
رییس ارتش پاکستان در دیدار خود با مقامات ارشد 
نظامی  نیروهای  آموزش  پیشنهاد  کابل  در  افغانستان 

افغانستان را ارایه کرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، در پی خروج نیروهای 
ارتش  رییس  رییس  حضور  افغانستان،  از  بین المللی 
پاکستان راحیل شریف در این کشور امری مهم تلقی 
می شود و همکاری پاکستان و افغانستان پس از خروج 
این نیروها راه حلی به سمت صلح و آشتی با طالبان 

افغانستان است.
ارتش پاکستان در پایان این سفر یک روزه در بیانیه یی 
طیف  کرد  اعالم  شریف  راحیل  جنرال  کرد:  اعالم 
گسترده یی از نهادهای آموزشی پاکستان آماده آموزش 

نیروهای امنیتی افغانستان هستند.
در این بیانیه تأکید شد که یک افغانستان با ثبات و آرام 
بهترین منفعت را به پاکستان می رساند و تنها راه برای 
اطمینان بخشی از امنیت منطقه یی مقابله با تروریسم به 

عنوان دشمن مشترک هر دو کشور است.
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  افغانستان،  دفاع  وزیر 

هیات  و  شریف  به  را  توضیحاتی  افغان،  مقامات  و 
امنیتی  اخیر  پاکستانی همراه وی درخصوص شرایط 

در افغانستان ارایه کردند.
مسوولیت  انتقال  درخصوص  هم چنین  طرف  دو 
همکاری  افغانستان،  ملی  امنیت  نیروهای  به  امنیت 
دوجانبه بیشتر میان افغانستان و پاکستان با تاکید ویژه 
بر مکانیزم هماهنگی مرزی بین دو کشور و و تبادل 
گفت وگو  و  بحث  سازی  شفاف  و  امنیتی  اطالعات 

کردند.
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با  افغانستان  از  خروج  آستانۀ  در  امریکایی  نیروهای 
بزرگترین  بگرام،  پایگاه  در  ساختمان   ۱۸۰۰ تخریب 
آماده گی  برای خروج  امریکا در کشور،  نظامی  مرکز 

می گیرند.
آستانه  در  افغانستان  در  مستقر  امریکایی  نیروهای 
ساختمان های  و  تأسیسات  برخی  تخریب  به  خروج 

پایگاه های نظامی خود در افغانستان ادامه می دهند.
در فرودگاه بگرام که...                   ادامه صفحه 6

احمد ولی مسعود
نباید با تصویر ذهنی هر یک از رهبران آن  دولت وحدت ملی 
به شکل جداگانه مجسم شود؛ بلکه با روح و ماهیت درونی آن 
و با درنظرداشت شرایط کشور، در یک قالب کالن و جمعی به 

نمایش گذاشته شود.
ذهنی  پارادوکس  سریعتر  هرچه  ملی  وحدت  دولت  رهبری 
خودشان را در خود و میان خود حل نمایند و به خاطر داشته 
محاسبه  هردوی شان  مشکل  حساب  به  مشکلی،  هر  که  باشند 
خواهد شد. افتادن یکی، دیگری را به طور طبیعی از مدار خارج 
بازنده یی نخواهد  برنده و  بازی سرانجام  این  خواهد ساخت و 

داشت. 
توام با بحران انتخاباتی، از اعالم دولت وحدت ملی، اکنون چهل 
روز می گذرد و این کم کم دغدغه های ذهنی را میان قشر سیاسی 
کشور به وجود آورده است. عده یی با منظومۀ فکری همیشه گی 
در مقایسۀ این دولت با دولت های قبل از آن برآمده اند؛ جمعی 
عاجز از فهم دقیق و ضرورت تاریخی آن به آسانی از کنار آن رد 
شده به جان کرکترهای آن افتاده و هویت بازیگران آن را نشانه 
رفته اند و نزد عد ة خوش قلبی هم سر و ته این دولت گم است. 
نفس  است،  معیار  ما  اعتقاد  به  و  دارد  عینیت  آنچه  رو،  هر  به 
پدیدة نو ظهور دولت وحدت ملی در کشور می باشد که کاماًل 
کتاب جدیدیست در حیات سیاسی کشور و هیچ بدیلی ندارد و 
نخواهد داشت....                                      ادامه صفحه 7

