
ناجیه نوری
رییس جمهور  کاری  اولویت های  از  یکی  باید 
توشیح  کاری اش  روزهای  نخستین  در  جدید 

قانون حق دسترسی به معلومات باشد.
خبرنگاران  حقوق  مدافع  نهادهای  از  شماری 
می گوید، هرچند از سخنان رییس جمهور جدید 
معلومات  به  دسترسی  حق  قانون  که  بود  پیدا 
تطبیق خواهد شد؛ اما با آن هم باید منتظر شد که 

او در عمل چه خواهد کرد.
نه  تا  دارند  تقاضا  از حکومت وحدت ملی  آنان 
تنها آزادی های موجود را احترام بگذارد، بل در 
ارزش های  بیشتر  هرچه  نهادینه سازی  راستای 

نوین شهروندی در کشور تالش نمایند.
داکتراشرف غنی احمدزی رییس جمهوری جدید 
مراسم  از  پس  خود  رسمی  سخنرانی  اولین  در 
تحلیف روز یکشنبه هفته  جاری هیچ اشاره یی به 

آزادی بیان و رسانه ها نداشت. 
دولت  رییس اجرایی  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  اما 
نخستین  در  و  مراسم  این  در  ملی  وحدت 
رشد  از  را  خود  حمایت  خود  رسمی  سخنرانی 

رسانه ها و آزادی بیان اعالم کرد.
او گفت، ایجاد حکومتداری سالم، مبارزۀ جدی 
با فساد، تحکیم حاکمیت قانون، رشد آزادی بیان، 
حمایت از حقوق...                   ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

کابل و واشنگتن موافقت نامۀ امنیتی را 
امـضا کـردنـد

رهبران دولت وحدت  از  متحد  ملل  دبیرکل سازمان 
ممکن  زمان  کمترین  در  تا  خواست  افغانستان  ملی 

کابینۀ خویش را تشکیل دهند.
دبیرکل ملل متحد همچنان انتقال قدرت در کشور را 
گامی اساسی در جهت رشد سیاسی افغانستان خواند.

سازمان  دبیرکل  مون  کی  بان  فرانسه،  خبرگزاری  به 
ملل با ارسال نامه...                        ادامه صفحه 6

فوری  خروج  با  تا  داد  هشدار  امریکا  به  هند  نخست وزیر 
نیروهایش از افغانستان، مجدداً اشتباهش در عراق را تکرار نکند.
هند  نخست وزیر  مودی،  نارندرا  فرانسه،  گزارش خبرگزاری  به 
امریکا  نیروهای  گفت:  نیویارک  در  خارجی  روابط  شورای  در 
در افغانستان ثبات به وجود آورده اند که این مساله به آنها کمک 
کرد تا به سمت نتیجه خوبی پیش برود اما از امریکا درخواست 

می کنیم تا اشتباهش در عراق را مجدداً تکرار نکند.
وی افزود: دیدیم که پس از خروج سریع نیروهای امریکایی از 
از  امریکا  نیروهای  خروج  روند  داد.  رخ  اتفاق هایی  چه  عراق 
ابتدا  که  دهید  اجازه  گیرد.  آهسته صورت  بسیار  باید  افغانستان 
افغانستان روی پای خود بایستد....                   ادامه صفحه 6

اظهارات  برابر  در  تندی  واکنش  افغانستان  عالی  دادگاه 
رییس جمهوری تازه نشان داده است. 

رییس جمهوری  احمدزی  اشرف غنی  دکتر  دوشنبه،  روز 
کشور در مراسم تحلیف، قوۀ قضاییه را به فساد متهم کرد و 

خواستار اصالحات جدی در این نهاد شد. 
شورای عالی دادگاه عالی روز سه شنبه تحت ریاست پوهاند 
عبدالسالم عظیمی تشکیل جلسه داده و سپس در اعالمیه یی 
به  نظر  امعان  با  ستره محکمه  عالی  شورای  است:  گفته 
ارشادات جناب رییس جمهوری اتهام وارده بر قوه قضائیه 
آن  معلوماتی  منبع  یقینًا  که  را  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
فاقد هرگونه آگاهی  بر امور قضا بوده، به شدت رد نموده 

و آن را موثق نمی داند. 
در این خبرنامه آمده است: ایجاب می کرد این زمینه)موضوع( 
تنظیم  درست  معلومات  و  مطرح  محکمه  ستره  ًبا  قبال 

می گردید که متأسفانه چنین نشده است .

قانون  ماده 116  بر طبق  قضائیه  قوه  اعالمیه،  این  براساس 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  ملی  وثیقه  که  کشور  اساسی 
است، یک رکن مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
تمام صالحیت ها و وجایب آن در همین وثیقه ملی  بوده، 

توثیق و تسجیل شده است.
شورای عالی دادگاه عالی گفته است که  امید و انتظار ما از 
مقام زعامت دولت این است که هرگونه برخورد و مفاهمه 
اساسی  قانون  احکام  اساس  بر  افغانستان  قضائیه  قوه  با  را 

استحکام  و  استوار  مرتبط،  نافذه  قوانین  پرتو  در  کشور 
بخشند.

را  خویش  تبریکات  مراتب  همچنان  عالی،  دادگاه  شورای 
احمدزی  غنی  اشرف  محمد  دوکتور  کار  آغازِ  مناسبت  به 
به حیث رییس جمهوری اسالمی افغانستان و معاونین  شان 
معاونین  و  دولت  اجرائیه  رییس  عبداهلل  عبداهلل  دوکتور  و 
شان ابراز داشته و از بارگاه الهی برای همۀ شان صحت و 

موفقیت آرزو نموده است. 

بان کی مون به غنی و عبداهلل:
هرچه زودتر کابینۀ دولت 
وحدت ملی را تشکیل دهید

نخست وزیر هند:

 امریکا اشتباهش در عراق را 

در افغانستان تکرار نکند

نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران  به اشرف غنی:

قانون حق دسترسی به معلومات را توشیح کنید

 جایگاه 
حقوقِی 
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2وحدِت ملی
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جهان اسالم
و چالش های 
فکرِی فرارو

سناتوران:
حکومت جدید 
برای آوردن 
اصالحات در 

کشور قاطع عمل 
کند

در برگ ها

مفهوم رهبری 
و نقش 

 روشن فکران

واکنش دادگاه عالی در برابر نخستین اظهارات رییس جمهوری:

اتهام رییس جمهور غنی فاقد هر نوع آگاهی بوده است

صفحه 6



دموکراسی  رکن  مهم ترین  حیث  به  انتخابات 
در تیوری مطرح جهان در اثر تقلِب گسترده و 
سازمان یافته در افغانستان ناکام ماند و سرنوشِت 
موافقت نامۀ  بلکه  مردم  رای  نه  را  انتخابات 
انتخابات  دومِ  دور  نامزد  دو  دوجانبۀ  سیاسِی 

ریاست جمهورِی 1۳۹۳ مشخص کرد.
صندوق های  سوی  به  فراوان  عالقۀ  با  مردم    
رای در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
را  نظرشان  مورد  شخِص  تا  شتافتند  والیتی 
انتخاب کنند. افتخار ناکامی انتخابات را در گام 
برگذارکنندۀ  نهادهای  و  کرزی  آقای  نخست، 
دموکراسی  روند  ناکامی،  این  دارند.  انتخابات 
نوپا در افغانستان را خدشه دار کرد و آرای مردم 

را به تمسخر گرفت.

  انتخاباِت ناکام و بحث مشروعیت:
مشروعیت  حکومتی  قانون مدار،  نظام های   در 
دارد که ممثِل ارادۀ واقعِی مردم باشد و با رای 

مستقیم و شفاِف مردم انتخاب شده باشد.
افغانستان  اساسی  قانون  شصت ویکِم  مادۀ    
کسب  با  رییس جمهور  که  می کند  حکم  نیز 
رای دهنده گان  آرای  درصد  پنجاه  از  بیش 
مستقیم  و  عمومی  آزاد،  رای گیری  طریق  از 
دومِ  دور  برگزاری  روز  در  اما  گردد.  انتخاب 
کابل  پولیس  ریاست جمهوری،  انتخابات 
متوقف  را  انتخاباتی  مواد  از  مملو  موترهای 
کمیسیون  دبیرخانۀ  رییس  دستور  به  که  کرد 
محلی  به  ذیریط  نهادهای  هماهنگی  بدون 
اصالحات  تیم  بعداً  می گردید.  منتقل  نامعلوم 
ضیاءالحق  آقایان  صوتِی  نوارهای  همگرایی  و 
و  انتخابات  کمسیون  دبیرخانۀ  رییس  امرخیل 
استاد خلیلی معاون رییس جمهوری را منتشر و 
آن ها را به تقلب به نفع تیم تحول و تداوم متهم 
کرد. تا کنون هیج مرجِع عدلی و قضایی به این 
اتهامات رسیده گی نکرده است. عدم رسیده گی 
به این اتهامات، دال بر جانب دارِی نهادهای زیر 

فرمان آقای کرزی در انتخابات بوده است.

نفِع  به  گسترده   تقلِب  نیز  جهانی  معتبر  منابع 
تیم  کردند.  تأیید  را  احمدزی  اشرف غنی  تیم 
اصالحات و همگرایی مثلث کرزی، تیم تحول 
انتخابات را بارها  و تداوم و کمیسیون مستقِل 
متهم به تقلب سازمان دهی شده کرده است، و 
به همین دلیل پروسۀ تفتیش را تحریم و اعالن 
انتخابات  کمیسیون  که  را  نتیجه یی  که  نمودند 
نهادهای  تفتیش  نمی پذیرند.  نماید،  اعالم 
نیز  کابل  در  امریکا  سفارت  و  بین المللی 
نتوانست مشروعیت را به انتخابات باز گرداند. 
متحدۀ  ایاالت  خارجۀ  امور  وزیر  کری  جان 
نامزداِن  به  و  کرد  سفر  کابل  به  بار  دو  امریکا 
را  ملی  وحدِت  دولت  که  کرد  توصیه  پیشتاز 

تأسیس کنند.

 رییس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن معرفِی 
اشرف غنی احمدزی به حیث رییس جمهور و 
اجراییه،  رییس  حیث  به  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
خاطرنشان کرد: »هرچند بازرسی آرا همه جانبه، 
معتبر و بی پیشینه بود اما با آن هم این بازرسی 
نتوانست همۀ تقلب  هایی را که از سوی هر دو 
جانب ادعا شده بود و از نگاه عمق و پیچیده گی 

چشم گیر بودند، کشف و برطرف کند.«

روی  پریشانی،  و  اضطراب  هفته ها  از  پس    
توافق  ملی  دولت وحدِت  تأسیس  چه گونه گی 
صورت گرفت و مراسم تحلیف رییس جمهور 
ناکامِی  به دلیل  مسلمًا  اما  شد.  برگزار  جدید 
آن،  در  صورت گرفته  قضایای  و  انتخابات 
برخوردار  کامل  از مشروعیِت  حاکمیِت جدید 
لرزاِن آن هر لحظه می تواند  پایه های  نیست و 

فرو بریزد.

 مصلحت:
و  اول  دور  در  همگرایی  و  اصالحات   تیم 
انتخابات  اصلی  برندۀ  را  خود  انتخابات،  دوم 
بار  دو  حداقل  تیم  این  هواداراِن  و  می دانست 
تا  دادند  قرار  فشار سنگین  زیر  را  تیم  رهبری 
داکتر  اما  نماید.  اعالن  را  اصالحات  حکومِت 
عبداهلل عبداهلل با خبره گِی سیاسی یی که دارد از 
اعالم حکومت خودداری کرد. این اقدام، وزن 
سیاسِی ایشان را در جمع سیاست مداراِن مدبر و 
باتجربه باال برد. زیرا هر سیاست مداری می تواند 
بحران ایجاد کند، ولی سیاست مدار موفق کسی 
است که از ایجاد بی ثباتی جلوگیری کند. داکتر 
عبداهلل این کار را در انتخابات ریاست جمهوری 

سال ۲۰۰۹ نیز انجام داده است. 
و  متحد  ملل  سازمان  فشار  و  کشور   مصالح 
به  که  ساخت  ناچار  را  نامزد  دو  هر  امریکا، 
در  و  دهند  تن  ملی  وحدِت  دولت  تأسیس 
نتیجه، تیم اصالحات و همگرایی ریاست داکتر 
اشرف غنی را در چارچوب طرح دولت وحدِت 

ملی پذیرفت.

به رغِم این همه زیان و افسوس، دولت وحدِت 
ملی دارای فواید زیر بوده و است: 

1ـ از فربه شدن بحران جلوگیری کرد 
۲ ـ از خرابِی وضِع امنیتی و تقویت روزافزوِن 

طالبان کاست
امنیتی  دوجانبۀ  موافقت نامه  امضای  زمینۀ  ۳ـ    
با امریکا را هموار کرد؛ با امضای موافقت نامۀ 
نیروهای  به  ناتو  و  امریکا  کمک های  امنیتی، 

امنیتی کشور ادامه می یابد
  4ـ زمینۀ برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل 
قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی 

مسجل شد
5 ـ توزیع شناس نامه های برقی 

6 ـ اصالح نظام انتخاباتی

تصمیم گیری  مجالس  در  اجرایی  رییس  7ـ    
دولت شرکت می کند و مدیریت امور اداری و 

اجرایی حکومت به عهدۀ اوست
  8ـ تفکیک کابینه و شورای وزیران 

۹ ـ سهم مساوی هر دو تیم در گزینش مقام های 
امنیتی و قضایی

همۀ  که  به نحوی  قدرت،  تمرکززدایی  1۰ ـ 
شریک  قدرت  ساختار  در  قومی  گروه های 

می باشند.

