  افزون  بلکه  نبوده،  زبانی  های  آفریده  بر 
فردی  حیات  تاریخ،  نظیر  انسانی،  پدیدارهای 
انسان و نیز نمادها، روایت های دینی و حتا رؤیاها 
را نیز شامل می شود و با این حساب، زبان در افق 
بی کرانی گام می گذارد که هرگز در گذشته تجربه 

نکرده بود.
ناظر  عمدتًا  که  را  تاویل  واژۀ  نیز  کریم  قرآن  
توجیه   ، ،  حوادث  رؤیاها  مورد  در  معناست  بر 
به  این  و  است  برده  به کار  و...  قرآن   متشابهات 
خودی خود نشان می دهد که موارد فوق همانند 
نباید  و  اند  بردار  تأویل  و چندپهلو  پیچیده  متنی 
کرد،  تکیه  و...  ها  ظاهر حوادث، خواب  به  فقط 
این  حقیقِت  به  باید  درون نگری  و  تفّطن  با  بلکه 
امور نگریست کما این که صاحب تفسیر شعراوی 
و  آن  حقیقِت  به  امر  ارجاع  همان  را  تأویل  نیز 

تفسیر موارد مشکل  می داند. 
و  تفسیر  مفاهیم  توضیح  پی  در  مختصر،  این  با 
فقط  بلکه  نیستم،  دو  آن   میان  تفکیِک  و  تأویل 
خواسته ام حضور مفاهیم جدیدی را که در حوزۀ 
فلسفه موضوعیت یافته اند، در قرآن نشان داده و 
مباحث فلسفی را در مسیر توضیح و تبیین مفاهیِم 

قرآنی بگمارم.
آیه یی از قرآن کریم، هم زبانی پیامبران الهی را با 
اقوام شان برای تبیین پیام الهی نشان می دهد، کما 

این که در قرآن کریم آمده است:
ُسوٍل إِلَّ بِلَِساِن َقْومِهِ لِيُبَيَِّن لَُهْم  )َوَما أَْرَسْلنَا مِن رَّ
(]ابراهیم:٤[ ترجمه: ما هیچ پیامبری را جز به زبان 
قومش نفرستادیم، تا )حقایق را( برای آن ها آشکار 

سازد.
بدون تردید، منظور از بعثت پیامبران الهی در ادوار 
مختلف تاریخ همان هدایت گری و اتمام  حجت 
بر آن ها است و این مأمول برآورده نخواهد شد 
مگر این که پیام الهی برای آن ها، توسط کسی از 
تا  شود،  فرستاده  آنان  زبان  به  و  خودشان  جنس 
زبان وحی را بفهمند و حجت بر آن ها تمام گردد.

کاربرد  از  استفاده  این که  بر  افزون  قوم«  »لسان 
واژه گان رایج آن قوم را در بر می گیرد، احیانًا شامل 
حساسیت  فرهنگی،  اجتماعی،  بومی،  های  سنت 
رفتاری  های  و شاخصه  هنجارها   ، معتقدات  ها، 
اقوام نیز می گردد. توضیح این که، ادیان در خأل و 
در فضایی بدون همه چیز فرود نمی آیند، بلکه در 
جوامع و اقوامی ظهور می کنند که دارای سنت ها، 
هنجارها و باورهای مشخصی اند که افراد جامعه را 
بهم پیوند می زده و هویتی جمعی )همچون قوم، 
ملت، جامعه و...( به وجود آورده اند. همان گونه 
که افراد انسانی دارای زبانی مشخص اند که با آن 
با همدیگر به مفاهمه می پردازند، جوامع و اقوام 
نیز دارای یک چنین زبانی اند که سنت ها، آداب، 
معتقدات و ویژه گی های رفتاری حاکم بر یک قوم 

را می توان زبان آن قوم دانست.
بنابراین، دانستن زبان قوم می تواند در تبیین وحی 
خرافی  های  سنت  و  معتقدات  با  مبارزه  و  الهی 
پهن  های  زمینه  و  باشد  تأثیرگذار  نهایت  اقوام، 
آموزه های جدید وحیانی  یافتِن  شدن و رسوب 
با  سازد.  تر  ممکن  جوامع  ضمیِر  و  ذهن  در  را 
به  از یک واقعیت فردی  این حساب، زبان فراتر 
یک هویت جمعی نیز اطالق می شود که تمامی 
ساختارها و سنت های عملی و نظری گذشته را 

در بر دارد. 
یکسان  با  که  است  یی  فالسفه  زمرۀ  از  هایدگر 
انگاری فهم و تأویل و با نگاهی هستی شناسانه، 
تجربۀ هستی یا همان »هستنده گی« را فهم هستی 
تلقی می کند، کما این که احمد تابعی می نویسد:

به باور هایدگر، تجربۀ هستی، تأویل هستی و فهم 
هستی است. تأویل تجربه یی زیستی است که به 
زبان درمی-آید. تأویل سوار بر زبان است و از این 
رو زبان بستر ادراِک انسان از جهان است. هایدگر 
فهم را همان تأویل قلمداد می کند و عقیده دارد 
که انسان از تأویل ها به فهمی خاص رهنمون نمی 
شود، بلکه خود تأویل ها فهم او را از هستی شکل 
تأویل  و  فهم  میان  یی  فاصله  واقع  در  دهند.  می 

وجود ندارد . 
بوده،  معنا  بر  ناظر  دو  هر  تأویل  و  فهم  بنابراین، 
تفکیک ناپذیر اند و از آیات سورۀ یوسف و سورۀ 
کهف نیز می توان درآمیخته گی میان فهم و تأویل 

را دانست و کشف کرد.
به خوبی  زبان  اهمیت  آمدیم،  گفته  چه  آن  از 
را  زبان  پهنای  و  قلمرو  نیز  و  شود  می  نمایان 
متن  ساختار  هم،  سویی  از  دریافت.  توان  می 
و  سرخوشی  نوعی  انسان  به  و  است  لذت آفرین 
خرسندکننده گی می بخشد و انسان در مواجهه با 
پیام  چنان که  کند،  می  تلذذ  و  تیمن  احساس  آن، 
یزدان جو در مقدمۀ لذت متن  روالن بارت می 

نویسد:
ماهیت لذت متن نیز  بیش از همه در متنیت آن 
گویه  پردازی،  گزین  نویسی،  قطعه  است:  نهفته 
نمونۀ نابی از آن چه که امروزه »پسامدرن«اش می 

خوانند .