شورای ملی می خواهد مسووالن ارشد کمیسیون های 
کل  دادستانی  به  را  انتخاباتی  شکایات  و  انتخابات 
معرفی کند. پارلمان می خواهد که جنبۀ جرمی تقلب ها 
و تخطی ها در انتخابات بررسی و مورد تعقیب عدلی 

قرار گیرد.
روز  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران  و  رؤسا 
عمومی  مجلس  در   ۱393 عقرب   ۱4 چهارشنبه 
اما به جز معاون  مجلس نماینده گان استجواب شدند 
از کمیشنران و رییسان  انتخابات، هیچ یک  کمیسیون 
نیامدند.  جلسه  این  در  انتخاباتی  کمیسیون های 
مسووالن  حضور  عدم  به  اعتراض  در  نماینده گان 
کمیسیون انتخابات، به معاون این کمیسیون اجازه ارایه 

توضیحات ندادند.
پیشتر مجلس سنا نیز گفته بود که اعضای کمیسیون های 

در  که  گسترده یی  تقلب های  دلیل  به  را  انتخاباتی 
معرفی  کل  دادستانی  به  گرفت،  صورت  انتخابات 

می کند.
 ۱6 والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
حمل و 24 جوزا با تقلب گسترده همراه شد. حکومت 

مداخله  با  کشمکش،  دوماه  از  پس  ملی  وحدت 
سازمان ملل متحد و وزارت خارجه امریکا، در نتیجه 
توافق سیاسی به وجود آمد. اما جنجال های انتخابات 

شوراهای والیتی هنوز ادامه دارد.
در  نماینده  گان  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
جلسه روز چهارشنبه گفت: »ما هیأت اداری با احترام 
مکتوب رسمی  افغانستان  مردم  اراده  و  ملت  به خانه 
است  قضایی  و  عدلی  ارگان  یک  که  سارنوالی  به  را 
تأخیر  که  کند  تحقیق  را  جرمی  مسایل  تا  می فرستیم 
چرا، چرا تقلب، چرا به این شیوه انتخابات برگزار شد 

و جواب آن ها را در آینده پیگیری می کنیم«.
اعضای مجلس می گویند انتخابات امسال »ناکام ترین« 
و »بدنام ترین« انتخابات بوده و اگر انتخابات پارلمانی 
سال ۱394 توسط مدیران...               ادامه صفحه 6

نیروهای امریکایی 1800 ساختمان 
را در پایگاه بگرام تخریب کرده اند

رییس جمهور غنی:

در تشکیل کابینه عجله نشود

دولت وحدت ملی
دوستان اندیشه یی و دشمنان سیاسی دارد

درخواست پاکستان و سکوت افغانستان

شورای ملی:

 مسووالن کمیسیون های انتخاباتی مورد پیگرد قرار گیرند

علما  از  شماری  با  دیداری  در  کشور  رییس جمهور 
در ارگ ریاست جمهوری گفته است که برای تشکیل 

کابینۀ تازه عجله نشود و از تدبیر کار گرفته شود. 
محمد اشرف غنی ظهر روز گذشته پس از ادای نماز 
علمای  از  شماری  با  ارگ،  جامع  مسجد  در  جمعه 
دین، وزرای سرپرست، نماینده گان مردم در شورای 
ملی و عده یی از بزرگان و متنفذین کشور دیدار کرد.