 نقش دوستان افغانستان:
رییس جمهور  حکومِت  و  متحد  ملل   سازمان 
موفقیِت  جهت  وسیعی  تالش های  اوباما 
تالش ها  این  ولی  دادند،  انجام  انتخابات 
نتوانست مشروعیت را به انتخابات باز گرداند. 
تقلب در دور دومِ انتخابات بسیار سازمان یافته 
از  بیشتر  والیات،  بعضی  در  و  بود  گسترده  و 
رای دهنده گان  شمار  در  افزایش  صد  در  صد 

مشاهده می شد.
عبداهلل  داکتر  به  واضح  شکل  به  امریکایی ها 
سیاسی  قدرت  رأس  در  مایل اند  که  گفتند 
افغانستان یک پشتون از جنوب باشد. مردم از 
رهبران اصالحات و همگرایی و تحول و تداوم 
انتظار دارند موضوعاتی از این قبیل را صادقانه 

به آن ها بگویند.
توافق نامۀ دولت وحدت ملی  اجرایی   ضمانت 
با سازمان ملل متحد و امریکاست. در صورت 
سرکشی هریک از طرفین از مواد موافقت نامه، 
امکان به وجود آمدن بحران سیاسی جدی است.

 نتیجه:
ضامن  مردم،  اکثریت  شفاف  و  آزاد   رای 
بنا  مردم  آرای  می باشد.  انتخابات  مشروعیت 
نتوانست  سازمان یافته  و  گسترده  تقلب  بر 
برندۀ قطعِی  بیاورد و  به بار  را  مشروعیت الزم 
و  تحول  تیم  هرچند  کند.  معرفی  را  انتخابات 
تداوم خود را برنده می داند، اما تیم اصالحات 
و همگرایی بر کاربرد تقلِب گسترده علیه خود 

اذعان دارد.
مستقل  نهادهای  همگرایی،  و  اصالحات  تیم    
تقلب  انتخابات،   کمسیون  بین المللی  و  و  ملی 
انتخابات تأیید کردند.  گسترده را در دور دومِ 
انتخابات به دلیل فساد گسترده و دست اندازی 
با  انتخاباتی  کمیسیون های  و  کرزی  حکومِت 

مصرف میلیون ها دالر بی نتیجه پایان یافت.
به  منجر  نامزد  دو  سیاسی  توافق  نهایت،   در 
تأسیس حکومِت به قول خود آن ها وحدت ملی 
توافق نامۀ  نشدِن  عملی  در صورت  اما  گردید. 
از  طرف ها  از  هریک  زدِن  باز  سر  یا  دوجانبه 
مفاد این توافق نامه، ادارۀ وحدت ملی تضعیف 

و زمینۀ فروپاشی آن فراهم می شود.
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  عزیزاحمد بارز/ پژوهش گر حقوق و علوم سیاسی

  جایگاه حقوقِی حکومت وحدِت ملی

ملی،  وحدت  حکومت  یا  دولت  کاری  روز  نخستین  در 
سرانجام سند امنیتی میان امریکا و افغانستان امضا شد.

مشاور  حنیف  اتمر  آقایان  امنیتی،  سند  این  امضاکننده گاِن   
در  امریکا  سفیِر  کینگهام  جیمز  و  کشور  امنیِت  شورای 

افغانستان بوده اند. 
بود،  این سو مطرح  به  از سال ها  اگرچه  امنیتی  امضای سند 
اما از سه سال به این  طرف بحث روی آن شدت گرفت و 
کشمکش های زیادی هم بر سِر امضا شدن و نشدِن آن به راه 
امریکا  با  استراتژیک  پیماِن  دارای  افغانستان  اگرچه  افتـاد. 
ناقص  نیز  پیمان  آن  امنیتی،  امضا شدن سند  بدون  اما  بود، 

می نمود.
امنیتی  امضای سند  از  بود، حامد کرزی  که  به هر صورتی 
در دوراِن مأموریتش شانه خالی کرد و در واپسین روزهای 
این  امضای  متوجه  که  داد  هشدار  نامزدان  به  مأموریتش 
سند و رابطه با امریکا باشند و این گونه مسوولیِت آن را بر 
این گونه شد که روز  انداخت. و  شانه های حکومِت جدید 
گذشته آقای اتمر به نماینده گی از دولِت افغانستان در حضور 
رییس جمهور و رییس اجرایی و معاونان شان و اعضای کابینه 
و دیپلمات های خارجی، این اسند را امضا کرد و رابطۀ بین 

افغانستان و امریکا را وارد یک مرحلۀ دیگر ساخت. 
مسلمًا امضای سند استراتژیک، خالی از تبعات هم نیست. 
نسازد،  مشوش  بسیار  را  منطقه  کشورهای  اگر  سند  این 
این  اگرچه  می کند.  دچار  تشویش  به  را  آن ها  اندازه یی  تا 
کشورها می دانند که دولِت افغانستان از جانِب امریکا تغذیه 
می شود و این کشور همۀ هم وغمش را به دوش دارد؛ اما با 
آن هم امضای این سند برای آن ها حساسیت زا است و خواهد 
بود. بی گمان این حساسیت چنین هم نیست که کشورهای 
رقیِب امریکا در همسایه گِی ما و در منطقه، افغانستان را با 
امضای این سند کنار بگذارند و رابطۀشان را با ما بگسالنند. 
ولی طبیعی  است که آن ها از ناحیۀ اقدامات و پیامدهای مبتنی 
بر این سند نگران هستند و در صورت لزوم، واکنش هایی 
ما  به سیاست مداراِن  این هم  البته  از خود نشان می دهند.  را 
بسته گی دارد و از مسوولیت هاِی آنان است که اجازه ندهند 
اقداماتی بزنند  با استفاده از این سند، دست به  امریکایی ها 
که باعِث تحریِک کشورهای دیگر در منطقه و همسایه گِی 

ما شود.
نگرانی ها،  این  ایجاد  از  جدا  سند  این  امضای  رو،  هر  به   
به  افغانستان را  این اهمیت را هم دارد که  برای بسیاری ها 
گونۀ رسمی و اساسی در محراِق توجِه امریکا قرار می دهد 
و می تواند سبب کاهِش نسبِی ناامنی ها شود. اگرچه حضور 
امریکایی ها در افغانستان زیاد منوط به امضای این سند نیست 
و نبوده و امریکا می توانست برای حضورش در این منطقه 
ملل جواز  سازمان  امنیِت  از شورای  افغانستان،  نقطۀ  در  و 
بگیرد؛ اما امضای این سند حاال نگاهِ امریکا را به افغانستان 
بیشتر معطوف خواهد ساخت. از این پس، کمک های امریکا 
در همان حِد تعیین شده به افغانستان ادامه می یابد و نیز بخِش 
محدود اما قابِل توجِه نیروهایش در کشور باقی می مانند و در 
مسایل امنیتی و دفاعی مسوولیت هایی را به عهده می گیرند. 
اکنون این مسوولیت و درایِت مسووالِن حکومت و دولِت 
و  می برند  را  بهره  نهایِت  سند  این  از  چه گونه  که  ماست 
امریکا را تشویق به احیا و نوسازِی زیرساخت های اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعِی افغانستان می کنند و این گونه، برای مردمِ 

بی بضاعِت ما زمینۀ اشتغال را فراهم می آورند.
آن  اساسی  مسلمًا شهکارِ  نیست؛  سند، شهکار  این  امضای 
بیشترین  امنیتی،  سند  امضای  بدل  در  امریکا  از  که  است 

استفاده را در عرصه های مختلف بُرد. 
 اگر سراِن حکومِت جدید درایت و هوشیاری به خرج دهند، 
این سند می تواند ضامِن تقویِت روزافزوِن نهادهای نظامی و 
اقتصادِی کشور و خروج از وضِع شکنندۀ امروز باشد. دیده 
شود که این درایت در وجود سیاست مداران و مسووالِن ما 
این  امضای  از  امریکا می تواند  تنها  این که  یا  و  دارد  وجود 

سند سود ببرد. 
با امریکا، یک  امنیتی  گفتنی ست که به تعقیِب امضای سند 
سنِد دیگر با ناتو نیز امضا شده است. امضای همۀ این سندها 
می تواند به سودِ ما باشد به این شرط که حکومِت جدید با 
روی دست گرفتِن یک سیاسِت متوازِن خارجی بتواند همۀ 
کشورهای منطقه و جهان را در قبال قضیۀ افغانستان متفق 

و متحد نگه دارد.

سند امنیتی امضا شد، اما...
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همزمان با پایان مهلت کمیسیون انتخابات پاکستان برای اعالم 
حزب  رهبر  خان  عمران  مجلس،  نماینده گان  های  دارایی 
مخالف دولت، نخست وزیر را به فساد مالی متهم و تاکید کرد 
که او هم باید فهرست واقعی دارایی های خود را اعالم کند.

محمد نواز شریف به عنوان نخست وزیر و رهبر حزب حاکم 
پاکستان، یکی از اعضای مجلس ملی این کشور نیز محسوب 

می شود.
عمران خان در تازه ترین سخنرانی خود در جمع هوادارانش 
در اسالم آباد، نواز شریف و زرداری )رییس جمهوری سابق 
پاکستان( را به فساد مالی متهم کرد و مدعی شد: نواز شریف و 
زرداری نه تنها دارایی خود را مخفی نگه داشته اند، بلکه پول 
هایی را که از محل فسادهای مالی گسترده بدست می آورند، 

به خارج از کشور منتقل می کنند.
سنای  و  ملی  مجالس  نماینده گان  های  دارایی  اعالم  طرح 
پاکستان، شامل نماینده گان پارلمان های ایالتی این کشور نیز 
می شود. کمیسیون انتخابات پاکستان که مسوول جمع آوری 
این اطالعات است، دهم تیرماه امسال با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد که نماینده گان تا روز 8 آبان )دیروز( فرصت دارند دارایی 

های خود را اعالم کنند.
پارلمان  و  نماینده گان  سنا، مجلس  نماینده گان مجلس  تعداد 
نفر است که  پاکستان در مجموع یکهزار و 147  ایالتی  های 
تا امروز به عنوان روز پایانی مهلت مقرر برای اعالم فهرست 
این  به  نسبت  آنان  از   414 تنها  تاکنون  خود،  های  دارایی 

موضوع اقدام کرده اند.

اردوغان:

 داعـش هیـچ ربطی به اسـالم ندارد
تروریستی  گروه  کرد:  تاکید  ترکیه  جمهور  رییس 
داعش هیچ ربطی به اسالم ندارد چراکه اسالم دینی 

صلح طلب است که خشونت را نمی بخشد.
به نوشته روزنامه تودی زمان، رجب طیب اردوغان، 
درباره  سمپوزیومی  در  که  ترکیه  جمهور  رییس 
بهداشت عمومی  سیاست های جهانی موادمخدر و 
مردم  که  نکته  این  به  اشاره  با  می کرد،  سخنرانی 
سراسر جهان درباره عقاید پشت اقدامات تروریستی 
چنین  به  جوانان  چرا  اینکه  و  داعش  گروه  اخیر 
نمی کنند،  می دهند، صحبت  تن  ظالمانه ای  اقدامت 
گفت: درست نیست که اقدامات تروریستی که در 
خاورمیانه صورت می گیرد را به اسالم مرتبط بدانیم.
دین  هر  یا  اسالم،  ما  دین  گفت:  باره  این  در  وی 
یگانه پرست دیگری خشونت ها و جنایت های این 
چنینی را مشروع نمی داند. جهان با تشکیل ائتالفی 
اقدامات  همزمان  است.  داعش  با  مقابله  حال  در 
من  کشور  که  است  سال   ۳۲ تروریستی پ.ک.ک 
را تهدید می کند. متعجم چرا این مساله هیچ کس 
ترکیه  نه فقط در  نمی آزارد. پ.ک.ک  را در جهان 
بلکه در اروپا نیز وجود دارد. تمام امکانات مالی و 

تسلیحاتی آن از اروپا می آید.
اروپایی  کشورهای  از  سخنانش  ادامه  در  اردوغان 
اقدامات پ.ک.ک  به  ندادن  نشان  واکنش  دلیل  به 
این  چرا  که  است  عجیب  گفت:  و  کرد  انتقاد 
آزرده  پ.ک.ک  اقدامات  از  اروپایی  کشورهای 
خاطر نمی شوند، عدم دخالت اروپایی ها به این دلیل 
ندارد؟  اسالم  واژه  نام خود  در  است که پ.ک.ک 

گروه های تروریستی هیچ ربطی به اسالم ندارند.
سخنرانی اش  جریان  در  ترکیه  جمهور  رییس 
همچنین تاکید کرد که گروه داعش نیز هیچ ربطی 
باره گفت: شبه نظامیان  این  او در  ندارد.  به اسالم 
دین  چراکه  ندارند  اسالم  با  رابطه ای  هیچ  داعش 
ما اسالم هیچ وقت تروریسم را تایید نمی کند. در 

اجازه  تروریسم  به  یگانه پرستی  دین  هیچ  حقیقت 
نمی دهد تا صلح را تهدید کند. هیچ چیزی دال بر 
تروریسم در کتاب مقدس ادیان یگانه پرست وجود 
دین  یک  نام  با  که  زمانی  تروریست ها  این  ندارد. 
دست به جنایت می زنند خود را فریب می دهند و 
و  توجیه  را  خود  تا  آنهاست  برای  راهی  تنها  این 

مشکالتشان را حل کنند.
نظامیان  شبه  پیوستن  کرد:  تاکید  اردوغان همچنین 
غربی به گروه های تروریستی مساله مهمی است و 
این اشتباه است که اقدامات جنایتکارانه این افراد را 
به دین اسالم  را  آنها  یا  بدانیم  »ترورهای اسالمی« 

ربط دهیم.
عضویت  به  اشاره  با  ترکیه  سابق  نخست وزیر 
اظهار  تروریستی  گروه های  در  غربی  شهروندان 
تن  هزار  حدود  که  کرد  اعالم  فرانسه  دولت  کرد: 

نیز  انگلیس  پیوسته اند.  داعش  به  شهروندانش  از 
عضویت 6۰۰ تن را در داعش تایید کرد. همچنین 
این  از  افرادی  که  می کند  تایید  هم  استرالیا  آلمان، 
همه  که  معتقدم  من  پیوسته اند.  داعش  به  کشور 
به  معتادانی  آنها حتی  بین  در  نیستند.  آنها مسلمان 

موادمخدر به چشم می خورد.
تا  دارد  نیاز  ترکیه  کرد:  تاکید  همچنین  اردوغان 
این کشور  به  زده  مناطق جنگ  از  که  را  آوارگانی 
گریخته اند، تحت حمایت خود قرار دهد. او در این 
نمی دهد  اجازه  ما هرگز  ما، دین  باره گفت: تمدن 
این  نکته  اما  نپذیریم.  مرزهایمان  را در  آوارگان  تا 
است که اروپا چه تعداد آواره را در خود جای داده 
است؟ من به شما می گویم فقط 1۳۰ هزار نفر. آیا 
شما کشورهای اروپایی رحم و شفقت ندارید؟ اما 

زمانی که نیاز باشد سالح می فرستید.