آفرینی  معرفت  با  تعارض  در  را  متنیت  نباید  اما 
متن تعریف کرد، کما این که می توان با رعایت 
کامل متنیت، پیام آفرینی آن  را نیز در نظر داشت و 
از هم نشین کردن متنیت و معناانگیزی، نمونۀ ناب 
تری به دست خواننده داد، اما باید ملتفت بود که 
بلکه  نبوده،  بر معنای محدود آن  ناظر  لذت فقط 
وسیع تر از آن، حتا انفعال تراژیک از متن را نیز 

در بر دارد.
به هر حال، نگاه های فلسفی امروز عمدتًا بر زبان 
»بیان«،  »لسان«،  »کلمه«،  معانی  و  شده اند  دوخته 
پیش هویداتر می  از  بیشتر  قرآن  »صدق« و غیرۀ 

گردد. سرل می گوید:
و  است  گرفته  قرار  فلسفه  محور  امروزه  زبان 
فلسفه نیز به معنایی بسیار مهم، پژوهشی مفهومی 
است اما زبان گذشته از فلسفه، برای فهم انسان و 
زنده گی انسان دارای یک اهمیت حیاتی است]...[ 
اما در واقع، همین که شروع به تحقیق در رابطۀ 
زبان با جهان کنیم، می بینیم که آن نوع تجربه ها 

و آن نوع مناسباِت اجتماعی که به نظر ما خصلتًا 
چه  آن  و  است،  محال  زبان  بدون  است،  انسانی 
به راستی بیش از هر چیز دیگری ما را از سایر انواع 

جانوران ممتاز می کند، زبان است .
با مقوالت لفظی  از سویی  هم، داده های حسی 
)زبانی( شکل می گیرند و اصوالً تجربه یی فارغ 
زبان  در  پژوهش  بنابراین  ندارد.  وجود  زبان  از 
و  شود  می  شمرده  تجربه  در  پژوهش  به نوعی 
شأنیتی  دارای  حسی  تجارب  اند.  تفکیک ناپذیر 
دوگانه اند یا به تعبیر کانت، علم دارای دو مرحلۀ 
حس و فهم است. مرحله ی حسی همان مرحله 
ی اولیه ای است که مواد خام را برای فهم آماده و 
مهیا می کند اما در مرحلۀ فهم، ذهن به داوری در 
مورد فاکت های حسی پرداخته و حکم صادر می 

کند که کانت از آن به قوۀ فهم نام می برد:
نخستین مرحلۀ علم به چیزها به وسیلۀ قوۀ حس 
انسان به قوۀ مصورۀ  است که به آن وسیله ذهن 
خود به چیزی وجدان می یابد، چه به هر حال علم 
برای انسان حاصل نمی شود مگر این که ذهنش 
امری را وجدان کند. باید به وجهی از آن متأثر شود 
و وجهی که چیزها در ذهن تأثیر می کنند، احساس 
است؛ یعنی چون تأثیر حسی بر ذهن وارد آمد و 
امری را وجدان کرد و قوۀ مصّوره به کار رفت، آن 
را احساس می گوییم و وجدانی را که از احساس 
که  دانستیم  نامیم]...[  می  تجربه  دهد،  می  دست 
قوۀ حس در وجدان امور چه گونه معلومات قبلی 
به کار می برد و وجدان را می سازد و این نخستین 
مرحلۀ علم است و از این رو گفتیم حس یک رکِن 
علم است. اینک باید به فهمی که رکن دیگر علم 
است، بپردازیم. زیرا حس که قوۀ دریافت تأثیرات 
و تصویرات است و به شرحی که بیان کردیم، مایۀ 
وجدان امور می شود، به تنهایی علم را به ما نمی 
دهد بلکه فقط موضوِع علم را می دهد. آن تصاویر 
قوۀ  فهم می گیرد و  قوۀ  را  یعنی موضوعات علم 

عقلیه در ذهن می-پرورد و مفهوم را می سازد .
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آمادۀ ادامه حضور نظامي...
کنونی این کشور، این طرح را متوقف کرده است.

تره،  کوآرانتا  لترا  زبان  ایتالیایی  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به   
سخنانی  در  ایتالیا  خارجه  امور  وزیر  موگرینی  فدریکا  خانم 
در کمیسیون های مجلس نماینده گان و سنای این کشور، اعالم 
با  مقایسه  در  رنتسی،  متئو  دولت  جدید  راهبرد  است،   کرده 
شده  اتخاذ  لتا  انریکو  دولت  توسط  قبل،  از  که  تعهدی  عدم 
بود، تفاوت داشته و ایتالیا فراتر از خروج هم پیمانان غربی اش 
از افغانستان، »در صورت وجود درخواست صریح و روشن 

مقامات افغانستان«، آماده ماندن در این کشور است.
ماموریتی که تا کنون پنج میلیارد یورو هزینه داشته و موجب 
کشته شدن پنجاه وسه نفر از نیروهای نظامی ایتالیا شده است، 

می تواند به طور نامحدودی ادامه داشته باشد. 
افغانستان،  تعهدی  موگرینی گفت: در هر حال، ماموریت در 
با ماهیت متفاوت و در ابعاد مردمی خواهد بود که در انتقال 
متمرکز  امنیتی«  نیروهای  »آموزش  بر  و  داشته  نقش  قدرت 

خواهد بود. 
اما افغانستان همچنان در شرایط جنگی به سر برده و امیدهای 
یک حضور صلح آمیز، که وزیر امور خارجه ایتالیا بیان کرده 

است، با توجه به واقعیت ها، نقش بر آب شده اند. 
افغانستان  از سال ۲۰۰۲ میالدی در  ایتالیایی  نیروهای نظامی 
حضور دارند و نخست وزیر ایتالیا نیز قصد دارد در صورت 

وجود درخواست، حضوری قوی در افغانستان داشته باشد. 
از  ایتالیا گفته است،  پس  امور خارجه  در همین زمینه، وزیر 
آتالنتیک  پیمان  رهبری  )به  ایساف  نیروهای  ماموریت  پایان 
شمالی ناتو( در افغانستان، گسترش فعالیت ها نیز »با همراهی 

افغان ها تصمیم گیری خواهد شد«.
بدون  فعالیت ها  دادن  انجام  حال حاضر،  در  گفت:  موگرینی 
نیست. چرا که  پذیر  امکان  نظامی،  پشتیبانی قوی  حمایت و 
طالبان  دایمی  اهداف  جمله  از  مدارس،  و  کاری  محیط های 

است. 
درباره  او،  حزبی  هم  لتا،  قبل،  از  که  موضعی  از  رنتسی  اما 
همین  در  است.  داده  مسیر  تغییر  بود،  کرده  اعالم  افغانستان 
زمینه، ماریو مائورو وزیر دفاع دولت لتا در تاریخ هجدهم ماه 
دسمبر سال ۲۰۱۳ میالدی اعالم کرده بود، با توجه به تصمیم 
گیری های ایساف،  فکر می کنم در پایان سال ۲۰۱٤ میالدی، 

نیروهای ما به کشور خود بازخواهند گشت.
مائورو همچنین تصمیم گیری درباره موضوع افغانستان را به 
مجلس نماینده گان ایتالیا واگذار کرده بود. نخست وزیر پیشین 
ایتالیا )لتا( نیز  گفته بود، پس از سال ۲۰۱٤ میالدی، ماموریت 

ایتالیا، ماموریت »مبارزه و مصاف شدن« نخواهد بود. 
اما در عوض، موگرینی اعالم کرده بود،  این کابل خواهد بود 

که درباره این موضوع تصمیم خواهد گرفت،  نه رم. 
در هر حال، شرایط هنوز شکننده بوده و حتی از نظر سیاسی 
پیمان  اجالس  سران  با  گفتگو  در  لتا  نیست.  مساعد  نیز 
از  میالدی   ۲۰۱۳ سال  جوالی  ماه  در  ناتو  شمالی  آتالنتیک 
هزار  چهار  تا  سه  از  ایتالیا  نظامی  نیروهای  تدریجی  کاهش 
نیرو،  به هشتصد تا هزار و هشتصد نیرو در افغانستان صحبت 
نیز  آینده  را در  ایتالیا  نظامی  ترتیب، حضور  بدین  بود.  کرده 
تضمین کرده بود. اما موضع گیری ایتالیا در ماه های آتی تغییر 
کرده بود: پنج ماه پس از آن، یعنی در ماه دسمبر سال ۲۰۱۳ 
نظامی  نیروهای  همه  دوباره  »بازگشت  از  مائورو  میالدی،  

ایتالیایی حاضر در افغانستان« صحبت کرده بود.

والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
افغانستان روز شنبه )۱۶ حمل سال ۱۳9۲( با حضور 
صندوق های  پای  در  مردم  بی سابقۀ  و  پرشکوه 

رأی  دهی برگزار شد.
در این انتخابات، هشت نامزد ریاست جمهوری و دو 
هزار و هفتصد نامزد در انتخابات شوراهای والیتی با 

هم رقابت کردند.
هفت  کشور  مناطق  از  بسیاری  در  رأی دهی  مراکز 
صبح باز شد و تا عصر به روی رأ ی دهنده گان باز بود؛ 

اما رای دهی به تاخیر آغاز شد.

به رغم  خارجی،  و  داخلی  تحلیلگران  از  بسیاری 
تهدیدهای طالبان، حضور مردم در پای صندوق های 
بی پیشینه  افغانستان  سیاسی  تاریخ  در  را  رأی دهی 

خوانده اند.
حضور غيرقابل تصور

یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات 
افغانستان گفت: »امروز بسیار روز خوبی برای مردم 
افغانستان است. مردم می خواهند که رییس جمهور و 

اعضای شوراهای والیتی شان را انتخاب کنند«.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ۱۲ میلیون نفر از 
مردم کشور را واجد شرایط شرکت در انتخابات این 
دوره اعالم کرده است. ناوقت شب گذشته کمیسیون 
انتخابات اعالم کرد که بیش از 5۰ درصد افراد واجد 

شرایط در انتخابات شرکت کرده اند. 
به گفتۀ یوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات، 
بیشتر از ۷ میلیون تن از افراد واجد شرایط در این 

انتخابات شرکت کرده اند.
 ۳۲5 افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  گفتۀ  به 
هزار ناظر داخلی و بین المللی در این دوره بر روند 

برگزاری انتخابات نظارت دارند. 
و  جمهوری  ریاست  نامزد  هشت  انتخابات  این  در 
و  می کنند  رقابت  والیتی  شوراهای  نامزد   ۲۷۰۰
ارتش  امنیتی،  نیروهای  از  تن  هزار  به ٤۰۰  نزدیک 
و پولیس افغانستان تامین امنیت انتخابات را که در 
بیش از شش هزار حوزه رای گیری انجام می شود، 

بر عهده دارند. 
رییس کمیسیون انتخابات گفته است که امروز ۶۲۱۲ 
مرکز رای دهی در سراسر افغانستان باز است و ۲۱۱ 

مرکز رای دهی به دلیل ناامنی مسدود ماند.
پیش از این اعالم شده بود که ۶٤۲۳ مرکز رای گیری 
در روز انتخابات باز و ۷٤۸ مرکز رای دهی به دلیل 

ناامنی در روز انتخابات مسدود خواهد بود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، مشارکت مردم 
و شوراهای والیتی  ریاست جمهوری  انتخابات  در 

کشور را غیرقابل تصور دانست.
با  درکابل  در یک نشست خبری  امرخیل  ضیاالحق 
بیان اینکه مردم افغانستان به اندازه کافی در انتخابات 
درپای  مردم  گسترده  حضور  گفت:  کردند  شرکت 
و  جمهور  رییس  انتخاب  برای  رای  صندوق های 
برای  بزرگی  دستاورد  والیتی،  شوراهای  اعضای 

کشور است.
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  کرد:  تصریح  وی 
شوراهای والیتی تاکنون مطابق جدول زمانی انجام 
مطابق جدول  نیز  درآینده  این روند  امیدواریم  شد، 

زمانی انجام شود.
روز سرنوشت ساز

خویش  رأی   استعمال  از  پس  کرزی  رییس جمهور 
در لیسۀ امانی در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری، در 
یک نشست کوتاه خبری گفت: »من رای دادم، من 
به عنوان یک شهروند افغانستان خوشحالم و افتخار 

می کنم«. 
آقای کرزی گفت: »امروز یک روز مهم برای آینده 
ما و آینده کشور ما می باشد. من از ملت افغانستان 
می خواهم که با وجود باران، هوای بد و تهدیدهای 
و  دهند  رای  و  بروند  رای دهی  محالت  به  دشمن، 

کشور را یک گام دیگر به پیش ببرند«.
در این حال، محمد یونس قانونی معاون اول و محمد 
کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور نیز در لحظات 
اول شروع رای دهی به پای صندوق های رای رفتند 

و رای دادند. 
عبداهلل  داکتر  رسول،  زلمی  احمدزی،  غنی  اشرف 
عبداهلل، محمد شفیق گل آغا شیرزی، داوود سلطان 
در  هالل  الدین  قطب  و  ارسال  امین  هدایت  زوی، 

لحظات نخست رای دادند.
حضور چشمگير زنان

و  ریاست جمهوری  انتخابات  در  زنان  حضور 
شوراهای والیتی کشور چشمگیر بود. میلیون ها تن 
رأی دهی  صندوق های  پای  به  گذشته  روز  زنان  از 
رفتند و برای گزینش رییس جمهوری و نامزد شورای 

والیتی شان رأی دادند.
این  در  زنان  حضور  که  گفته اند  انتخاباتی  ناظران 

انتخابات بی سابقه بوده است.
نفیسه یک رای دهنده زن گفت: »اگر ما رای ندهیم یا 
زنان افغانستان رای ندهند ممکن است طالبان بیایند 
طوری  وضعیت  شود.  حاکم  طالبانی  نظام  یک  و 
شود که مانند ۱5 سال قبل که زنان نمی توانستند از 
خانه های شان بیرون بروند، دوباره خانه نشین شویم«.

زنانه  بزرگ کشور، محالت رای دهی  در شهرهای 
شلوغ تر از محالت مردانه بودند.

اشتراک  می گویند  زنان  حقوق  مدافع  نهادهای 
زنان  که  داد  نشان  انتخابات  این  در  زنان  چشمگیر 
و  شده  بیشتر  اجتماعی شان  و  سیاسی  دانش  کشور 

خود می خواهند بر سرنوشت شان حاکم باشند.
نهاد نظارتی انتخابات شفاف افغانستان که با ۷۰۰۰ 
ناظر انتخابات را در سراسر افغانستان نظارت می کند 
با پخش اعالمیه یی گفته است که 9۷ درصد مراکز 
رای دهی سروقت فعال شده و در 9۸ درصد مراکز 

رای دهی نیروهای امنیتی حضور داشته اند. 
این نهاد گفته است که ۱۶ درصد مراکز با کمی تاخیر 

یعنی بین ساعات ۸ تا 9 صبح باز شده اند.
کمبود اوراق رای دهی

در  رأی دهی  اوراق  کشور  مناطق  از  بسیاری  در 
نخستین ساعات روز تمام شد. 

شهروندان کشور از والیت هرات، بلخ، بغالن، تخار، 
در  چاشت   ۱۲ ساعت  حوالی   ... و  فاریاب  کابل، 
تماسی به روزنامۀ ماندگار گفته اند که هزاران تن از 
رأی دهی  مراکز  درهای  پشت  در  کشور  شهروندان 
رأی دهی  ورق  اما  هستند،  رأی شان  استعمال  منتظر 

وجود ندارد.
بر بنیاد اظهارات شهروندان کشور، آن ها با تماس های 
مکرر به دفاتر والیتی و مرکزی کمیسیون انتخابات 
اما  شده اند،  رأی دهی  برگه  های  فرستادن  خواستار 
کمیسیون تا پایان روز به آن ها ورق رأی  دهی نفرستاد.