در  دیدار  این  در  غنی  دکتر  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
مورد سفرهای اخیرش به کشورهای عربستان سعودی 
و جمهوری مردم چین معلومات داد و هر دو سفر را 

برای افغانستان بسیار با ارزش دانست.
در  جدید  حکومت  که  افزود  غنی  جمهور  رییس 
که  دریابد  را  افغانستان شرکای  برای  تا  است  تالش 
در عرصه های مشخص با ما کمک کند تا در زنده گی 

مردم افغانستان تغییرات بنیادی رونما گردد.
خاطر  به  کشور  علمای  از  تشکری  ضمن  وی 
حمایت شان از حکومت وحدت ملی، گفت: همکاری 
حیاتی  ارزش  کشور  در  تحکیم صلح  زمینه  در  شما 

دارد.
رییس جمهور در اخیر این دیدار در رابطه به کابینه 
باید  جدید  کابینه  تشکیل  مورد  در  که  گفت  جدید 
استفاده  کامل  دقت  و  تدبیر  از  بلکه  نشود  عجله 

صورت گیرد.

پرونده های  می گوید،  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس 
به  گذشته  سال  چند  طی  که  سیاسی  شخصیت های  ترور 
شهادت رسیده اند تا هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و باید 

حکومت جدید آن را پیگیری کند. 
داکتر عبداهلل عبداهلل روز جمعه در مراسمی که به مناسبت 

هفتمین سالروز شهادت سید مصطفی کاظمی 
برگزار  کابل  در  مجلس  اعضای  از  شماری  و 
شده بود، گفت که بررسی این پرونده  ها وظیفۀ 

دولت وحدت ملی است. 
این  گفت:  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس 
پرونده مانند سایر پرونده ها بررسی نشده است؛ 
وظیفۀ ما این است که این پرونده ها را باز کنیم 

و تحقیقات جدی در این رابطه صورت گیرد.
سید  شمول  به   ۱3۸6 سال  عقرب   ۱5 در 
اقتصاد  کمیسیون  رییس  کاظمی  مصطفی 
مجلس،  دیگر  عضو   5 و  نماینده  گان  مجلس 
افتتاح  هنگام  غیرنظامیان  تن  هشتاد  حدود 
فابریکه قند بغالن در یک حادثۀ مرموز شهید 
شدند و دست کم صدتن دیگر زخم برداشتند. 

برجسته ترین  از  شماری  حادثه،  این  از  پس 
رسیدند؛  شهادت  به  نیز  جهادی  و  سیاسی  شخصیت های 

اما پرونده های هیچ کدام آن ها مورد بررسی قرار نگرفت. 
می گوید،  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  اکنون 
مورد  جدی  گونۀ  به  شخصیت ها  این  ترور  پرونده های 

بررسی قرار می گیرد.
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را  کاظمی  سیدمصطفی  شهید  کاظمی،  علی  سید 
مردی با اعتماد به نفس، پرکار و صلح دوست خواند 
و  بهداشت  آموزش،  بخش های  در  وی  گفت:  و 
دولت داری خدمات ارزنده ای به مردم افغانستان کرد.
سیدعلی کاظمی برادر شهید سیدمصطفی کاظمی و 
عضو پارلمان افغانستان در گفت وگو با فارس، ضمن 
تأکید بر صلح دوستی و اعتماد به نفس، شهید کاظمی 
را چهره یی شاخص از آموزگاری اخالق تا جهاد در 

راه خداوند دانست.
کاظمی افزود: شهید کاظمی که از تبار پیامبر اسالم و 
یکی از رهروان و پیروان دین مبین اسالم بود، همانند 
چراغی بود که روشنایی وی به صورتی روزافزون در 

حال فراگیر شدن و همه گیر شدن بود.
تفکر  و  ایده  با  کاظمی  شهید  کرد:  تصریح  وی 
را  افغانستان  اقوام  و  اقشار  تمام  خود  ملی گرایانه 
تحت تأثیر خود قرار داد و به صورت روزافزون بر 

پهنا و گسترده  گی نقشش در جامعه افزوده می شد.
برادر ارشد شهید کاظمی با تأکید به اینکه اعتماد و 
اطمینان کاظمی به صورت روزافزون در میان افغان ها 
رو به افزایش بود، تأکید کرد: یکی از دالیل اعتماد 
ملت به وی، نگرش ملی گرایانه وی بوده که مرتبط با 