عمران خان، نخست وزیر پاکستان 
را متهم به فساد مالی کرد

داوود اوغلو: 

در رویاهایم با »هگل« و »امام محمد 
غزالی« به مناظره می نشینم!

کاسپارف: انتقاد رهبران یهودی از سخنان رییس جمهور آرژانتین در سازمان مل
پوتین خطرناک ترین مرد جهان و 

بزرگ ترین تهدید برای امریکا است رهبران جامعه یهودیان آرژانتین از اظهارات کریستینا 
ملل  در سازمان  این کشور  رییس جمهور  فرناندز، 
و  ایران  نقش  آمیا،  انفجار  پرونده  درباره  متحد 

همکاری یهودیان در این پرونده انتقاد کردند.
خانم فرناندز در سخنرانی روز ۲4 سپتمبر خود گفت 
همکاری  برای  ایران  با  آرژانتین  توافق  از  بعد  که 
یهودیان  همیاری  )مرکز  آمیا  انفجار  تحقیقات  در 
و  همکاری  باره  یک  به  یهودی  رهبران  آرژانیتن( 
حمایت از تحقیقات در این پرونده را متوقف کردند.
انفجار آمیا در تابستان سال 1۹۹4 در مرکز یهودیان 
جا  به  زخمی  صدها  و  کشته   8۵ آیرس  بوئنوس 

گذاشت.
پرونده این انفجار بیش از یک دهه بعد از آن فراز 
و نشیب های زیادی را طی کرد تا این که در سال 
جمهوری  دولت  رسما  آرژانتین  دادستانی   ۲۰۰6
اسالمی را به برنامه ریزی این بمبگذاری و حزب اهلل 

لبنان را به اجرای آن متهم کرد.
اکبر  جمله  از  ایرانی  مقام  چند  آرژانتین  دادستانی 
ایران،  وقت  جمهور  رییس  رفسنجانی،  هاشمی 
وقت  فرمانده  و  پیشین  دفاع  وزیر  وحیدی،  احمد 
نیروی قدس سپاه و محسن ربانی، وابسته فرهنگی 
سابق سفارت ایران در بوئنوس آیرس را در رابطه با 

پرونده آمیا متهم شناخت.
اما ایران همواره این اتهامات را رد کرده است.

خانم فرناندز در سخنان خود در سازمان ملل متحد 
ایرانی،  شهروندان  علیه  اتهام  اعالم  زمان  از  گفت 
همکاری  درخواست  ایران  به  سال  هر  آرژانتین 
می داد تا این که در سال ۲۰1۰ ایران که »تا آن زمان 
جایی در روند تحقیقات نداشت موافقت کرد که در 

این پرونده همکاری کند.«
›شیطنت های داخلی و خارجی‹

میان دو  تفاهم  یادداشت  امضای یک  به  توافق  این 
کشور منجر شد تا به گفته رییس جمهور آرژانتین 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  تهران،  در  که  »متهمان 
آرژانتینی  قاضی  برابر  در  بتوانند  می کردند،  زندگی 

شهادت بدهند.«
خانم فرناندز گفت که بعد از امضای این تفاهم نامه 

و  شد«  آغاز  خارجی  و  داخلی  شیطنت های  »تمام 
با ما همراهی می کردند  »جوامع یهودی که همواره 

ناگهان علیه ما دست به کار شدند«.
یهودی  رهبران  آرژانتین،  جمهور  رییس  گفته  به 
دولت او را به همکاری با »رژیم ایران« متهم کردند 
و »البی هایی در کنگره آمریکا انجام شد که آرژانتین 
را به همکاری با جمهوری اسالمی، البته نه به این 
نام بلکه به عنوان ›حکومت تروریستی ایران‹ متهم 

کرد.«
خانم فرناندز در ادامه گفت »حاال می بینیم که وزیر 
هتل  در  ایرانی اش  همتای  با  آمریکا  خارجه  امور 

والدورف استوریا دیدار می کند.«
او گفت به هیچ وجه مخالف چنینی دیداری نیست 
و از آن استقبال می کند، اما افزود »از کسانی که تا 
همین پارسال، نه یک قرن پیش، ایران را به حمایت 
چه  حاال  می پرسیم  می کردند،  متهم  تروریسم  از 

می گویند.«
رهبران یهودی که به دلیل تعطیالت مذهبی ›روش 
هاشانا‹ تا روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر به سخنان رییس 
این  از  بودند،  نداده  نشان  واکنش  آرژانتین  جمهور 
که »او تالش کرده مسئولیت ناکامی در این پرونده 
ابراز  بیندازد« به شدت  را به گردن جامعه یهودیان 

شگفتی کردند.
پیش از این هم اسرائیل و گروه های یهودی توافق 
را  آمیا  پرونده  در  همکاری  برای  آرژانتین  و  ایران 
محکوم کرده و آن را یک پیروزی دیپلماتیک برای 

ایران توصیف کرده بودند.

فردریش  ویلهلم  جورج  کرد:  اعالم  ترکیه  نخست وزیر 
هگل، فیلسوف آلمانی و امام محمد غزالی دانشمند بزرگ 
اسالمی آموزگاران من هستند و من در اندیشه و رویاهایم 

با آنها به مناظره می نشینم.
به نوشته روزنامه حریت، احمد داوود اوغلو، نخست وزیر 
ترکیه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاهی 
واقع در استان سامسون واقع در حاشیه دریای سیاه گفت: 
به صراحت می توانم بگویم که من در رویاهایم با هگل 
و غزالی به بحث می نشینم. تعدادی از سفرای ترکیه مرا 
در روزهای نخست سمتم در وزارت امور خارجه ترکیه 
استاد خود خطاب می کردند. روابط میان استاد  شاگرد، 
رابطه ای ناگسستنی است که تنها مرگ می تواند آن را قطع 
کند. خود من استادان زیادی دارم که هنوز نتوانسته ام آنها 

را مالقات کنم.

گری کاسپارف، قهرمان شطرنج جهان گفت: بزرگترین تهدید 
القاعده یا کره شمالی نیست  برای ناآرامی های جهان، داعش، 
بلکه رییس جمهوری روسیه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰8 میالدی و 

مجددا از سال ۲۰1۲ تا به امروز است.
با  مصاحبه ای  در  جهان  شطرنج  قهرمان  کاسپارف،  گری 
رییس  پوتین،  والدیمیر  وی  اعتقاد  به  که  گفت  یاهونیوز 
اوباما،  باراک  از  وی  است.  جهان  کابوس  روسیه  جمهوری 
به  توجه  و  رسیدگی  عدم  خاطر  به  امریکا  جمهوری  رییس 
الحاق  ویژه  به  اوکراین  در  پوتین  تهاجمی  اقدامات  به  موقع 

شبه جزیره کریمه انتقاد کرد.
کاسپاروف با مقایسه بی تفاوتی جهان با مسائلی که منجر به 
بروز جنگ جهانی دوم شد، گفت: اروپا به اقدامات پوتین بی 

تفاوت است.
قهرمان شطرنج جهان داعش را به عنوان مساله ای انحرافی که 

توجه جهان را به خود جلب کرده، توصیف می کند.
وی گفت: اینکه امریکا و متحدان غربی با تامین سالح برای 
مخالفان سوری در مقابل داعش موافقت کرده و در عین حال 
درخواست مشابه اوکراین را رد می کنند، بسیار ریاکارانه است.
علیه  شده  اعمال  کنونی  تحریم های  است  معتقد  کاسپاروف 
روسیه نه تنها به اقتصاد این کشور بلکه به پوتین و نزدیکانش 
نیز ضربه خواهد زد. به همین خاطر این تحریم ها باید دست 

کم تا مارس سال ۲۰1۰ میالدی ادامه داشته باشند.
وی افزود: پوتین قبل از آنچه که آن را »زمستان سرد قریب 
قدرت  عنوان  به  خود  طبیعی  گاز  منابع  از  خوانده  الوقوع« 
استفاده کرده و ارسال گاز طبیعی به اروپا و دیگر کشورهای 

اتحاد جماهیر شوروی را متوقف می کند.
کاسپارف نگران است که این تهدید برای متقاعد کردن امریکا 

و غرب به منظور کاهش تحریم ها کافی باشد.
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به  افراد عالقه مند  به  که  توصیه هایی ست  رایج ترین  از  یکی  مثبت«  »تفکر 
رشِد فردی می شود. اغلب گفته می شود که اگر افکار منفی داشته باشید، 
موفقیت و شادمانی تقریبًا غیرممکن است. در این مقاله بررسی می  شود که 

این مسأله درست است یا خیر.
این مقاله توسط Morty Lefkoe  نوشته شده است، او به مدت 4۵ 
سال برای ایجاد تغییراِت پایدار در زنده گی خود تالش کرد تا زمانی که 
راهی برای کنار گذاشتِن اعتقاداتی که او را عقب نگه می داشتند، پیدا کرد. 
تبدیل  دیگران  به  برای کمک  تکرار  قابِل  فرآیند  به یک  را  یافته هایش  او 
کرد. در نهایت 1۵۰۰۰۰ نفر و بیش از ۵۰ شرکت، به کمِک او باورهای 

محدودکنندۀ خود را  کنار گذاشتند.
 

افکار منفی از کجا می آیند؟
نباید شما افکار منفی داشته باشید؛ افکاری مانند: »من احتماالً در پروژۀ جدید 
موفق نمی شوم«، »او واقعًا مرا دوست ندارد« و »من دوباره کار را درست 
انجام نمی دهم«. این جمالت نتیجۀ نگرش ها و باورهای منفی یی ست که 
پیشتر در زنده گِی شما وجود داشته است. برای مثال جملۀ »من احتماالً در 
پروژۀ جدید موفق نمی شوم« نتیجۀ این باور می تواند باشد که: »من آن قدرها 
خوب کار نمی کنم« و »من توانایی کافی ندارم«. و یا جملۀ »او واقعًا مرا 
دوست ندارد« نتیجۀ این باور می تواند باشد: »من دوست داشتنی نیستم«، و 
هم چنین جملۀ »من دوباره کار را درست انجام نمی دهم« نتیجۀ این باور 

می تواند باشد: »من هیچ کاری را به طور مطلوب نمی توانم انجام دهم«.
بنابراین عاملی که شما را از رسیدن به موفقیت و شادمانی بازمی دارد، افکار 
منفی نیست؛ بلکه باید گفت این افکار بازتاِب نوع نگاهِ شما به جهان است. 

زنده گی  خودتان  و  مردم  زنده گی،  دربارۀ  خود  باورهای  با  همیشه  شما 
می کنید. حتا اگر شما از افکار منفی خالص شوید، بازهم باورها در زنده گی 

شما وجود دارند.