بعد  انتخابات  کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف 
این  در  خبری  کنفرانس  یک  در  شنبه  روز  ظهر  از 
باره گفت در مناطقی که ورق رای دهی تمام شد، به 

سرعت اوراق رای دهی فرستاده می شود.
او افزود: »از ناحیه ۱۳ و ناحیه ۱۷ که پرنفوس ترین 
مناطق شهر کابل است، اوراق رای دهی کمبود بوده 
و به دفتر والیتی کمیسیون دستور داده شد که هرچه 

زودتر اوراق را به این مناطق برسانند«.
انتظار،  ساعت ها  از  پس  دهنده گان  رای  از  شماری 
مراکز انتخاباتی را به دلیل نبود ورق های رای دهی 
ترک کردند و به مراکز دیگر رفتند؛ اما این روند برای 

زنان رای دهنده آسان نبود.
حضور بی سابقۀ مردم در مراکز رأی دهی

و  انتخابات  در  شرکت  برای  مردم  شوق  و  شور 
رأی  دادن به نامزدان مورد نظرشان در تاریخ سیاسی 
نفر  هزاران  است.  سابقه خوانده شده  بی  افغانستان 
صبح وقت به مراکز رای دهی رفتند و در انتظار رای 

دادن صف کشیدند. 
قرار بود رأی دهی ساعت چهار عصر پایان یابد، اما 
به به دلیل هجوم مردم در مراکز رأی دهی، کمیسیون 
انتخابات یک ساعت دیگر جریان رأی دهی را تمدید 

کرد. 
موفقيت نيروهای امنيتی

والیت های  و  کابل  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
را  ویژه یی  تدابیر  حمل   ۱۶ از  پیش  روزها  کشور، 
پای  در  مردم  حضور  زمینۀ  ساختن  فراهم  برای 

صندوق های رأی  دهی گرفته بودند.
طالبان دو هفته پیش از انتخابات حمالت مرگباری را 
بر کابل سازماندهی کردند. این نگرانی وجود داشت 
که انتخابات ۱۶ حمل با حمالت گسترده یی روبرو 
نیروهای  تصورات  این  برخالف  اما  شد،  خواهد 
تامین  را  انتخابات  امنیت  موافقانه  افغانستان  امنیتی 

کردند.

عملکرد نیروهای امنیتی کشور در کابل و والیت های 
و  شفاف  انتخاباتی  برگزاری  منظور  به  کشور 

دموکراتیک، ستودنی و تحسین برانگیز بود.
با  طالبان  که  گفته اند  تحلیلگران  از  بسیاری 
داشتند،  انتخابات  تخریب  خاطر  به  تالش هایی که 

نتوانستند کاری را از پیش ببرند. 
با  همزمان  که  کرد  اعالم  شنبه  روز  داخله  وزارت 
در  طالبان  عضو   ۳۶ کشور  در  انتخابات  برگزاری 

مناطق مختلف افغانستان کشته شدند.
محمد عمر داودزی وزیر داخله با اشاره به حضور بی 
سابقه مردم افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری 
امنیتی  نیروهای  گفت:  کشور  والیتی  شوراهای  و 

کشور توان خود را در تامین امنیت ثابت کردند.
محمد عمر داوودزی شنبه شب ساعتی پس از پایان 
با  مشترک  خبری  نشست  در  انتخابات  برگزاری 
اعضای کمیسیون انتخابات و نیروهای امنیتی در کابل 
بیان اینکه دشمنان مردم افغانستان متعهد به اخالل در 
انتخابات شده بودند، گفت: مردم افغانستان به جنگ 

و خشونت نه گفتند.
پیروز  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و  مردم  افزود:  او 
شدند و نشان دادند که قادر به تامین امنیت و دفاع از 

کشور افغانستان هستند.
وی گفت: اکنون نهادهایی در افغانستان وجود دارد 

که قادر به برگزاری انتخابات است.
ارتش  امنیتی،  نیروهای  از  تن  هزار  به ٤۰۰  نزدیک 
و پولیس افغانستان تامین امنیت انتخابات را که در 
بیش از شش هزار حوزه رای گیری برگزار شد، بر 

عهده داشتند.
ستایش جهانی

اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول  اشتون  کاترین 
جمهوری  ریاست  انتخابات  درباره  شنبه  روز  اروپا 
افغانستان گفت اگر این روند دموکراتیک در مسیری 
تاریخی  رویدادی  با  کشور  این  برود،  پیش  صحیح 

روبرو خواهد شد.
پس  اشتون  آتن،  از  آلمان  خبرگزاری  گزارش  به 
امور  وزیران  روزه  دو  رسمی  غیر  مذاکرات  از 
مصاحبه  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  خارجه 
از  همه  مشارکت  خواستار  »ما  افزود:  خبرنگاران  با 

جمله همه زنان در این انتخابات هستیم.«
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان نیز 
گفت همه می دانند که این روند، روندی آسان نیست. 
این  برگزاری  مقدمات  سازی  :»آماده  افزود  وی 
انتخابات نشان دهنده مشکالت پیش روی این روند 
بود اما من برای تعهد مردم افغانستان به حضور در 

این انتخابات احترام زیادی قایل هستم.«
در این حال، یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل 
متحد در امور افغانستان، با حضور در یکی از مراکز 
اخذ رای در کابل از شجاعت مردم افغانستان برای 
انتخابات علیرغم تهدیدهای تروریستی،  شرکت در 

تمجید کرد.
در  گیری  رای  مراکز  از  یکی  در  شنبه  روز  کوبیش 
کابل حضور یافت و حضور گسترده مردم افغانستان 

را ستود و شجاعت مردم افغانستان را تحسین کرد.
مردم افغانستان در حالی روز گذشته به طور گسترده 
پای صندوق های رای حاضر شدند که گروه طالبان 
با صدور بیانیه های تهدیدآمیز و انجام برخی اقدامات 
تروریستی درصدد جلوگیری از حضور مردم در پای 

صندوق های رای بود.
نماینده سازمان ملل در امور افغانستان پیش از این 
نیز گفته بود که این دوره انتخابات ریاست جمهوری 

بهتر از دوره گذشته برگزار خواهد شد.
کوبیش اعتماد کامل در شورای امنیت سازمان ملل 
نسبت به برگزاری انتخابات خوب در افغانستان را 

پیام مثبت و خوبی برای این کشور دانسته بود.
اعالم نتایج انتخابات

رییس کمیسیون انتخابات با اشاره به اعالم اولیه نتایج 
در  و شوراهای والیتی  ریاست جمهوری  انتخابات 
ثور   ۲۳ در  نهایی  نتیجه  اعالم  از  ثور  هشتم  تاریخ 

خبر داد.
بر این اساس در صورتی که هیچ کدام از نامزدهای 
دوم  دور  نکنند،  کسب  را  آرا  اکثریت  انتخاباتی 

انتخابات در هفتم جوزا برگزار می شود.
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پیام احمد ولی مسعود...
-۱ نمایشی بود از تمثیل ارادۀ ملی و بیداری ملی. 
مردم پیام دادند که مصمم اند و انگیزۀ قلبی دارند 