یک قوم و سمت خاص نبود.
این عضو پارلمان افغانستان گفت: درست است که 
نگرش  اما  بود،  خاص  زبان  و  قوم  یک  از  کاظمی 
به تمام  نبوده و  ایده وی محدود به قوم خودش  و 

افغان ها ارزش و بها می داد.
به فرد  پُرکاری ویژه گی منحصر  مسوولیت پذیری و 

کاظمی در وزارت تجارت
تأکید  با  خود  سخنان  ادامه  در  کاظمی  سیدعلی 
در  کاظمی  شهید  پرکاری  و  پذیری  برمسوولیت  
بخش های مختلف که در آن به نوعی حضور و نفوذ 
داشت، اظهار داشت: وی یکی از مسئولیت پذیرترین 

و پُرکارترین وزرای تجارت افغانستان بوده است.
در  جدید  دولت  شد  قرار  آن که  از  پس  افزود:  وی 
جمهور  رییس  کرزی  حامد  رهبری  به  افغانستان 
پیشین کشور روی کار آید، کنفرانس »بن« در آلمان با 
حضور تیم »روم« که متشکل از شخصیت های افغان 
در اروپا و امریکا و »جبهه متحد« که تشکیل شده از 

سران بزرگ جهادی بود، دایر شد.
جبهه  سوی  از  آنکه  با  کاظمی  شهید  وی،  گفته  به 
بنابر  اما  بود،  کرده  شرکت  کنفرانس  این  در  متحد 
در  خود  مسوولیت پذیرانه  فعالیت های  و  کارکردها 
قرار  تیم   2 هر  تصدیق  و  تأئید  مورد  جهاد  دوران 
گرفته و به وی پست های قابل توجهی پیشنهاد شد.

کاظمی تصریح کرد: در این کنفرانس و با توجه به 
مسوولیت پذیری شهید کاظمی تیم روم پست وزارت 
مخابرات و تکنولوژی و جبهه متحد وزارت تجارت 
تعقل  و  تفکر  با  بالخره  وی  که  کردند  پیشنهاد  را 
به نیازمندی های افغانستان پُست وزارت تجارت را 
پذیرفت که در دوران دولت موقت و انتقالی به این 

سمت باقی ماند.
آنکه  با  افغانستان،  ملی  اقتدار  حزب  رهبر  گفته  به 
شهید کاظمی در بخش تجارت تخصص و تحصیلی 
نداشت، اما بزودی توانست خود را بر کارهای این 
از  یکی  به  تمام  نیرومندی  با  و  داده  ِوفق  وزارت 

پرکارترین وزرای دولت جدید افغانستان مبدل شود.
وی با اشاره به این که با روی کارآمدن دولت جدید 
مأمور  هیچ  و  اداره  تجارت  وزارت  افغانستان،  در 
فعال و متخصصی نداشت، تأکید کرد، شهید کاظمی 
توانست بزودی تمام کادرهای این وزارت را تکمیل 
کرده و نیروی متخصص و کارآمدی در این وزارت 

بگمارد.
گفت:  ادامه  در  کاظمی  سیدمصطفی  شهید  برادر 
جهادی  رهبر  این  دست آوردهای  و  کارکردها 
استقبال،  افغانستان در وزارت تجارت بزودی مورد 
و  اقتصاد  اندیشمندان  و  علمأ  ستایش  و  قدردانی 
تجارت قرار گرفت تا جایی که یکی از علمای بزرگ 
چهره  بود  گفته  غربی  شناس  افغانستان  و  اقتصاد 

کاظمی در وزارت تجارت تاکنون تکراری نیست.
وی تصریح کرد، این دانشمند غربی گفت: وزارت 
تجارت افغانستان تاکنون همانند کاظمی چهره پر کار 
را تجربه نکرده و وی همانند »جالله« وزیر تجارت 
پادشاه  آخرین  ظاهرشاه  محمد  زمان  در  کشور  این 
افغانستان برکارها و امورات اساسی این وزارت فایق 