مردم برای دور شدن از افکار منفی چه کار می کنند؟
از  را  آن ها  نمی توانید  کنید؛  فرار  منفِی خود  افکار  از  کنید  اگر شما سعی 
بین ببرید. در بدترین حالت شما فقط نتوانستید در حذِف این افکار موفق 
شوید. اما در بهترین حالت، این افکار از ذهِن شما دور شده اند ولی هنوز 
مثل  افکار  این  می شوند.  هدایت  پنهانی  به صورت  بلکه  نرفته اند،  بین  از 
توپی هستند که تالش می کنید زیر آب نگه دارید. شما می توانید برای مدت 
کوتاهی توپ را زیر آب نگه دارید، اما در نهایت از این کار خسته می شوید 

و توپ از آب خارج می شود.
باورهایی که دربارۀ خود و زنده گی دارید، عامل به وجود آمدن افکار منفِی 
شماست، در این شرایط مثبت اندیشی فایده یی ندارد. چون ممکن است حتا 
هنگامی که هیچ فکِر منفی یی ندارید، دچار سوءظن شده و برای خالص 

شدن از شر افکار منفی، انرژِی خود را هدر دهید.
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بخش نخست

آیا مثبت اندیشی تغییر ایجاد 
می کنــــد؟

ع. چلیاوی

کار رهبری در حوزۀ آگاهی و روشن فکری 
می گنجد. تا دورنمایی دور، هنوز نمی توان 
تصور کرد که تودۀ جمعیِت یک طبقه یا 
اقلیت  هم پای  بتوانند  کل  طور  به  جامعه 
روشن فکر جامعه در عرصۀ روشن فکری 
و  خود  میان  تفاوت  که  رود  پیش  چنان 
نتیجه،  در  بردارد.  میان  از  را  روشن فکر 
امروز،  شرایط  در  و  حالت  بهترین  در 
به صورت شراکتی درهم تنیده  امر رهبری 
پیشرو )باسواد(  میان روشن فکر و بخش 
تودۀ جمعیت به گونه یی که تفاوت آن ها 
جوش خورده گی  در  نیز  و  باشد  ناچیز 
محقق  جمعیتی  تودۀ  عمومی  بدنۀ  با  تام 
خواهد شد. به دلیل توسعۀ علم و فراگیر 
شدن آموزش، امکان توسعۀ روشن فکری 
در سطح وسیع تری از جوامع فراهم شده 
است، و در نتیجه رفته رفته تحت تأثیر یک 
کم رنگ تر  تفاوت  این  اجتماعی  فرآیند 
اشاعۀ  امروز،  شرایط  در  اما  شد.  خواهد 
تصور یکی بودِن توده و رهبر بیش از همه 

علیه منافع تودۀ جمعیت خواهد بود.
متمم:

جنبش سوسیالیستی و روشن فکران 
سمت  به  انسانی  جامعۀ  دورنمای  هرگاه 
داشته  روی  طبقاتی  نزاع  بدون  جامعه یی 
علمی  تیوری های  که  آن گونه  و  باشد 
می کند،  بیان  سوسیالیستی  جامعه شناسی 
در گام اول پس از کسب قدرت جامعه یی 
منافع  اساس  بر  طبقاتی  هنوز  ماهیت  با 
آن  میان  واسطی  فاز  مثابۀ  به  اکثریت 
جامعۀ آرمانی و وضع موجود الزم باشد 
به جامعۀ  طبقاتی  از جامعۀ  انتقال  کار  تا 
صورت  این  در  یابد،  سرانجام  بی طبقه 
فقط  آن  ساکنان  که  جامعه یی  تشکیل 
نسبت  به  و  باشند  اجتماعی  کارکنان 
کنند،  شرکت  کارها  در  توانایی شان 
مفروض است. در چنین جامعه یی حقوق 
مبنای  بر  که  برابری،  مبنای  بر  نه  افراد 
مقوله یی  برابری  می شود.  تعیین  نابرابری 
جامعۀ  آخرین  در  که  است  گذشته  از 
بر  تکیه  با  سرمایه داری،  یعنی  طبقاتی، 
قانون ارزش )مبادلۀ برابرها( و در جامعۀ 
سوسیالیستی با اتکا به همین قانون بدون 

سرمایه داران ]نکته یی برای تحقیق[ مطابق 
اجرا  اندازۀ کارش«  به  فرمول »هرکس  با 
می شود. برابری در جامعۀ آرمانی بی طبقه، 
جواب گوی عدالت کامل نیست و نوعی 
نابرابری معقول بر اساس نیازهای طبیعی 
دیگر  که  فضایی  در  انسان ها  متفاوت  و 
نمی یابد و  معادلی در جامعه  حق خواهی 
برای  تالش  و  نوع خواهی  هست،  آن چه 
است،  طبیعت  با  بیشتر  خالقانۀ  انطباق 
اندازۀ  به  »هرکس  می شود.  آن  جایگزین 
نیازش« فرمولی ست که بر اساس نابرابری 
شده  جمع بندی  افراد  توانایی  و  استعداد 
به وجود  فنی  امکان  به  توجه  با  و  است 
مادی  شرایط  بشری،  جامعۀ  در  آمده 

اجرای آن فراهم است.
زمان  در  آینده،  پیش قراوالن  که  می دانیم 
به  موضوع  این  می کنند.  ظهور  حال 
و  انقالبی  ایده های  مورد  در  خصوص 
روشن فکراِن انقالبی صدق می کند. کسانی 
تا  آینده می کوشند، الجرم خود  برای  که 
اندازۀ زیادی از جنِس آینده خواهند شد. 
آفریده  حال  دِل  از  که  یک باره  نه  آینده 
می شود؛ و این زمان حال است که آبستِن 
آینده می باشد. دیدن آینده در حال، عین 

نگرش علمی است.
روشن فکری که پی جوی حقیقت هست، 
الجرم و به حکِم ضرورت عمل باید در 
زمان حال با آن مصالح مادی و ذهنی یی 
که در کند و کاو رهایی از بندهای حال 
علمی  وجدان  باشد.  داشته  پیوند  هست، 
او نه از منافع طبقاتی، که از منافع جامعۀ 
تیوری،  حکم  به  می گیرد.  نیرو  بی طبقه 
نافی  نهایت  در  انسانی  جامعۀ  دورنمای 
و  است  طبقه یی  نوع  هر  و  کارگر  طبقۀ 
از این رو حقانیت طبقۀ کارگر در شرایط 
فعلی در این معنی برای او مشروط است. 
از سوی دیگر، تا آن جا که سوسیالیسم علم 
است، خود جلب کنندۀ روشن فکرانی از 
حقیقت  طالب  که  است  دیگر  طبقات 
هستند. این دسته از روشن فکران، متحدان 
آنان به حکم  طبیعی طبقۀ کارگر هستند. 
جمع بندی علمی از موقعیت جامعۀ سرمایه 
با سرمایه داری  ناگزیر به ضدیت  داری، 
آلترناتیو حکومتی  که  با طبقه یی  اتحاد  و 
آن است برمی خیزند. چنین انسان هایی نیز 

چون همۀ کارگران آگاه، در نهایت 
از جمله  و  خواهان هیچ حکومتی 
و  بود  نخواهند  کارگری  حکومِت 
در تیوری از هم اکنون و در عمل 
در موقع مقتضی برای زوال دولِت 
کرد.  خواهند  کوشش  کارگری 
یک  سوسیالیستی،  کارگری  دولت 
که  نیست  معمولی  طبقاتِی  دولت 
نمایندۀ منافع کارگران باشد. چنین 
دولتی مأموریت خواهد داشت که 
طبقۀ  جمله  از  طبقات  همۀ  منافع 
کارگر را به نفع منافع جامعه نادیده 
از جنبۀ  را  به تدریج خود  و  گرفته 
متعارف دولت )که الزامًا حامی یک 
طبقه است و نافی آزادی دیگران( 

رها سازد.
سوسیالیسم،  نقطه نظر  از  بنابراین 
روشن فکران سوسیالیست، متحدان 
راستین کارگران و همراهان شفیِق 
کارگران پیشرو در موقعیت رهبری 
افراد  این  ورود  با  هستند. ضدیت 
به مبارزات کارگری، از لحاظ درک 
لحاظ  از  و  است  نادرست  علمی 
عملی، به محروم کردن کارگران از 
مستعدترین رهبران جنبش کارگری 

می انجامد.
کارگر در زنده گی  البته خود طبقۀ 

اتحاد  این  به  نیاز  به  بارها  خود  روزمرۀ 
مبارزات  تاریخ  طول  در  و  می اندیشد 
برده  بهره  همراهی  این  از  مستمر  خود، 
بود.  نخواهد  گیرا  اندرزی  چنین  است؛ 
علت  به  کارگر  بی شمار  که  همان طور 
رهایی طبقۀ  و  ناآگاهی، ضد سوسیالیسم 
از  بخشی  هم  همان طور  هستند،  کارگر 
خواهان  آگاهی،  علت  به  دیگر  طبقات 
کلی  طور  به  طبقات  نفی  و  سوسیالیسم 
روشن فکر،  سوسیالیست  یک  هستند. 
بلکه  نیست،  کارگر  طبقۀ  صرف  مدافع 
نفی  به  مدافع مشروط آن است. مشروط 
مبارزۀ  فرآیند  انتهای  در  کارگر  طبقۀ 
طبقاتی و وقتی که کارگران متحد و آگاه، 
خود دولِت خویش را پدیده یی بی مصرف 
هر  مثل  هم  او  ببینند.  دست وپاگیر  و 
کارگر  طبقۀ  سوسیالیست آگاهی،  کارگر 
نهایت  او را  را تقدیس نمی کند و دولِت 
می تواند  او  نمی انگارد؛  خویش  آرماِن 
باشد؛  کلمه  عام  معنای  به  انسان  مدافع 
ایده یی که کارگران آگاه باید روشن فکران 
انقالبی را در دست یابی بدان پیش کسوت 
خود بدانند، هر چند همین حالت در مورد 
کشف قوانین سوسیالیسم و شکل دولت 
این  دارد.  وجود  نیز  گذار  دورۀ  کارگری 
جدایی ناپذیر  بخش  روشن فکران،  قبیل 
مبارزات کارگری سوسیالیستی و در زمرۀ 

بهترین رهبران کارگری هستند.

پیش قراوالن آینده، در زمان 
حال ظهور می کنند. این موضوع 
به خصوص در مورد ایده های 
انقالبی و روشن فکراِن انقالبی 
صدق می کند. کسانی که برای 
آینده می کوشند، الجرم خود 
تا اندازۀ زیادی از جنِس آینده 
خواهند شد. آینده نه یک باره که 
از دِل حال آفریده می شود؛ و این 
زمان حال است که آبستِن آینده 
می باشد. دیدن آینده در حال، 
عین نگرش علمی است

مفهوم رهبری و نقش 
 روشن فکران

بخش دوم و پایانی



  سید حسین اشراق      

پارادوکسیکاِل  وضعیِت 
و  معاصر  دنیای 
جهان  مخصوصًا 
و  نگران کننده  اسالم، 
است.  چالش برانگیز 
چالش ها  این  از  برخی 
دارند  تاریخ  در  ریشه 
با  اند که  و برخی دیگر ناشی از بحران های جدید 
را نشان می دهند و  یافتِن کوچک ترین زمینه، خود 
چشم اندازهای آینده نگرانۀ معطوف به امنیِت انسانی 

را با عالمت های بزرِگ پرسش روبه رو می کنند.
اضطراب های گوناگون در تمدِن اسالمی را می توان 
برخاسته از ساختارِ مربوط به خودش و مواجهه با 
داد.  قرار  مطالعه  مورد  و  دانست  دیگر  تمدن های 

اساسی ترین مشکل در دروِن تمدن اسالمی را:
ـ تضعیِف عقل گرایی

ـ غلبۀ فورمالیزم
ـ ترویج قرائت های رسمی و تک بُعدی از دین

ـ و فقداِن گفت وگوی فعاالنه با تمدن های دیگر 
اسالمی  تمدن  از  برون  در  و  است.  آورده  به وجود 

می توان از:
ـ خود مرکز پنداری تمدِن غربی

ـ نگاهِ غالبًا سلسله مراتبی سنت های فلسفی در غرب
تمدن های  میان فرهنگی  گفت وگوی  فقداِن  و   ـ 

اسالمی و غربی 
سخن به میان آورد.

در دروِن تمدن اسالمی، قفِس آهنین متن محوری و 
جریاِن مخالفت با عقل، زمینۀ این را به وجود آورده 
است تا قرائت های انتقادی با موانع روبه رو گردد و 
استبداد فکری با استبداد سیاسی در هم تنیده شود، 

چنان که:
»تهافت  سیاسی  انگیزۀ  با  غزالی1  امام   .1
الفالسفه« ۲ را نوشته و فیلسوفاِن خردگرا را تکفیر 

نموده است؛
ابن تیمیه۳ با ردِ منطق، فلسفه و عرفان را   .۲

کفرآمیز و باطل قلمداد کرده است؛ 
»تعجیز  ارایۀ  با  رازي4   فخر  امام   .۳

الفالسفه«۵، متودولوژی تعقلی را تخطئه نموده و به 
باد انتقاد گرفته است؛

بی فایده،   را  منطق  استرآبادی6   امین    .4
مبانی عقلی را مردود و فلسفه را حرام دانسته است؛ 
مذموم  را  فلسفه  مجلسي7،  باقر  محمد   .۵
است،  نموده  معرفی  دیني  معرفت  منظومۀ  رقیِب  و 
ایشان بدگمانی هایی را در برابِر علوم عقلی دامن زده 
است که از طریق مکتب »تفکیک« ادامه داده می شود. 
پیامدهای گسترِش آموزه های متحجرانه برای تولید و 
بازتولید کژتابی های فکری در قالب ایدیولوژی های 
گذشته گرای مسحورِ قدرت در دوران جدید جبران 
ناپذیر است؛ زیرا زمینه های این را به وجود آورده 
نگیرد،  پا  بایسته  گونۀ  به  »حوزۀ عمومی«  که  است 
برابِر  در  خردگرایی  نکند،  پیدا  زمینه  مدنی  جامعۀ 
استبداد مفهومی مغلوب واقع شود، خرد جمعی از 
و  فکری  تحوالت  در  نقد  نقِش  و  گردد  تهی  معنا 
فضای  قضایا،  این  همۀ  نیابد.  جایگاهی  اجتماعی 
ناامن و غیِر قابل اعتماد در دروِن تمدن اسالمی را 

دامن زده اند.
در برون از تمدن اسالمی: 

شرقی ها  غرب،  در  متافیزیکی  آموزه های   .1
را بربر تلقی کرده است؛

را  بیگانه  فرهنگ های  و  اقوام    8 کانت   .۲
موردِ تحقیر قرار داده  است؛

هگل ۹ غیر اروپاییان را از لحاظ تاریخی   .۳
و فرهنگی فاقِد اهمیت و حتا آن ها را مانع تکوین 
و رشِد فرهنگ و تمدِن حقیقتًا بشری به شمار آورده 

است؛
ِ«بحران  معروف  کنفرانس  در  هوسرل1۰   .4
گونۀ  به  استعالیی«  پدیده شناسی  و  اروپایی  علم 
آشکار سخِن برتری بشریِت اروپایی را مطرح نموده 
و فرهنگ های دیگر را »برزنگی« خطاب  کرده است؛
با فیلسوفان غیر  هایدگر11 در گفت وگو   .۵