تا سرنوشت خویش را خودشان تعین نمایند .
-۲ با حضور پرشکوه به پای صندوقهای رأیدهی، 
به  و  زدند  افراطی  تفکر  و  طالبان  به  رد  دست 
صراحت اعالم کردند که پس از این هیچ متحجر 
به  را  حق شان  که  نمی دهند  اجازه  را  عقب گرا  و 
بازی بگیرند و سرنوشت شان را با ترور، وحشت، 

دهشت و جنگ  های روانی نابود سازند .
-۳ راه را برای آینده ها هموار ساختند و نقشۀ راه 
را به خوبی پیمودند و حافظۀ ملی را به آینده گان 

به میراث گذاشتتند.
بزرگ  آزمون  از  تاریخ  مقطع  دشوارترین  در   ٤-
حال  و  آمدند  بیرون  موفقانه  ملی  ارادۀ  ایجاد 
این  چگونه  که  است  سیاسی  رهبران  مسوولیت 

اراده را با ایجاد دولت ملی تمثیل می نمایند .
مسوولیت  فوق  مسایل  نظرداشت  در  با   5-
ذیربط  نهادهای  و  حکومت  انتخاباتی،  نهادهای 
بزرگ  امانت  این  حراست  و  حافظت  قبال  در 
تعلل  کوچک ترین  و  است  خطیر  فوق العاده  ملی 
و غفلت در این باب، عواقب ناگواری برای همه 

خواهد داشت.

انتخابات برگزار شد

جشِن حضور مردم و اندک بودن برگه های رای
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بدون حضور رسمی دولت مرکزی در  امریکا   چرا 
افغانستان روند مذاکره با طالبان را آغاز کرد؟ امریکا 

برای طالبان پس از 2014 چه برنامه یی دارد؟
امریکایی ها به نام جنگ با طالبان به افغانستان آمدند، اما 
هرگز به مکانی که محل تعلیم و تربیت طالبان و پناهگاه 
این گروه بود، حمله یی نکردند. امریکایی ها به خانه های 
مردم افغانستان حمله کردند و بر سر آنها بمب ریختند. 
همین مساله منجر به تنش شدید میان ما با واشنگتن شد. 
امریکایی ها در سال ۲۰۱۳ به ما اعالم کردند که دیگر 
طالبان را دشمن خود نمی دانند و پس از ۲۰۱٤ هم با 
طالبان در جنگ نخواهند بود. با در نظر گرفتن این سه 
مورد باید بگویم که یا این جنگ از ابتدا برای مقابله با 
طالبان نبوده است و یا با در نظر گرفتن برخی مراحل 
از پیش تنظیم شده بود. اما من برای پاسخ به این سوال 
که امریکا چه هدفی را از این حرکت دنبال کرده است ، 
پاسخی ندارم. حقیقت این است که امروز امریکا، طالبان 
را دشمن خود نمی داند. ما در شرایطی پایگاه نظامی به 

امریکا می دهیم که برقراری صلح تضمین شده باشد.
در  قدرت  تقسيم  به  حاضر  روزی  امریکایی ها  آیا 

افغانستان با طالبان خواهند بود؟
برابر  در  ما  اما  اند  کرده  تالش هایی  این خصوص  در 
آن مقاومت کردیم. ما یک افغانستان واحد می خواهیم. 
افغانستانی که در آن اراده مردم حاکم و حاکمیت قانون 
اساسی هم برقرار باشد. اگر مردم افغانستان به هر فرد و 
یا جریانی رای دهند، آنها حق مسلم حضور در قدرت 
را خواهند داشت. اما با تقسیم قدرت در افغانستان در 
معامله یی خارج از خاک خود و برای رسیدن به اهداف 

پنهان و اشکار قدرت های خارجی مخالف هستیم.
دلیل مخالف شما با امضای پيمان نامه امنيتی ميان 

کابل - امریکا چيست؟
از  ما  است. هدف  و مشخص  واضح  بسیار  من  دالیل 
برای  ایجاد صلح  افغانستان،  در  امریکا  به  پایگاه  دادن 
قابل  برای من  این مساله  این کشور و مردم آن است. 
افغانستان  در  امریکا  نظامی  حضور  که  نیست  پذیرش 
برای ده سال آینده را امضا کنم و از طرف دیگر مردم 
افغانستان همچنان در ناامنی زنده گی کنند. اگر امریکا به 
دنبال حضور نظامی در افغانستان است این کشور هم 
باید منفعت این حضور را احساس کند. این منغعت هم 
برای مردم افغانستان چیزی نیست جز صلح و زنده گی 
در امنیت. بنابراین ما در شرایطی پایگاه نظامی به امریکا 

می دهیم که برقراری صلح تضمین شده باشد.
عهده  از  امریکا  نظامی  حضور  بدون  افغانستان  آیا 

تامين امنيت خود برمی آید؟
آن،  مردم  که  است  قدمت  با  افغانستان کشوری  کاماًل. 
همین  و  اند  داده  قربانی  خود  خاک  برای حفظ  سالها 
امروز هم هزاران نفر از جوانان ما برای حفظ این آب 
در  بنابراین  می دهند.  دست  از  را  خود  جان  خاک  و 
پاسخ به سوال شما باید بگویم که بله ما قادر به حفظ 
خاک خود و مرزهای خود هستیم. البته اگر کشورهای 
این کار آسان تر  با هم همنوا و هم گرا بودند،  منطقه 
از  که  بود  کار  روی  پاکستان حکومتی  در  اگر  می شد. 
دید دوستی و برادری و زنده گی متمدن و مسالمت آمیز 
با ما همکاری می کردند، قطعًا ما به مشکالتی که امروز 
پس  نبودیم.  گرفتار  می کنیم،  نرم  پنجه  و  دست  آن  با 
اگر منطقه و همسایگان ما بر اساس اصولی که در آن 
امنیت و منفعت همگان تضمین شده باشد با ما به توافق 
برسند، ما به هیچ کمک خارجی در داخل افغانستان نیاز 
نخواهیم داشت. در غیراین صورت طبیعتًا ضرورت هایی 
وجود دارد اما حقیقت این است که افغانستان باید بتواند 
بر عهده گرفته و خانه  را  مسوولیت حفظ خاک خود 
خود را از گزند دور نگاه دارد. اعتراض ما به امریکا به 
دو یا سه سال اخیر محدود نمی شود. اختالف میان ما و 
امریکا از ۲۰۰٤ و ۲۰۰5 آغاز شد اما این اختالف پشت 

درهای بسته ماند و در مالعام نبود
نقش کمک های مالی خارجی در تامين مالی افغانستان 
 ،2013 سال  در  مثال  عنوان  به  است؟  شکل  چه  به 
بوده  دالر  ميليارد  از 1  بيش  اندکی  افغانستان  درآمد 
است و این در حالی است که شما به سالنه 4 ميليارد 
انتظار  نياز دارید. آیا این  دالر برای مصارف داخلی 
معقول است که امریکایی ها و دیگر کشورهای عضو 
ميزان  اما  داده  کاهش  را  خود  نظامی  حضور  ناتو، 

کمک های مالی ثابت و یا حتی افزایش پيدا کند؟
ما از کمک های مالی بین المللی چه کشورهای غربی و 
چه کشورهای منطقه یی و همسایه خودمان مانند ایران 
می کنیم.  تشکر  اند،  کرده  کمک  افغانستان  مردم  به  که 
به  منجر  و  بوده  افغانستان  مردم  خیر  به  کمک ها  این 
در  اما  است.  هم شده  کشور  این  مردم  زنده گی  بهبود 
این میان کمک هایی هم از جانب غربی ها شده است 