اروپایی آن ها را به عنواِن فیلسوف نشناخته است. 
فضای فکری و فرهنگی در غرب با وجودِ نقدهای 
مدرنیته«  ناتمام  پروژۀ  صوری  »عقالنیت  از  جدی 
غالبًا زمینه های این را به وجود آورده است تا عالوه 
بر مشکل نبود گفت وگوی مؤثر میان تمدن ها، نوعی 
به وجود  نیز  آن ها  میان  بدبینی  و  بی اعتمادی  حِس 

تهدیدهای  که:  نمود  مطرح  می توان  بنابراین  بیاید؛ 
غیریت سازی  و  تحجر  اسالم،  جهان  تمدنی  درون 
پنداری  مرکز  خود  تمدنی،  برون  تهدیدهای  و 
آن  برابر  در  رقیب  ضدیت سازی  و  ترانساندانتال 

است.
   گفتمان های فلسفی برخاسته از مفاهیم یاد شده، 
»هویت  و  قدرت«   « »حقیقت«؛  پیراموِن  بحث های 
به گونۀ جدی ژرفا بخشیده و صف بندی های  را   «

مشخص را شکل داده اند، با این وضعیت: 
جلوه  فروتر  دیگری  از  و  برتر،   حقیقِت خودی  ـ 

می کند؛
به  دیگری  گفتماِن  تضعیِف  برای  خودی  قدرِت  ـ 

کار می افتد؛
ارزش  ضد  دیگری  از  و  ارزش   خودی  هویِت  ـ 

تلقی می شود. 
این حالت نشان می دهد که جهان اسالم در درون با 
با هژمونی استعالگرایانۀ  بیرون  مشکِل تحجر و در 
و  ثبات  که  عامل هایی  روبه روست؛  غربی  تمدِن 
را  میان فرهنگی  همزیستی  و  گفت وگو  و  تسامح 
و  توسعه  برای  امنیت  و  می کند  روبه رو  چالش  با 
پایداری را در برابرِ  امواجی از تعارض قرار می دهد.
اوضاع  مخصوصًا  اسالم  جهان  اوضاع  بهبود  برای 
قرائت های  ترویج  تمدنی،  حوزۀ  این  امنیتی 
گذار  تا  می شود،  واقع  مؤثر  دین  از  خردگرایانه 
زمینه سازِ  فراتاریخی  و  افالطونی  پارادایم های  از 
از »حوزۀ خصوصی« شود  تفکیک »حوزۀ عمومی« 
ثبات  تسامح،   و  صلح  به  معطوف  دین ورزی  و 
با  آن  غیر  در  گردد.  انسانی  توسعۀ  و  اجتماعی 
از  جدیدی  دورهای  سخت افزارانه  شیوه های  ادامۀ 

بحران های اجتماعی تجربه خواهند شد. 
برای  همه جانبه  نیاز  نیز  اسالمی  تمدن  از  برون  در 
تقویِت جریان  و  »اسطوره های چارچوب«  از  عبور 
فرضیه های  تا  است،  فرهنگی«  میان  »گفت وگوی 
کردن  سلسله مراتبی  ذهنیِت  و  تمدن ها«  »جنگ 
فرهنگ ها پایان پیدا کنند و فصل نوی از تعامل میاِن 

تمدن ها به وجود آورده شود.
گفت وگوی میان  فرهنگی با ردِ مطلق انگاری و نفی 
متفاوت،  فرهنگ های  میان  در  می باید   ذات باوری 
و  کند  فراهم  را  آن ها  میاِن  تساهل  و  تعامل  مسیِر 

آمده در جهان  پیش  با معضل های  مواجهۀ مشترک 
معاصر را کیفیت بیشتری ببخشد.

گفت وگوی میان فرهنگی، سنت  های فکری مختلف 
تا هر  فرا می خواند  یکدیگر  برابر  در  فروتنی  به  را 
کدام خود را کامل و برتر و دیگری را  ناقص و ابتر 
تلقی ننماید، هم چنان تصور از خویش و دیگری را 
همواره در حال اصالح و تکمیل شدن بیانگارند و با 
»داعیۀ کلیت« وداع بگویند. در این صورت است که  
هم جهان زیست، سرشار از تفاوت و تعامل می شود 
و نیز  پاسخ گویی به اقتضائات زنده گی کیفیت بهتر 
پیدا می کند، هم چنان طرف های گفت وگو از مزیِت 

رابطۀ برابر و التقاط منطقی بهره ور می شوند.
و  دیگری  پذیرِش  میان فرهنگی،  گفت وگوی  در 
به  ارتباطی«  »خرد  محورِ  در  مراوده  برای  آماده گی 
عنوان اصوِل اساسی پنداشته می شود، ایجاب می کند 
دریافت،  و  فهم  که  بیانگاریم  را جدی  نکته  این  تا 
رفتار دوطرفه و چند طرفه است. برای َسَریان یافتِن 
این دریافت یک مانع وجود دارد و آن: عادت به شیوۀ 
تک فرهنگی، اندیشیدن و عمل کردن به اقتضائات و 
هنجارهای زنده گی در یک سنِت خاص است. این 
مانع چه بسا به عنوان حفِظ هویت، خود را موجه 
انتزاعی و  نشان دهد، اما ضرور است که جنبه های 
و استعالگرایانۀ آن از پرویزن نقد بگذرد و از فرو 
افتادن در ورطۀ تحجر و تعارض در امان بماند؛ زیرا 
خطِر برخورد با دیگری را به وجود می آورد و  جهاِن 

معاصر را تهدید می کند.
شرایِط موجود اقتضا می کند تا اصِل تکثر فرهنگ ها 
گفتماِن  عنوان  به  کثرت گرایی  و  شود  تلقی  جدی 
مطرح در زمانه مهم به حساب آید. این خصوصیِت 
گفت وگوی  و  است  معاصر  اجتماعی  حیاِت  عینی 
میان فرهنگی نیز به مثابۀ نظریۀ فلسفِی چنین زمانه یی 
که همپذیری  نظریه یی  باشد؛  تأثیرگذار  نقش  واجد 
در  می گیرد.  را جدی  متفاوت  اندیشه های  و  افق ها 
نقطۀ  یکدیگر  از  متقابل  شناخِت  و  فهم  نظریه  این 
عزیمت به شمار می رود و تقویت حِس اعتماد  و 
رفع سوءظن ها  در راستای امنیت انسانی مهم پنداشته 
می شود؛ وضعیتی  که تضاد را به تفاوت مبدل کند 
به  را  بالفعل  و  بالقوه  خشونت های  زمینه های  و 
ارج گزاری یی  نماید؛  تعدیل  یکدیگر  به  ارج گزاری 
و  آورد  پایین  را  خشونت  انگیزه های  ضریِب  که 
فضای منطقی و خردگرایانه را تقویت  کند. در غیر 
آن، تنش های خشونت بار به خودنمایی و ویران گری 
ادامه خواهد داد و ضرباهنگ اجتماعی در سیارۀ ما 

را با مشکالِت بیشتر روبه رو خواهد نمود.
اگر قرار باشد بحِث امنیت از ناحیۀ قبض و بسط های 
می توان  جرأت  به  گیرد،  قرار  تحلیل  مورد  فکری 
بسیج  راه،  بهترین  اسالمی   تمدن  درون  در  گفت 
ایجاد  و  خردگرایی  انکشاف  و  احیا  برای  امکانات 
چالش در برابر تحجر در اشکال متنوع آن می باشد؛ 
طریقه،  مناسب ترین  اسالمی  تمدن  از  برون  در  و 
تقویت گفت وگوی میان فرهنگی است تا هرمنوتیک 
تلطیف  برای  مؤثر  جریان  عنوان  به  تمدن ها  میان 
کند  ایفا  نقش  اجتماعی  متن های  در  حافظۀ جمعی 
از  ناشی  به فرو کاستِن تهدیداِت  امنیت معطوف  و 

اضطراب های فکری را زمینه سازی کنـد. 

پانوشت: 
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 )۵۰۵
تهاُفت الفالسفه اثر معروف غزالی در برابر   .۲
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احمد بن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه   .۳

)641- 7۰7هـ. ق (
»الرد علي المنطق« یکی از آثار این تیمیه   .4
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جهان اسالم

و چالش های فکرِی فرارو
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هرچه زودتر کابینۀ دولت...
و  رییس جمهور  احمدزی  غنی  اشرف  به  تبریک 
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت جدید افغانستان 
خواستار تشکیل هر چه زودتر کابینه این کشور شد.

بان کی مون در نامه ارسالی خود آورده است: انتقال 

مسالمت آمیز قدرت در افغانستان سبب خرسندی 
رشد  جهت  در  اساسی  گامی  موضوع  این  و  شده 

سیاسی برای این کشور است.
اینکه  بیان  با  همچنین  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
جدید  کابینه  سریعتر  هرچه  معرفی  و  تشکیل 
کرد:  نشان  خاطر  است،  جدی  نیاز  یک  افغانستان 

در طول دوران  افغانستان  مردم  از صبر و حوصله  
انتخابات تا روشن شدن نتیجه، قدردانی می کنم.

وی  در آخر تصریح کرد: سازمان ملل متحد در قبال 
وعده های خود نسبت به دولت کابل متعهد است، 
افغانستان  به  سازمان  این  حمایت های  و  کمک ها 

ادامه می یابد.

حکومت افغانستان توافقنامۀ دوجانبه امنیتی با ایاالت 
متحده امریکا را به امضا رساند. براساس این توافقنامه، 
امریکا و ناتو می توانند بعد از ختم ماموریت کنونی در 
پایان سال روان میالدی نیز نیروی نظامی در افغانستان 

داشته باشند.
موافقتنامه های دوجانبه امنیتی با ایاالت متحده امریکا 
و ناتو روز سه شنبه )8 میزان/ ۳۰ سپتمبر(، یک روز 
رییس  احمدزی،  غنی  اشرف  کار  به  شروع  از  پس 
جمهور جدید افغانستان در محفلی در ارگ ریاست 

جمهوری در کابل امضا شد.
از جانب افغانستان محمد حنیف اتمر، مشاور جدیداً 
تقرر یافته امنیت ملی و از جانب ایاالت متحده امریکا 
سند  این  کابل،  در  کشور  این  سفیر  کننگهام،  جیمز 

امنیتی را امضا کردند.
همچنان موافقتنامه وضعیت نیروها با پیمان اتالنتیک 
موریس  و  اتمر  حنیف  سوی  از  نیز  )ناتو(  شمالی 
یوخیم، نمایند ملکی ناتو در افغانستان به امضا رسید.

جمهور  رییس  موافقتنامه   این  امضای  مراسم  در 
عبداهلل  عبداهلل  همچنان  و  معاونان اش  با  افغانستان 
رییس اجرایی حکومت همراه با معاونان اش و شماری 

از شخصیت های سیاسی دیگر حضور داشتند.
نیروهای  جدید  ماموریت  زمینه  موافقتنامه  این 
در  می سازد.  مهیا  را  افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی 
 1۲ حدود  قاطع«  »حمایت  نام  زیر  جدید  ماموریت 
هزار نیروی ناتو و ایاالت متحده امریکا در افغانستان 
در  نیروها  این  از  بخشی  داشت.  خواهند  حضور 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  آموزش و مشوره دهی به 
مصروف شده و بخشی دیگر در بخش های امنیتی و 

تدارکاتی مصروف می شوند.
افغانستان  جمهور  رییس  احمدزی،  غنی  اشرف 
امروز  »تا  گفت:  موافقتنامه  این  امضای  محفل  در 
در  ما  بین المللی  همکاران  طرف  از  قوه  از  استفاده 
امنیت صورت  نامه شورای  خاک ما براساس فیصله 
می گرفت.... امروز ما شاهد مساوات دولت افغانستان 
با دولت های همکار خود در دنیا هستیم. به صورت 
یک دولت مستقل، براساس برداشت منافع ملی خود، 
قراردادای را که برای ثبات، خیر و رفاه مردم و ثبات 

منطقه و دنیا است، امضا کردیم«.
ایاالت  از  افغانستان  حکومت  قرارداد،  این  براساس 
که  می آورد  دست  به  مالی  کمک های  امریکا  متحده 
برای تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی این کشور حیاتی 
است. این موافقتنامه سربازان امریکایی در افغانستان را 

از پیگرد قضایی معاف می سازد.
موافقتنامه،  این  براساس  که  گفت  احمدزی  آقای 
کمک های بین المللی برای تقویت نهادهای افغانستان 
حد  تا  المللی  بین  »کمک های  می گیرد:  مصرف  به 
شرطی  به  می گیرد،  ما صورت  بودجه  راه  از  ممکن 
کنیم  عملی  آن  مصرف  در  را  بنیادی  اصالحات  که 

و شفافیتی را که ملت )نیز( می خواهد انجام بدهیم«.
از  که  کرد  تاکید  در ضمن  افغانستان  رییس جمهور 
استفاده  افغانستان«  دولت  فیصله  براساس  »تنها  نیرو 
صورت می گیرد. او افزود: »فضای ما زیر کنترول خود 
ما می ماند. هر کسی که به افغانستان می آید، براساس 

یک نظام قبول شده ویزا به خاک ما خواهد آمد«.
برعالوه آقای احمدزی، داکتر عبداهلل عبداهلل نیز تأکید 
کرد که امضای این موافقتنامه هیچ خطری را متوجه 
همسایه های افغانستان نمی کند. عبداهلل افزود که این 

را کمک می کند که در سال های  افغانستان  توافقنامه 
آینده به پای خود ایستاد شود.

اجرایی  صدراعظم  عبداهلل  عبداهلل  مراسم  این  در 
دقت  با  ما  همه  گفت:  مراسم  این  در  رییس جمهور 
این موافقتنامه ها را مرور کردیم و مفاد آن را به نفع 
طرف  از  می دانیم.  کشور  این  در  ثبات  و  افغانستان 
دیگر ما می خواهیم به مردم افغانستان اعالم کنیم در 
صورت  توافقنامه  اجرای  در  که  هرروزی  و  هرقدم 
گرفته؛ کوشش شده است حداکثر منافع کشور و ملت 

افغانستان محفوظ باشد.
مردم  که  قربانیانی  از  دارد  جا  گفت:  عبداهلل  عبداهلل 
افغانستان به خاطر تامین ثبات داده اند یاد کنیم و یاد 
شهدا را گرامی بداریم و برای آنها دعا کنیم. همچنین 
بین الملل در  از همکاری های جامعه  به جا است که 
همه عرصه ها به ویژه در عرصه تأمین امنیت و نظامی 
و امنیتی تشکر و قدردانی کنیم چرا که آن ها با کمک 
ما  کنار  در  شماری؛  کردن  قربانی  و  دالر  میلیاردها 
ایستادند. امروز همکاران بین المللی در کنار ما ایستاده 
اند و باید این توافقنامه باعث امیدواری واطمینان مردم 

به آینده بهتر برای منطقه شود .
عبداهلل عبداهلل تأکید کرد ما در عین حال به تاثیر مثبت 
امنیت برای همسایگان چشم داریم  ثبات و  صلح و 
تنها بر ضد هیچ  نه  این قرارداد  ما تصور می کنیم  و 
کشوری نیست و تأکید می کنیم که هیچ صدمه یی به 
امنیت وسالمت کشورهای همسایه نمی رساند ضمن 
آن که افغانستان با همه همسایگان خود این تعهد را 
همسایگان  علیه  کشور  این  خاک  از  نباید  که  دارد 
تامین  به  توافقنامه  این  حال  عین  در  شود.  استفاده 

امنیت و ثبات فراتر از افغانستان کمک می کند.
در این حال، سفیر امریکا در افغانستان هنگام امضای 
موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا می گوید که 
توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا، فراتر از یک 

تعهد است.
جیمزکننگهم سفیر امریکا در افغانستان، گفت: تعهد 
مشارکت و همکاری که در این موافقتنامه وجود دارد 
باعث تحکیم بیشتر و دوام روابط میان ایاالت متحده 

امریکا و افغانستان می گردد.

کننگهم افزود: »امریکا به مردم افغانستان ارزش قایل 
است؛ ما برای آینده بهتر برای افغانها متعهد هستیم و 
عالقه مند کار با رییس جمهور اشرف غنی و داکتر 
عبداهلل رییس اجرایی و حکومت جدید افغانستان به 
منظور رسیدن به منفعت های بیشتر در آینده هستیم«.

در  بزرگ  پیشرفتهای  به  کشور  دو  هر  گفته وی،  به 
نایل  افغانستان  در  امنیت  و  ثبات  به  دستیابی  زمینه 
قابلیت  و  اراده  افغانستان  امنیتی  نیروهای  اند؛  شده 
هایش را برای تامین امنیت به مردم افغانستان نشان 
امریکا  این موافقتنامه زمینه تداوم کمک های  دادند؛ 
را به نیروهای امنیتی افغانستان پس از اتمام ماموریت 

نظامی آیساف، فراهم می سازد.
او بیان داشت: موافقتنامه کابل- واشنگتن، نه تنها برای 

افغانستان بلکه برای ثبات منطقه کمک خواهد کرد.
فراتراز  موافقتنامه  »این  امریکا خاطرنشان کرد:  سفیر 
یک تعهد می باشد و یک انتخاب از سوی افغانستان 
به منظور جلب حمایت بین المللی و انتخاب از سوی 
امریکا برای همکاری با شرکای افغان خود در عرصه 
ماموریت های امنیتی و حمایت از آموزش و تجهیز 

نیروهای افغان در راستای مبارزه با تروریزم است«.
درهمین حال، موریتزیوخیمز نماینده ناتو نیز یادآور 
ناتو  از  نمایندگی  به  افتخار است که  »برای من  شد: 
موافقتنامه موقف ناتو در افغانستان را امضا می کنم؛ 
این موافقتنامه، همان اساس حقوقی را برای حضور 
ناتو در بخش مشاوره نظامی و ملکی، ارایه می کند«.

آقای یوخیمز تصریح کرد: اهمیت این توافقنامه امنیتی 
فراتر از ماموریت تازه ناتو پس از سال ۲۰14 می باشد 

و همکاری های ناتو را با افغانستان تجدید می کند.
به گفته او، این موافقتنامه شامل تایید و تطبیق تعهدات 
ناتو در نشست شیکاگو است که بر اساس آن، ناتو تا 
سال ۲۰17 قوای امنیتی افغانستان را حمایت خواهد 

کرد.
او عنوان کرد: »یقین دارم که این موافقتنامه، تقویت 
برای  را  بهتری  اقتصادی  انکشاف  و  امنیت  ثبات، 
افغانستان به دنبال خواهد داشت و فصل جدیدی را 
برای انکشاف افغانستان در سال آینده خواهد گشود«.
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قانون حق دسترسی به...
 دسترسی به معلومات، حفظ و گسترش حقوق بشری، 
انتخاباتی،  نظام  اصالح  زنان،  حقوق  به  جدی  توجه 
فراهم سازی تمهیدات الزم برای تعدیل قانون اساسی 
دیگر  از  سیاسی  قدرت  ساختن  پذیرتر  انعطاف  و 
رییس  احمدزی  غنی  اشرف  جناب  و  من  تعهدات 

جمهور جمهوری اسالمی افغانستان است. 
افغانستان  اتحادیه خبرنگاران  مبارز رییس  عبدالحمید 
می گوید، هرچند داکتراشرف غنی احمدزی در مراسم 
نظری  اظهار  هیچ گونه  بیان  آزادی  مورد  در  تحلیف 
نکرد؛ اما برای قضاوت در مورد نحوۀ برخورد او در 

برابر رسانه ها هنوز بسیار زود است.
مبارز تاکید کرد، امیدوار استیم که با توشیح قانون حق 
از  جدید  رییس جمهور  توسط  معلومات  به  دسترسی 
نداشته  مشکلی  روزنامه نگاران  و  رسانه ها  بعد  به  این 
دولت  که  دید  و  منتظر شد  باید  هم  آن  با  اما  باشند؛ 

وحدت ملی درعمل چه خواهد کرد.
در همین حال، حشمت رادفر روزنامه نگار می گوید، 
سال   1۳ در  ها  رسانه  آزادی  فعالیت  و  بیان  آزادی 
گذشته روند روبه رشدی را پیموده است، هرچند این 
نیز  یی  عدیده  مشکالت  و  ها  فرود  و  فراز  با  روند 

روبرو بوده است.
وی افزود، اما قدر مسلم این است که حمایت دولت 
از آزادی بیان و قانونمند شدن این آزادی در کنار دیگر 
حقوق مدنی و سیاسی شهروندان کشور از بزرگترین 
مولفه های تامین دموکراسی و تالش هایی که به خاطر 
نهادینه سازی این ارزش ها انجام شده است، می باشد.
او افزود، توقع جامعه رسانه یی خبرنگاران و فعاالن 
مدنی کشور از دولت وحدت ملی این است که نه تنها 
آزادی های موجود را احترام بگذارند، بلکه در راستای 
نهادینه سازی هرچه بیشتر ارزش های نوین شهروندی 

درکشور تالش نمایند.
بین المللی  نهاد  عمومی  رییس  پویا  حامد  عبدالصمد 
خبرنگاران  و  رسانه ها  کنندۀ  حمایت  یا  بازار  میدیا 
می گوید، باید یکی از اولویت های کاری رییس جمهور 
جدید در نخستین روزهای کاری اش توشیح قانون حق 

دسترسی به معلومات باشد.
 به گفتۀ او: »یکی ازعوامل خشونت دربرابر خبرنگاران 
اطالعات  به  دسترسی  قانون  نبود  واقع  در  افغانستان 
است، زیرا زمانی که خبرنگاران به خاطر تهیۀ گزارش 
به یک نهاد مراجعه می کنند، اطالعات را در اختیارشان 
می  پافشاری  خبرنگاران  که  زمانی  و  دهند  نمی  قرار 
این  باید  بنابراین  مواجه می شوند؛  با خشونت  کنند؛ 

قانون هرچه زودتر توشیح شود. 
وی تاکید کرد، از حکومت وحدت ملی می خواهیم تا 
قانون دسترسی به اطالعات را پس از آن که به توشیح 
رییس جمهور می رسد، زمینه های اجرایی شدن آن را 

در ادارات دولتی فراهم سازند. 
به باور پویا، قانون دسترسی به اطالعات می تواند در 
را  افغانستان  مردم  و  دولت  اداری  فساد  با  امرمبارزه 

بیشتر از پیش یاری نماید.
حق  جهانی  روز  سپتمبر  هشتم  بیست  حال  این  با 
دسترسی به معلومات است که همه ساله در اکثریت 
نیز تجلیل می شود  افغانستان  از جمله  دنیا  کشورهای 
و اما امسال این روز در افغانستان مصادف شده بود با 

آخرین روز کاری حامد کرزی.
یکی  افغانستان  پیشین  جمهوری  رییس  حامدکرزی   
را  خود  حکومت   1۳ دست آوردهای  بزرگترین  از 

گسترش آزادی بیان در کشورمی داند.
درسخنرانی  همیشه  افغانستان  اسبق  جمهوری  رییس 
خود تاکید کرده که یکی از برنامه های او در 1۳ سال 
گذشته گسترش و پیشرفت مطبوعات بوده و نگذاشته  
است تا آزادی نوپای مطبوعات و رسانه های افغانستان 
آن  پیشرفت  مانع  نهادی  یا  و  ببیند و شخصی  صدمه 

شود.
که  چالش هایی  وجود  با  که  داشته  تاکید  همواره  او 
وی  دولت  داشته،  اخیر  درسال های  افغانستان  دولت 
برای حفظ و گسترش آزادی بیان و آزادی مطبوعات 

تالش های فراوانی انجام داده  است.
و اما اکنون و پس از 1۳ سال که آزادی بیان و رشد 
رسانه ها در کشور با فرود و فرازی های زیادی همراه 
وحدت  دولت  که  دید  و  شد  منتظر  باید  است،  بوده 
دربرابرانتقادات رسانه ها خواهد  ملی چگونه موضعی 

داشت.

امریکا اشتباهش در عراق...
چه  اینکه  درباره  تنها  نباید  ما  داد:  ادامه  مودی 
انجام  یکدیگر  به  کمک  برای  می توانیم  اقداماتی 
چه  اینکه  درباره  باید  بلکه  کنیم  صحبت  دهید، 
یکدیگر  با  جهان  منافع  برای  می توانیم  کارهایی 
مبنای  باید  این  کنیم.  صحبت  نیز  دهیم  انجام 

همکاری هند و امریکا باشد. در این مورد افغانستان 
یک مثال بسیار خوب است. بدون شک افغانستان 

به متحد کردن هند و امریکا کمک کرده است.
مودی همچنین از تمامی کشورهای جهان خواست 
تا برای مبارزه با موج شدید تروریسم با یکدیگر 

متحد شوند.
وی افزود: ما به مدت 4۰ سال با این مشکل مواجه 

ندارد.  مرزی  و  حد  هیچ  مساله  این  و  بوده ایم 
کشورها  تمامی  و  است  بشریت  دشمن  تروریسم 
و افرادی که به بشریت اعتقاد دارد باید دست به 

دست یکدیگر دهند
این در حالی است که وی هیچ پیشنهادی درباره 
با  مبارزه  برای  امریکا  ائتالف  در  هند  همکاری 

داعش ارایه نداد.

کابل و واشنگتن موافقت نامۀ امنیتی را 
امـضا کـردنـد



سناتوران:

حکومت جدید برای آوردن اصالحات 
در کشور قاطع عمل کند

سال ششم  y شمارة یک  هزار  سه صدو   هشتاُد هفت   y چها ر شنبه   9میزان / مهرy 1393 6ذوالقعد ة الحرام   y 1435 1اوکتوبر  72014 www.mandegardaily.com

هافبک فرانسوی المپیاکوس می گوید بارسلونا خانه او است 
و روزی به این باشگاه اسپانیایی برخواهد گشت.