که مردم افغانستان از ان نفعی ندیده اند. پول هایی به نام 
افغانستان مطرح شده بوده اما هرگز به دست ما نرسیده 
کمک های  از  ما  که  کنم  تاکید  باید  جا  همین  است. 
تشکر  غربی  کشورهای  به خصوص  المللی  بین  جامعه 
می کنیم و خواستار ادامه این روند هستیم. هرمیزان از 
استفاده  مورد  و  رسیده  افغانستان  به  که  کمک ها  این 
حقیقت  اما  بود.  خواهد  ما  خیر  به  گیرد،  قرار  صحیح 
زنده گی خود  باید  افغان ها  ما  نهایت  در  که  است  این 
را بر اساس توانایی های خود پیش ببریم و از دستاورد 
خویش استفاده کنیم. بنابراین در نهایت افغان ها باید از 

جیب خود خرج کنند.
بسياری از منتقدان شما اعتقاد دارند که حامد کرزی 
با  نزدیک  بسيار  و  استراتژیک  دو دهه همکاری های 
سال  سه  یا  دو  در  ناگهان  و  داشت  متحده  ایالت 
اخير صدای اعتراض به سياست های امریکا از جانب 
تعبير  این  با  اندازه  چه  تا  شد.  بلند  مرکزی  دولت 

موافق هستيد؟
محدود  اخیر  سال  سه  یا  دو  به  امریکا  به  ما  اعتراض 
از ۲۰۰٤ و ۲۰۰5  امریکا  ما و  میان  نمی شود. اختالف 
و  ماند  بسته  درهای  پشت  اختالف  این  اما  شد  آغاز 
دور  به  و  بسته  درهای  پشت  در  ما  نبود.  مالعام  در 
با  و  داشته  امریکا  با  را  خود  اختالف های  رسانه ها  از 
های  روش  به  هم  انتقادهایی  خود،  دیدگاه های  بیان 
انها داشتیم. این اختالف از سال ۲۰۰۷ به شکل علنی 
انجام  بمباران  از  پس  شد.  دیده  رسانه ها  در  آشکار  و 
شهروندان  از  زیادی  بسیار  تعداد  که  هرات  در  گرفته 
غیرنظامی ما از جمله زنان و کودکان بسیار در آن حادثه 
بسیار  امریکایی ها  به  ما  اعتراض  صدای  شدند،  شهید 
بلند شد. اصلی ترین دلیل اختالف هم در همین کشته 
دومین  بود.  افغانستان  در  غیرنظامی  شهروندان  شدن 
دلیل هم به نحوه کمک های امریکا به افغانستان و ایجاد 
باز می گشت.  افغانستان  با دولت  یک حکومت موازی 
این مساله هم تاسیس شرکت های  مهم ترین مصداق 
با  امریکا  سیاسی  برخورد  نحوه  بود.  امنیتی  خصوصی 
بود و نه  با دولت  تقابل  افغانستان که در حقیقت یک 
کابل و واشنگتن شد.  بین  اختالف  به  همکاری، منجر 
انچه که ما امروز از امریکا برای تامین امنیت و منفعت 
افغانستان می خواهیم همان مطالبه یی است که از سالها 
پیش و در پشت درهای بسته از این کشور داشته ایم اما 
برای بیان آن از کانال های دیپلماتیک و سیاسی استفاده 
می کردیم. در نهایت به دلیل عدم مفید بودن آن راهکار 
بود که مجبور به علنی شدن این اختالف ها شدیم. به 

بیان دیگر چون به درد آمد، به تنگ آمد.
و  مثبت  نقش  به  در صحبت های خود، چندجا  شما 
و  افراط  مهار جریان  در  می تواند  پاکستان  که  منفی 
که  دارد  امکان  آیا  کردید.  اشاره  کند،  بازی  طالبان 
این جریان  با  مبارزه  برای  آتی  دولت  با  آباد  اسالم 
همکاری کند؟ در نگاه کالن تر آیا امکان رسيدن به 
پاکستان  کمک  بدون  افغانستان  در  آرامش  و  امنيت 

وجود دارد؟
اگر پاکستان در این مسیر به ما کمکی نکند، طبیعتًا اوضاع 
افغانستان هم بهبود نخواهد یافت. اما مساله اینجاست 
که امروز پاکستان هم از جریان افراط رنج می برد. مردم 
در  و  هستند  افغانستان  مردم  عزیز  و  دوست  پاکستان 
زمان بحران از مهاجران ما به خوبی پذیرایی کردند و 
اما  هستیم.  متشکر  پاکستان  مردم  از  ما  دلیل  همین  به 
به  امروز  به  تا  پیش  دهه  سه  از  پاکستان  در  حکومت 
شکل مستقیم و یا غیرمسقیم در حمایت از جریان افراط 
افراط  جریان  این  ضرر  متاسفانه  و  است  داشته  دست 
گرفته  هم  را  پاکستان  جامعه  دامن   ، آن  از  و وحشت 
افراطیون  پاکستان هر روز در عملیات هایی که  است. 
انها را هدایت می کنند، تعدادی از مردم خود را از دست 
می دهد. ما نشانه هایی دریافت کرده ایم که در داخل 
حکومت پاکستان هم بحث های بسیاری در خصوص 
مهار این جریان در حال شکل گیری است. در مطالعات 
انجام داده  پاکستان  امنیت داخلی که وزارت اطالعات 
ناامنی  است اشاره مستقیم به این مساله شده است که 
های پاکستان و افزایش روند تروریسم و جریان افراط 
در این کشور ناشی از سیاست نادرست اسالم آباد در 
مقابل افغانستان و هندوستان بوده است. امیدوار هستیم 
را  راهی  تلخ،  حقیقت  این  درک  با  پاکستان  دولت  که 
و  افغانستان  در  امن  زندگی  باعث  که  بگیرد  پیش  در 
پاکستان و در حقیقت ایران ، پاکستان و افغانستان شود. 

ایران هم از ناامنی در مرزهای خود با پاکستان رنج می 
دلیل  به  هستیم.  مساله  این  اصالح  دنبال  به  ما  و  برد 
تهران   ، دارد  امریکا وجود  و  ایران  میان  که  مشکالتی 
حق حصول این اطمینان را دارد که حضور امریکا در 

افغانستان برای تهران مشکل زا نخواهد شد
در دو دوره حضور شما در ارگ ریاست جمهوری، 
فرصت ها و چالش های رابطه کابل با تهران چگونه 
بود؟ آیا دو کشور از حداکثر توان خود برای بهبود 

رابطه دوجانبه استفاده کردند؟
رابطه  کشور  دو  میان  مکتوب  تاریخ  در  زمانی  هیچ 
و  پرجنب و جوش  و  مانند ۱۲ سال گذشته عمیق  ما 
پررفت و آمد نبوده است. رابطه ما با تهران عالی بود. 
ایران درک درستی از واقعیت های جاری در افغانستان 
ایران  و  داشت  قرار  ایران  با  تقابل  در  امریکا  داشت. 
رابطه  این مساله  با درک  ایران  امریکا.  با  تقابل  هم در 
با  افغانستان  با کابل جدای از معامله های میان  خود را 
امریکا نگاه داشت. در این سالها ایران رابطه مستقیم و 
بسیار خوبی با ما داشت. افغانستان هم در این خصوص 
به  کار  ابتدای  همام  در  ما  کرد.  بسیاری  کوشش های 
صراحت به امریکایی ها اعالم کردیم که ایران همسایه؛ 
هم زبان؛ هم فرهنگ و هم دین ما است. مشترکات ما با 
ایران بسیار زیاد است و در حقیقت این دو کشور مانند 
یک همخانه با هم هستند و امریکا نمی تواند و نباید از 
ما درخواستی در خصوص کاهش رابطه با ایران داشته 
باشد. امریکا هم در این خصوص با هوشیاری برخورد 
کرد. ایران هم با درک این موضوع باعث شد تا رابطه 