شاید هیچ بازیکنی به اندازه اریک آبیدال از بارسلونا خاطره 
نداشته باشد. این بازیکن مسلمان فرانسوی روزهای تلخ و 
شیرینی را با آبی-اناریها پشت سرگذاشت و هر بار درباره 
این تیم صحبت می کند اشک از چشمان او جاری می شود که 
بعضی از قطرات آن برآمده از خشم و ناراحتی و بعضی هم 

برآمده از شادی و تاسف است.
آبیدال در بارسلونا موفق شد افتخارات بسیاری را به دست 
آورد اما سرطان کبد او باعث شد تا آبی-اناریها قراردادش 
را تمدید نکنند که این باعث ناراحتی و خشم این بازیکن 
بیماری  از  رهایی  از  بعد  است  معتقد  او  شد.  فرانسوی 
باشگاه  این  سران  اما  کند  بازی  بارسلونا  برای  می توانست 

اسپانیایی نامهربانانه به همکاری با او ادامه ندادند.
شد  جدا  بارسلونا  از  ناراحتی  با  که  است  درست  آبیدال 
را  آبی-اناریها  تیم است و نمی تواند  این  با  او  اما هنوز دل 

فراموش کند. این بازیکن فرانسوی امیدوار 
او  بازگردد.  بارسلونا  به  روزی  که  است 
خانواده  یک  ما  همه  بارسلونا  در  گفت: 
کارلوس  که  زمانی  به خوبی  را  این  بودیم. 
مشاهده  کرد  خداحافظی  فوتبال  از  پویول 
آنها هستند  است.  من  بارسلونا خانه  کردم. 
که تصمیم می گیرند من باید به نوکمپ برگردم یا نه. سران 
بارسلونا پیش از این به من قول دادند که در آینده در این 
آیا  که  نمی دانم  گرفت.  برعهده خواهم  را  وظیفه ای  باشگاه 
به طور کلی من  اما  نه  یا  آنها روی قول خود هستند  هنوز 

آماده هستم تا در هر حالتی به بارسلونا برگردم.
گفت:  بارسلونا  فقید  سرمربی  ویالنووا  تیتو  درباره  آبیدال 
هنوز آن روزهایی را که ویالنووا به عیادت من می آمد به یاد 
می آورم. او همواره از شرایط من می پرسید و درباره فوتبال 
انسان خوبی بود و همه  هم حرف می زدیم. ویالنووا واقعا 
ما جای خالی او را احساس می کنیم. من دلم برای او بسیار 

تنگ شده است.
این بازیکن فرانسوی در پایان سخنان خود، گفت: ژاوی با 
ماندنش در بارسلونا ثابت کرد که چقدر به این باشگاه وفادار 
است. دوست دارم درباره مسی هم بگویم که او تصادفی به 
او  نکرده است.  پیدا  فوتبال جهان دست  چهار توپ طالی 
واقع بازیکن بزرگی است و هر وقت که بارسلونا به او نیاز 
همواره  مسی  است.  کرده  ثابت  را  خود  توانایی های  داشته 
ثابت  او همواره  این حال  با  را تحمل می کند.  زیادی  فشار 

می کند که بزرگ است.
آبیدال بعد از جدایی از بارسلونا به موناکو رفت و یک فصل 
برای این تیم زیر نظر کلودیو رانیری بازی کرد. او این تیم 
فرانسوی را در فصل جابجایی تابستانی ترک کرد و االن برای 
اروپا  قهرمانان  لیگ  در  که  می کند  بازی  یونانی  المپیاکوس 
بدرقه  شکست  با  را  مادرید  اتلتیکو  و  داشته  خوبی  شروع 

کرده است.

رییس جمهور جدید افغانستان روز گذشته، پس از انجام تحلیف 
به تشریح خط مشی حکومت جدید در عرصه داخلی و خارجی 
کشور  در  امنی ها  نا  و  اداری  فساد  با  که  داد  وعده  و  پرداخت 
مبارزه قاطع نموده و بر رشد اقتصادی کشور توجه خواهد کرد.

مشی  خط  از  سنا  مجلس  شنبه  سه  روز  جلسه  در  سناتوران 
حکومت جدید به ویژه در راستای مبارزه قاطع با فساد و تامین 

امنیت در کشور استقبال کردند.
محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا، سخنان روز دوشنبه 
رییس جمهور جدید را خوب یاد نموده و ابراز امیدواری کرد که 

این گفته ها به صورت قاطعانه در عمل پیاده شود.
خوبی  بیانات  احمدزی  غنی  اشرف  »آقای  افزود:  ایزدیار  آقای 
تیم  امیدواریم حکومت وحدت ملی منحیث یک  ما  ارایه کرد، 
شاهد  مختلف  بخش های  در  تا  کنند  مردم خدمت  برای  واحد 

دست آوردهای خوب باشیم«.
با  جدید  حکومت  شک  »بدون  گفت:  جمشیدی  اکبر  علی 
مشکالت جدی روبروست؛ انتظار مردم افغانستان این است که 
در قدم اول به ثبات سیاسی یعنی ایجاد اعتماد بین اعضای دو تیم 

و تامین امنیت توجه صورت گیرد«.
رفیع اهلل حیدی دیگر عضو سنا نیز گفت: »روز گذشته یک روز 

تاریخی بود؛ بیانات آقای احمدزی صدای دل مردم بود«.

او نوع ارتباط اعضای شورای ملی با حکومت 
امیدوار است  افزود:  را غیر مشروع خواند و 
دیدار  گفت،  جمهور  رییس  که  همانطوری 
پایان  وزرا  با  ملی  اعضای شورای  خصوصی 
یابد و همچنین مردم از گرو قاضیان و دادستان 

ها نجات یابند.
غنی  اشرف  جمهور  رییس  از  سناتوران 
سیاست  و  مجرمین  با  که  احمدزی خواستند 
داده  وعده  که  همانطوری  کشور  در  مافیایی 
اسالمی  شریعت  و  نموده  قاطع  مبارزه  است 

را تطبیق کند.
آنان، بیشتر از هر چیزی دیگر بر تامین امنیت 

در کشور تاکید کردند.
همچنین سناتوران یادآور شدند که برای پشت 
سرگذاشتن مشکالت کنونی در کشور باید هر 
سه قوه )اجراییه، مقننه و قضاییه( به صورت 

مشترک با هم همکاری جدی داشته باشند.
رییس جمهور احمدزی، سیاست خارجی حکومت وحدت ملی 
را در ۵ حلقه )ارتباط با همسایه گان، منطقه، کشورهای اسالمی، 
بین  بزرگ  های  سازمان  و  اروپا  و  کانادا  امریکا،  شامل  غرب 

المللی( تقسیم کرد.
با  بزودی  افغانستان  که  گفت  همسایه  کشورهای  بخش  در 
از خاک  کرد؛  امضای خواهد  دو طرفه  پیمان  منطقه  کشورهای 
همچنین  و  شد  نخواهد  استفاده  کشوری  هیچ  علیه  افغانستان 
امنی  نا  برای  همسایه ها  خاک  از  که  دارد  توقع  نیز  افغانستان 

افغانستان استفاده نشود.
برخی سناتوران این موقف آقای احمدزی را نسبت به مداخالت 

پاکستان ضعیف یاد کردند.
هدایت اهلل رهایی گفت: »رییس جمهور باید در برابر طالبان و 
پاکستان موقف مشخص و قاطع ارایه می کرد؛ سیاست تضرع در 

برابر مداخالت پاکستان دردی را دوا نمی کند«.
احمدزی  رییس جمهور  بیانات روز گذشته  سناتوران،  برعالوه 
از سوی بسیاری از مردم افغانستان به ویژه آگاهان امورسیاسی 

استقبال شده است.
امید  را  احمدزی  جمهور  رییس  دوشنبه  روز  بیانات  آگاهان، 

دهنده عنوان کرده اند.

ژابی  از  ستایش  به  آلمان  فوتبال  قیصر 
و  مهم ترین  را  او  و  پرداخت  آلونسو 

بزرگ ترین خرید باواریایی ها دانست.
انتقال  عجیب ترین  که  گفت  بتوان  شاید 
در فصل جابه جایی تابستانی پیوستن ژابی 
آلونسو، هافبک رئال مادرید به بایرن مونیخ 
بود. هیچ کس انتظار نداشت که این مهره 
کلیدی رئال مادرید از این تیم جدا شود تا 
اما این  بایرن مونیخ را بر تن کند  پیراهن 

انتقال صورت گرفت.
با  را  خوبی  بسیار  فصل  آلونسو  ژابی 
سهم  و  گذاشت  سر  پشت  رئال مادرید 
لیگ  در  تیم  این  قهرمانی  در  بسزایی 
قهرمانان اروپا داشت. او همواره بازیکنی 
به  آنچلوتی  کارلو  و  رئال  برای  کلیدی 
شمار می آمد اما در نهایت تصمیم گرفت 
تا از این تیم جدا شود و به بایرن مونیخ 
بپیوندد و شاگرد گوآردیوال شود و مشکل 

خط میانی بایرن را حل کند.
باالیی  توانایی های  به  توجه  با  آلونسو 
برای  خرید  بهترین  می تواند  دارد  که 
بایرن مونیخ باشد. این تیم ژاوی مارتینس 
داده  دست  از  آسیب دیدگی  خاطر  به  را 
است و آلونسو بدون شک می تواند بهتر 

از مارتینس هم برای بایرن باشد.
باشگاه  افتخاری  رییس  بکن باوئر، 
بایرن مونیخ به ستایش از آلونسو پرداخت 
باشگاه  این  برای  خرید  بهترین  را  او  و 
بازیکن  بایرن  گفت:  او  دانست.  آلمانی 
االن  است.  کرده  جذب  را  خوبی  بسیار 

بایرن  به  آلونسو  پیوستن  از  هفته  چند 
قرارداد  که  بگویم  می توانم  و  می گذرد 
بزرگ ترین  و  مهم ترین  ما  برای  آلونسو 

قرارداد است.
آلونسو  تمایل  خبر  وقتی  داد:  ادامه  او 
شگفت  شنیدم  را  رئال  از  جدایی  برای 
زده شدم. اصال نمی توانستم باور کنم که 
از  از رئال جدا می شود.  بازیکنی  چنین 
را جذب  آلونسو  توانست  بایرن  که  این 
به  که  چرا  شدم  خوشحال  بسیار  کند 
می  و  شناسم  می  را  بازیکن  این  خوبی 
دانم که چه توانایی ها فنی زیادی در میانه 

میدان دارد.
قیصر فوتبال آلمان در پایان سخنان خود 
و  باهوشی  بسیار  بازیکن  آلونسو  گفت: 
را  الزم  و  کافی  تسلط  میدان  میانه  در 
دارد. او می تواند کمک زیادی به بایرن 
آمده  بایرن  که  زمانی  از  آلونسو  کند. 
عملکرد خوبی داشته و سهم بسزایی در 
تیم داشته است. او  این  پیروزیهای اخیر 
می تواند کمک زیادی به تیم گوآردیوال 

بکند.

لیونل مسی معتقد است که بارسلونا این 
فصل می تواند با کمک سوارس قهرمان 

اروپا شود.
مسی می گوید:»همه ما خیلی هیجان زده 
زیادی در  بازیکنان خوب  هستیم. چون 
لوئیس  آینده  در  داریم.  تیممان  ترکیب 
سوارس هم به ما اضافه می شود و می 
باشیم. مخصوصا  از قبل هم  بهتر  توانیم 
به کمک  تواند  می  او  قهرمانان  لیگ  در 
تیم بیاید«. البته مسی سختی های قهرمان 
شدن در اروپا را هم می داند:»می دانیم 
بازی های سختی را  که سخت است و 
باید با موفقیت پشت سر بگذاریم. اما به 
هایی  تیم  باشیم.  موفق  توانیم  می  نظرم 
که در این رقابت ها هستند بهترین های 
که  است  دلیل  همین  به  و  هستند  اروپا 
اهمیت  تورنمنت  این  در  شدن  قهرمان 

ویژه ای دارد«.

بکن باوئر:
 آلونسو مهم ترین و بهترین خرید ماست

مسی:
 برای قهرمانی اروپا حساب 

ویژه یی روی سوارس باز کردیم

ورزش
آبیدال: 

روزی به بارسلونا برمی گردم

اصل طالیی برای دوام...
در منطقه و جهان تقویت کند و بازهم آن ها 
را متعهد به ایستادن در کنار افغانستان بسازد. 
مسلمًا این دستاوردها و یا امیدواری ها، همه 
مرهوِن توافق و تفاهمی است که حوِل دولت 

وحدِت ملی شکل گرفته است. 
روز گذشته، سخنرانی رییس جمهور افغانستان 
یعنی داکتر اشرف غنی حکایت از روی دست 
دادِن  حرکت  برای  جامع  برنامه یی  داشتِن 
اما  بهتر داشت.  به سمِت فرداهای  افغانستان 
این که  مگر  شد  نخواهد  عملی  برنامه ها  این 
را  خود  توجه  تمام  محترم،  رییس جمهور 
دهد  خرج  به  زیرساخت هایی  ساختن  برای 
بنا  رو  ساخِت  باشند،  نداشته  وجود  اگر  که 
به شکلی که امروز ایده ال همۀ افغانستانی ها 
است، ناممکن خواهد شد. و برای آغاز همت 
گماشتن به ساخِت زیربناهایی که بتواند ترقی 
و توسعه را به کشور هدیه کند، هیچ اصلی 
بر  که  پیمانی  بقای  و  دوام  حفظ  از  مهم تر 
گرفته،  شکل  ملی  وحدت  دولت  آن  اساِس 
داکتر  نه  بنابراین،  داشت.  نخواهد  وجود 
عبدهلل عبداهلل به عنوان رییس اجرایی کشور 
و نه داکتر اشرف غنی به عنوان رییس جمهور، 
که  رادیکالی  جریان های  و  گروه ها  به  نباید 
در اطراف شان وجود دارند و یا ممکن است 
بزنند،  حلقه  پیرامون شان  آینده  روزهای  در 
این  بنای  و  اساس  که  بدهند  را  اجازه  این 
دولت  و  سازند  متزلزل  را  توافق  و  وحدت 
وحدِت ملی را هنوز به اجرا و قوام نرسیده، 

با شکست مواجه کننـد. 
سیاسی  راه حل های  سیاسی  بحران های  حل 
دارد و بدون شک ایدۀ تشکیل دولت وحدِت 
بن بستی  به  توانست  مناسب  زمانی  در  ملی 
هیچ کس  نفِع  به  آن  در  ماندن  که  دهد  پایان 
بحرانی  با  را  افغانستان  می توانست  و  نبود 
این پس  از  باید  اما  سازد.  مواجه  همه گیر 
باشند  حقیقت  این  متوجه  ما  سیاست مداراِن 
که اصل صداقت و پای بندی به تعهدات شان 
را  کشور  سیاسِی  فضای  می تواند  که  است 
هم،  به  باورمندی  و  اعتماد  با  دیگر  بارِ  یک 
به  را  همگرایی  و  وحدت  و  ساخته  آکنده 
نوعی  هر  به  که  مهره هایی  اگر  آورد.  ارمغان 
توانسته اند به دولت وحدِت ملی وارد شده و 