میان تهران - کابل بسیار عمیق و گسترده شود.
آیا توافقنامه همکاری با ایران را پيش از اتمام دوران 
آیا  کرد؟  خواهيد  امضا  خود  جمهوری  ریاست 
ارتباطی ميان این توافقنامه همکاری با تهران و پيمان 

نامه امنيتی کابل - واشنگتن وجود دارد؟
که  بود  دلیل  همین  به  و  دارد  وجود  ارتباطی  طبیعتًا 
نامه  پیمان  تا  توافقنامه شد  این  امضای  ایران خواستار 
تهدیدی  و  خطری  می کنیم  امضا  امریکا  با  که  امنیتی 
است  این خصوص محق  در  ایران  نباشد.  تهران  برای 
و هرکشوری حق دارد که اثرات منفی سایر پیمان نامه 
های همسایگان بر خود را به حداقل برساند. افغانستان 
هم این حقیقت را درک می کند که صدور مجوز برای 
وجود پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان می تواند 
اثراتی بر کشورهای همسایه ما بگذارد. این تاثیرگذاری 
میان  دلیل مشکالتی که  به  اما  نیست  ایران  بر  تنها  هم 
این  حصول  حق  تهران   ، دارد  وجود  امریکا  و  ایران 
برای  افغانستان  در  امریکا  حضور  که  دارد  را  اطمینان 

تهران مشکل زا نخواهد شد.
بر همین اساس بود که من در دیدار با آقای روحانی، 
رییس جمهور محترم ایران در سفر اخیری که به تهران 
داشتم موافقت خود را با امضای توافقنامه همکاری های 
عمیق استراتژیک میان دو کشور اعالم کردم. چه پیمان 
نامه امنیتی با امریکا امضا شود و چه نشود ، امضای این 
توافقنامه با تهران به نفع هر دو کشور است . در حال 
حاضر هم کار بر روی تهیه و تدوین این توافقنامه آغاز 
شده است و از طرف دولت ما افرادی منصوب شده اند 
این   ، افغانستان  ایران در  با سفیر محترم  که در گفتگو 

توافقنامه را به نتیجه برسانند.
امروز شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 
افغانستان و نخستين دست به دست شدن دموکراتيک 
انتخابات  قدرت در این کشور هستيم. در خصوص 
شود  مطرح  که  تقلبی  ادعای  و  ميالدی   2009 سال 
برخی از دخالت های خارجی سخن گفتند. برای مهار 
آنچه که دخالت های قدرت های خارجی ناميده شد 

در این دور از انتخابات چه برنامه یی دارید ؟
در انتخابات۲۰۰9 ما شاهد دخالت های بسیار پررنگ و 
واضح امریکا و برخی قدرت های غربی بودیم. با توجه 
به تجربه تلخی که در این خصوص داریم تمام تالش 
خود را برای ممانعت از چنین دخالتی به کار خواهیم 
گرفت . امیدوار هستیم که انتخابات شفاف و مورد تایید 

مردم افغانستان باشد.
شما در سخت ترین سالهای افغانستان سکان ریاست 
جمهوری این کشور را در دست داشتيد. چالش هایی 
پنجه  و  ان دست  با  آتی  ریيس جمهور  که همچنان 

نرم خواهد کرد، به چه مسایلی محدود خواهد شد؟
مشکالت رییس جمهور آتی از مشکالتی که من در این 
۱۰ سال داشتم، کمتر خواهد بود. ۱۲ سال پیش ما همه 

چیز را از هیچ آغاز کردیم. از حکومت، قانون اساسی 
، نهادهای احیا شده و افراد کارآمد شناسایی شده هیچ 
خبری نبود. در آن زمان ما هیچ منبع و ذخیره مالی هم 
بهتر  بسیار  ما  وضع  خصوص  این  در  امروز  نداشتیم. 
است. از ۱۸۰ میلیون دالری که خزانه افغانستان در سال 
ایم.  رسیده   ۲۰۱٤ در  دالر  میلیارد   ۷ به  داشت   ۲۰۰۲
از  باالتر  به  دالر   ۱5۰ از  افغانستان  مردم  ساالنه  درآمد 
کودکان  تریبت  و  تعیلم  مساله  است.  رسیده  دالر   ۷۰۰
افغانی رشد چشمگیری داشته و امروز با آمار باالتری از 
قشر تحصیل کرده در افغانستان روبه رو هستیم. رییس 
جمهور آینده افغانستان که بی شک در مسیر تقویت این 
با مشکالت  کرد  به سمت جلو حرکت خواهد  کشور 
همگی  مشکالت  البته  و  شد  خواهد  رو  روبه  کمتری 
چون  مشکالتی  که  امیدواریم  و  است  نرفته  میان  از 
تروریسم، افراط گرایی و ناامنی و رابطه با پاکستان هم 

حل شود.
یکی از اصلی ترین انتقادهای وارده بر ساختار سياسی 
افغانستان امروز وجود درصد بالی فساد مالی است. 
در  خود  سال حضور   12 در  بحران  این  مهار  برای 

قدرت چه کردید؟
فساد مالی همواره یک مشکل جدی در افغانستان بوده 
است. فساد از دو ناحیه مشکل زا شده است. یکی فساد 
اداری است که در هر کشوری وجود دارد و باعث نگرانی 
و تشویش است اما نمی تواند مانع اصلی پیشرفت باشد 
فساد  اما  کرد.  تالش  آن  رفع  برای  باید  هرحال  به  که 
بزرگ تر از ناحیه کمک های خارجی در افغانستان بوده 
است. چگونگی سپردن قراردادها به مردم و چگونگی 
را  بزرگی  های  سوال  افغانستان خود  به  رسانی  کمک 
ایجاد کرده است. پولی که به اسم افغانستان بود در مسیر 
رسیدن به این کشور جای دیگری هزینه شد و همین 
مساله مولود فساد شد. بنابراین فساد خارجی منبع بزرگ 

تری به نسبت فساد داخلی بوده است.
آیا افغانستان از ثبات سياسی کافی برخوردار است 
تحویل  شما  از  را  قدرت  که  آتی  جمهور  ریيس  تا 
می گيرد بتواند در سایه آن به ثبات اقتصادی و ارتقای 

امنيت کشور فکر کند؟
کاماًل از این ثبات سیاسی برخوردار هستیم.

از فرد خاصی در این انتخابات حمایت نمی کنيد؟
از هیچ کس و نباید هم حمایت کنم.