بازیگِر میدان شوند، هر کدام با هر مقدار از 
قدرتی که به دست دارند، با نگاهی فرودستانه 
و یا نگاهی فریب کارانه به اطرافیان بنگرند و 
بخواهند با نادیده گرفتِن آن چه که به آن تعهد 
کرده اند، اصل صداقت و اعتماد را خدشه دار 
سازند؛ بدون شک با هر حرکِت خود جامعه 
و  عمیق تر  بحران های  سوی  به  قدم  یک  را 

خطرناک تر سوق خواهند داد. 
رییس جمهور نباید پس از ورود به ارگ به 
این فکر باشد که برندۀ میدان بوده و توانسته 
بر همۀ چالش ها فایق آید و بر اریکۀ قدرت 
تکیه زند؛ بلکه هر دو تیمی که دولت وحدِت 
ملی را با فداکاری و درایت بنیان نهادند، باید 
همۀ  این پس،  از  که  باشند  هوشیار  و  متوجه 
ثبات در این کشور، دشمِن  دشمناِن صلح و 
شماره یک و قسم خوردۀ وحدتی خواهند بود 
افغانستان  کشتی  شدِن  غرق  بشکند،  اگر  که 
شد.  خواهد  انجام  سریع تر  و  سهل تر  بسیار 
سیاق،  این  با  حکومت داری  و  وحدت  این 
هر  اصل  این که  مگر  بود  نخواهد  ممکن 
سطوح  در  سیاسی  تصمیم گیرِی  و  حرکت 
مختلِف اداره و حکومت داری کشور، مبنایی 
مبنا فقط و فقط می تواند  آن  باشد که  داشته 
به  تعهد  و  صداقت  اصل  گرفتِن  نظر  در 
تشکیل  برای  دو طرف  هر  توافِق  مورد  سند 
که  سندی  همان  باشد؛  ملی  وحدِت  دولت 
بر اساِس آن اگر رفتار شود و در اجرای آن 
دولت  شود،  داده  خرج  به  تعهد  و  صداقت 
پایدار  الگوی  یک  به  می تواند  ملی  وحدت 
بلکه  افغانستان،  برای  تنها  نه  حکومت داری 
یک الگو و راه حِل موفق برای دیگر کشورها 
که با مشکالت و چالش هایی نظیر افغانستان 
مواجه اند، مبدل شود. اما هر گونه سوءاستفاده 
و هر حرکِت غیرصادقانه نیز می تواند طرفین 
را به هم بدبین سازد و در نهایت شکاف هایی 
نفع  بیشترین  که  کند  ایجاد  نظام  بدنۀ  در  را 
خواهند  افغانستان  ثباِت  و  صلح  دشمناِن  را 
برد و وعده ها و دورنماهای روشنی که روز 
به مردمِ  افغانستان  تازۀ  گذشته رییس جمهور 
افغانستان و جامعۀ جهانی نوید داد را نقش بر 
آب خواهد کرد و طرح داشتِن یک افغانستان 
توسعه یافته و مترقی را عقیم و ناکام خواهد 

ساخت.
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رییس  جمهور   پخوانی  جمهوریت  اسالمی  افغانستان  د 
جاللتمآب حامد کرزی، د افغانستان د اسالمی جمهوریت 
محمد  اشرف غنی  ډاکټر  جاللتماب  رییس  جمهور  
احمدزی، د پاکستان د اسالمی جمهور رییس جاللتمآب 
خان،  آغا  کریم  شاهزاده  علی حضرت  و  حسین،  ممنون 
محترمو  او  جمهور رییس  پخوانی  اوسنی  د  افغانستان  د 
مرستیاالنو، د افغانستان د اسالمی جمهوریت جمهور رییس 
جمهوری  ریاست جمهوری  معاون  مرستیاالنو،  محترمو 
د  هندوستان  د  شریعت مداری،  محمد  ایران،  اسالمی 
حامد  جاللتمآب  مرستیال  جمهور رییس  د  جمهوریت 
انصاری، فضیلت مآب د افغانستان قاضی القضات او سترې 
محکمې محترمو غړو د دوستو هیوادو نو لوړپوړو استازو.
جمهوری  از  دوست،  کشور های  عالی رتبۀ  نمایندگان 
تاجکستان،  جمهوری  چین،  مردم  جمهوری  ترکیه، 
قزاقستان،  کشور  ترکمنستان،  جمهور  کانادا،  کشور 
ایاالت متحدۀ امریکا، فدراسیون روسیه، کشور پادشاهی 
عربستان سعودی، کشور قطر، امارات متحدۀ عربی، کشور 

سریالنکا، نمایندگان کور دپلماتیک مقیم کابل.
روسای  مشرانو،  محترمو  او  معززو  مقاومت  او  جهاد  د 
روسای  افغانستان،  ملی  شورای  مجلس  هردو  محترم 
ولسی جرگه و مشرانوجرگه، د ملت محترمو استازو درنو 

مشرانو او ګډونوال اسالم علیکم ورحمت اهلل و برکاته!
اجازه راکړی تر هرڅه دمخه د افغانستان له ملت څخه 
د زړه له کومې مننه وکړم، چې په تیرو انتخاباتو کې 
یې له جدی خطراتو سره ګډون وکړ. خوشحاله یم ، 
چې نن د یوه سیاسی بهیر به ترڅ کې د واک د مسالمت 
آمیز لیږ په ترڅ کې یو او د افغانستان د تاریخ یو نوی 

فصل پیلوو.
انتخابات  حالی که  در  واحد،  تیم  یک  به حیث  ما  امروز 
افغانستان را پشت سر گذاشتیم و در رأس تیم اصالحات 
و همگرایی با افتخار وارد مبارزات انتخاباتی شدیم، اما در 
این مرحله حساس تاریخ کشور، به حیث یک تیم واحد با 
تشکیل حکومت وحدت ملی مبتنی بر چهارچوب توافق 
سیاسی متعهد هستیم تا در راستای پاسداری از ارزش های 

اسالمی، اصالحات بنیادی و ایجاد تحول در همۀ سطوح 
و ساختار های اداری و سیاسی کشور، بر اساس همکاری، 
اعتماد متقابل، صداقت و همدیگر پذیری گام های اساسی 

برداریم.
افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر، به وحدت، همدلی، 
صلح و امنیت ضرورت مبرم دارد. بر مبنای موافقت نامۀ 
سیاسی ما ملزم به تحکیم صلح و ثبات، انکشاف اقتصادی، 
رشد و تکامل فرهنگ سیاسی و نهادینه ساختن ارزش های 
رشید  مردم  شایستۀ  که  آن گونه  کشور،  در  مردم ساالری 

افغانستان است، هستیم.
ایجاد حکومت داری سالم، مبارزۀ جدی با فساد، تحکیم 
حقوق  از  حمایت  بیان،  آزادی  رشد  قانون،  حاکمیت 
دسترسی به معلومات، حفظ و گسترش ارزش های حقوق 
زنان و مخصوصًا اصالح  به حقوق  بشری، توجه جدی 
برای  الزم  تمهیدات  فراهم سازی  کشور،  انتخاباتی  نظام 
تعدیل قانون اساسی و انعطاف پذیر ساختن قدرت سیاسی 
داکتر صاحب اشرف غنی  تعهدات من و جناب  از دیگر 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  رییس جمهور  احمدزی، 

است.
در  افغانستان  اعتبار  با   و  شایسته  جایگاه  احیای  برای  ما 
سطح منطقه و جهان و تأمین مناسبات نیک در چهارچوب 
منافع متقابل و همزیستی مسالمت آمیز، مساعی جدی به 

خرج خواهیم داد.
حضار محترم! حال زمان آن فرا رسیده که همۀ ما مردم 
افغانستان، قشر سیاسی و نخبگان کشور و جامعۀ جهانی، 
آگاهانه، با مسئولیت بیشتر در کنار حکومت وحدت ملی 
بایستیم و آرمان های ملت بزرگ افغانستان را هر چه بیشتر 
مراسم  می خواهم  پایان،  در  بسازیم.  نزدیک  واقعیت  به 
کرزی،  حامد  جاللتمآب  از  را  خود  سپاس  و  قدردانی 
برای  زمینه سازی  در  که  افغانستان  سابق  رییس جمهور 
ابراز  دادند،  انجام  مساعد  اقدامات  سیاسی  قدرت  انتقال 
از  ایشان[ طول عمر  برای شان سالمتی و ]برای  بدارم و 

درگاه خداوند پاک مسألت نمایم.
از  مسالمت آمیز  قدرت  انتقال  اولین  قبل،  سال  سیزده 
رییس جمهور  ربانی،  برهان الدین  پروفیسور  شهید  استاد 
کرزی  حامد  جاللتمآب  به  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
صورت گرفت، در سیزده سال گذشته جناب حامد کرزی 
زمام امور کشور را به عهده داشتند و حق دارند باالی ما 
و باالی مردم افغانستان که ممنون خدمات شان باشیم. از 
خاطر  به  افغانستان  دوست  کشور های  و  جهانی  جامعۀ 
حمایت شان از مردم افغانستان و مساعدت های فراوان شان 
به کشور ما ابراز قدردانی می نمایم، هم چنین می خواهم از 
نیرو های امنیتی افغانستان به خاطر قربانی های بی دریغ شان 
در راه دفاع از حاکمیت ملی و تأمین امنیت مردم افغانستان 

قدردانی نمایم.
دعا  اتحاف  افغانستان  شهدای  همۀ  روح  به  که  دارد  جا 
موفقیت  به  رابطه  در  را  آرزومندی خود  اخیر،  در  کنیم. 
داکتر  جاللتمآب  ریاست  تحت  ملی  وحدت  حکومت 

محمد اشرف غنی احمدزی ابراز می نمایم.
ژوندی د وی افغانستان!

متن کامل سخنرانی داکتر عبداهلل عبداهلل، صدر اعظم دولت وحدت ملی در مراسم تحلیف:

آرمان های ملت را هر چه  بیشتر به واقعیت نزدیک سازیم
اصل طالیی برای دوام و بقای 

دولت وحدِت ملی

حلیمه حسینی 
رفتن  فرو  و  کشمکش  و  جنجال  ماه ها  از  پس 
در فضای مبهم و نامطمین سیاسی، روز گذشته 
نقطۀ عطفی در تاریِخ کشور رقم خورد و قدرِت 
سیاسی بدون بروزِ خون ریزی و خشونت انتقال 

یافت. 
رنِگ خون و بوی باروت، از دیرگاهی ست که با 
سرنوشت مردمِ ما عجین شده است و از این رو 
ما،  شهروندان  آرزوهای  بزرگ ترین  از  یکی 
اندیشیدن به فردای بدون جنگ و خون ریزی ست. 
تشکیل دولت وحدت ملی، بر گره کورِ انتخاباِت 
ما در نهایت نقطۀ پایان گذاشت و دست کم بر 
روی کاغذ توافقاِت خوبی صورت گرفت تا از 
سال های  از  متفاوت  حکومت داری یی  این پس 

گذشته را شاهد باشیم. 
تحلیف رییس جمهور و رییس اجرایی کشور و 
معاونین شان، شکوه و عزت مندِی قریب الوقوعی 
را به ملت نوید داد؛ عزت و سربلندی یی که فقط 
و فقط در سایۀ اتحاد و همدلی می تواند به دست 
آید. بدون شک طرِح تشکیل دولت وحدت ملی، 
و  روش ها  اختالف  سلیقه ها،  اختالف  توانست 
در  و  کند  مدیریت  به نوعی  را  انحصارگرایی ها 
بارِ  یک  و  بشکند  را  انتخاباتی  بن بست  نهایت 
که  برساند  باور  این  به  را  جهانی  جامعۀ  دیگر 
افغانستان ظرفیت و پتانسیِل باالیی برای تبدیل 
شدن به مکانی سرشار از امید و آرزو برای صلح 
و ثبات را دارد؛ مکان و جغرافیای امنی که بتواند 
صلح و ثبات را ...                  ادامه صفحه 7

شورای امنیت سازمان ملل از مراسم سوگند اشرف غنی 
افغانستان  جدید  رییس جمهوری  عنوان  به  احمدزی 
انتقال صلح آمیز قدرت  را نخستین  آن  استقبال کرد و 

در این کشور دانست.
امنیت  شورای  اعضای  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
تمامی  همکاری  و  شرکت  اهمیت  بر  ملل  سازمان 
ملی  وحدت  دولت  چهارچوب  در  افغانستان  احزاب 
روشن،  آینده ای  به  دستیابی  برای  کشور  این  جدید 

صلح آمیز و متحد تاکید کردند.
ملل  سازمان  شورای  اعضای  توسط  که  بیانیه یی  در 
دولت  از  امنیت  شورای  عضو  کشور   1۵ شد،  منتشر 
مسائلی  موثر  صورت  به  تا  خواستند  کابل  جدید 
امنیت،  جمله  از  است  مواجه  آن  با  کشور  این  که  را 
حکومتداری خوب، حقوق بشر، دموکراسی و مقابله با 
تروریسم، فساد و قاچاق مواد مخدر و همچنین احیای 

وضعیت اقتصادی افغانستان مورد بررسی قرار دهد.
امنیت  اعضای شورای  است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
اقدامات  انجام  بر  خود  محکومیت  بر  ملل  سازمان 
به  القاعده  و  طالبان  توسط  خشونت بار  و  تروریستی 

همراه سایر گروه های تروریستی و افراطی تاکید کرده 
و گفتند که اقدامات این گروه ها با هدف بی ثبات کردن 
نباید  افغانستان  دولت  و  است  کشور  این  در  اوضاع 
دموکراسی  صلح،  تا  دهد  اجازه  تروریست ها  این  به 
عضو  کشورهای  بنابراین  کنند.  متزلزل  را  ثبات  و 
این شورا از مردم و دولت افغانستان حمایت کرده و 
جامعه بین الملل نیز وظیفه خود می داند تا از این کشور 

حمایت کند.

استقبال شورای امنیت از روی کار آمدن دولت جدید افغانستان