امروز  که  تجربه یی  به  توجه  با  بازگردیم  عقب  به  اگر 
خارجی  سياست  حوزه  در  اصالحاتی  چه  دارید 
در  منطقه  کشورهای  با  رابطه  مورد  در  به خصوص 
که  است  امریکا  و  غربی  کشورهای  با  رابطه  قياس 

انجام خواهيد داد؟
من در سیاست خارجی افغانستان بسیار موفق بودم. ما 
توانستیم تعادل را در حوزه سیاست خارجی به خوبی 
امریکایی داشتیم که  با  عملی کنیم. رابطه بسیار خوبی 
در کشور ما سرباز داشت و همزمان رابطه بسیار خوبی 
که  ندادیم  اجازه  ما  داشتیم.  چین  و  روسیه  ایران،  با 
افغانستان به محل تقابل قدرت ها تبدیل شود. بنابراین 
من فکر می کنم که در حوزه سیاست خارجی به بهترین 
شکل عمل کردیم.در این ۱۲ سال به گمانم ۱۰ تا ۱5 بار 
به ایران سفر کرده ام و مقام های ایرانی هم به افغانستان 
شما  پیشین  جمهور  روسای  جمله  از  اند  کرده  سفر 
هم آقای خاتمی و هم آقای احمدی نژاد به افغانستان 
سفر کرده اند و آقای روحانی هم در مراسم نوروز در 
افغانستان حضور داشتند. البته در برخی حوزه های دیگر 
باشیم  داشته  مجددی  مرور  اگر  خارجی  سیاست  در 
شاید به این نتیجه برسیم که مثاًل ارتباط کمتر با فالن 

کشور بهتر هم بود.
پس از پایان رسمی دوران ریاست جمهوری خود در 

عالم سياست می مانيد؟
به عنوان یک شهروند عادی افغانستان در مسایل کشور 
شریک خواهم بود و اگر رییس جمهور آتی افغانستان 
و  کرد  خواهم  کمک  وی  به  بخواهد،  مشورت  من  از 
تجربیات خود را با او در میان خواهم گذاشت. من در 
این کشور خواهم  آینده  افغانستان و حکومت  خدمت 

بود.
حضور  به  افغانستان  که  کنيد  احساس  روزی  اگر 
بازگشت  این  امکان  دارد،  نياز  کرزی  حامد  مجدد 

وجود خواهد داشت؟
خیر. بر اساس قانون اساسی افغانستان یک فرد تنها دو 
دوره می تواند رییس جمهور باشد و دوره سوم ممکن 
البته ضرورتی هم ندارد. من خدمت خود را  نیست و 
در حد توان م در ۱۲ سال گذشته به افغانستان کرده ام 
و بهتر است که نسل جدید و چهره های جوان تر و با 
انرژی تر روی صحنه باشند و ما پشت صحنه به خدمت 

ادامه دهیم.

رييس جمهور کرزی:
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حال  در  قدرت  در  حضور  دهه  دو  از  پس  شما 
مساله   2 هستيد.  دموکراتيک  شکل  به  آن  واگذاری 
به  منطقه یی  چالشی  از   2001 سپتمبر   11 از  پس 
دغدغه یی بين المللی تبدیل شد که یکی مساله رواج 
به  طالبان.  با  صلح  هم  دیگری  و  بود  گرایی  افراط 
از  برای هيچ کدام  این ده سال  نظر می رسد که در 
این دردها نسخه چشمگيری پيچيده نشد. شما طالبان 
خير؟  یا  می دانيد  مذاکره  برای  مستقل  بازیگری  را 
در نگاهی کالن تر چه جایگاهی برای این گروه در 

امروز افغانستان قایل هستيد؟
دهم  پاسخ  شما  سوال  اصلی  بخش  به  آنکه  از  پیش 
در خصوص  شما  در صحبت های  که  نکته یی  به  باید 
و  گرایی  افراط  مساله  کنم.  اشاره  بود،  گرایی  افراط 
جهان  امروز  مهم  مباحث  از  یکی  پدیده  این  تهدید 
با توجه  به نظر من و  اسالم و مسلمانان جهان است. 
یا  نه زاییده اسالم و  افراط گرایی  به تجربه یی که دارم 
محیط اسالمی است و نه زاییده سیاست های مسلمانان. 
تا جایی که تجربه من در حوزه جهاد افغانستان می گوید، 
افراط گرایی زاده استراتژی غرب است که می خواست 
دین  ابزار  از  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  برابر  در 
استفاده کند. این غربی ها بودند که از این مساله به عنوان 
یک ابزار استفاده کردند اما صدمه آن را جهان اسالم و 
مسلمانان می بینند. اما در خصوص طالبان باید بگویم که 

طالب هایی که از خاک افغانستان هستند و طالب هایی 
از  نیستند،  افغانستان  در  دیگران  سیاست های  ابزار  که 
نظر من قابل مذاکره هستند. این افراد به عنوان یک فرد 
مذاکره  به  عنوان یک مجموعه همیشه حاضر  به  نه  و 
هستند و تاکنون ما با این افراد مذاکراتی هم داشته ایم. 
اما طالبان به عنوان یک گروه، تحت تاثیر قدرت هایی 
خارج از افغانستان هستند و به همین دلیل هم مذاکرات 
رسمی و نتیجه بخش بدون همکاری قدرت های بیرونی 
و به عبارت واضح تر امریکا و پاکستان با آنها ممکن 

که  است  غرب  استراتژی  زاده  گرایی  افراط  نیست. 
از  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  برابر  در  می خواست 
این  از  که  بودند  غربی ها  این  کند.  استفاده  دین  ابزار 
مساله به عنوان یک ابزار استفاده کردند اما صدمه آن را 

جهان اسالم و مسلمانان می بینند.
مطالبات طالبان گاه با مانورهای آنها همخوانی ندارد. 
برای مذاکره هستيم و  انها  آماده گی  ما شاهد  گاهی 
این در حالی است که این گروه دایمًا تاکيد می کند 
که ما نه قانون اساسی افغانستان را قبول داریم و نه 

آیا  این شرایط  در  تایيد می کنند.  را  انتخابات  روند 
طالبان از نظر شما می تواند به بدنه سياسی افغانستان، 

جذب شود؟
در  حاضر  حال  در  قیدهایی که  از  را  طالبان  اگر  بله. 
آزاد کنیم و  فعالیت می کنند،  چارچوب آن زنده گی و 
آنها را پای میز مذاکره بنشانیم می توانیم شاهد برگزاری 
در  جدی  تحرکی  گیری  شکل  و  صلح  مذاکرات 
افغانستان باشیم. اما طالبان پیش از ورود به این مرحله 
و قبل از اینکه به عنوان یک عامل سیاسی وارد گردونه 
و  مذاکره  طریق  از  باید  شوند،  افغانستان  در  سیاست 

تشویق امریکا و پاکستان، به استقالل سیاسی برسند.
آیا تفکر طالبان در افغانستان امروز جایگاهی دارد؟ 
در  نماینده خود  عنوان  به  را  فردی  طالبان  روزی  اگر 
توانایی  از  فرد  این  کند،  اعالم  افغانستان  انتخابات 

جذب رای برخوردار است؟
اگر تنها فرد را در نظر بگیریم بله. در حال حاضر هم ما 
در پارلمان چهره هایی را داریم که زمانی با طالبان بوده 
پارلمان  به  انتخابات موفق شده اند  با شرکت در  اند و 
راه یابند. بنابراین یک فرد از این گروه ممکن است رای 
بیاورد اما اگر بخواهیم آنها را به عنوان یک گروه و یک 
جریان در نظر بگیریم، جامعه با برخی از تفکرات آنها 

مشکل دارد و طالبان هم این واقعیت را می دانند.
به   2001 در  امریکا  جنگ  قابل  دشمن  از  طالبان 
دشمن قابل مذاکره این کشور در 2014 تبدیل شده 

است. به نظر شما...

رييس جمهور کرزی:

بر نمی گردم، خدمت خود را کردم

مردم، مردم ساالری را پاس داشتند
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