آمده است.
فرهنگ دوستی و دانش پروری کاظمی در زمان جنگ
و  فرهنگ دوستی  به  اشاره  با  ادامه  در  کاظمی 
دانش پروری شهید کاظمی گفت: وی در تمام زندگی 
فرهنگی شدن  و  باسواد  کنار  در  داشت  تالش  خود 
را حفظ  فرهنگ خود  نیز  افغان  ها  خانواده اش سایر 

کرده و آموزش بیبینند.
از سفرهایش  یکی  در  کاظمی  افزود: شهید  کاظمی 
به والیت دایکندی در مرکز افغانستان که با استقبال 
به آن ها گفت:  از جوانان همراه بود خطاب  جمعی 
تا  نیست  نیازی  کابل  به فرهنگ  نزدیک شدن  برای 
به  را  خود  مواصالتی  راه  و  برده  بین  از  را  کوه ها 
روزی  تا  دانش آموزید  باید  بلکه  کنید،  وصل  کابل 
شود که با علم و دانش خود از شهروندان کابل نیز 

جلوتر شوید.
به گفته وی، شهید کاظمی در این سفر به جوانان و 
توصیه ها،  دیگر  کنار  در  دایکندی  والیت  نوجوانان 
آن  ثمره  که  کرد  تشویق  دانش  فراگیری  به  را  آن ها 

هم اکنون مشخص و هویدا است.
از  برون رفت  راه  کاظمی  شهید  کرد:  تصریح  وی 
در  دلیل  همین  به  و  می دانست  دانش  را  مشکالت 
امر  این  به  را  والیت  آن  جوانان  دایکندی  به  سفر 

تشویق و نصیحت زیادی کرد.
این عضو پارلمان افغانستان با تأکید براینکه اکثریت 
دانشگاه ها  بهترین  در  هم اکنون  دایکندی  جوانان 
در  و  بوده  عالی  آموزش های  فراگیری  مشغول 
وظیفه  انجام  دولتی  ِسمت های  و  رتبه ها  بلندترین 
می کنند، تصریح کرد: آن ها خود را مدیون و مرهون 

نصیحت ها و تشویق های شهید کاظمی می دانند.
تصریح  ادامه  در  افغانستان  ملی  اقتدار  حزب  رهبر 
دایکندی  والیت  در  تنها  نه  کاظمی  شهید  کرد: 
فعالیت های آموزشی را رونق بخشید، بلکه در سایر 
و  علم  فراگیری  به  همواره  نیز  افغانستان  والیات 

دانش تأکید می کرد.
خورشیدی  هجری   ۱365 سال  در  وی،  گفته  به 
صفوف  به  کاظمی  شهید  کنار  در  نیز  وی  خود  که 

آن  در  کاظمی  شهید  گفت:  بود،  پیوسته  مجاهدین 
زمان با وجودی که تمام والیت پروان جنگ بود، وی 
کالس های درسی برای نسل جدید برگزار کرده بود.
سیدعلی کاظمی تصریح کرد: شهید کاظمی بهترین 
از تدریس دست  اساتید مدارس را که در آن زمان 
کشیده بودند، گردهم آورده و کالس منظم و مدرنی 
روش  و  سبک  و  کرده  برگزار  پروان  والیت  در  را 
تدریس مدرن را برای نسل جدید این کشور عرضه 

می کرد.
ورزش دوستی به سبک شهید کاظمی

سیدعلی کاظمی در ادامه به یکی دیگر از ویژگی های 
را  ورزش  وی  گفت:  و  کرد  اشاره  کاظمی  شهید 
مناطق  که  زمان  در  حتی  و  دانسته  سالمتی  ضامن 
مختلف تحت شلیک موشک ها قرار می گرفت مردم 

را به ورزش کردن تشویق می کرد.
برابر  مقاومت در  تداوم  به گفته وی، شهید کاظمی 
اشغال گران و دشمن را سالمتی روحی و جسمانی 
مردم دانسته و تأکید می کرد که با ورزش کردن، سالم 
بوده و توان مقابله با دشمن را پیدا کرده و آن ها را 

مجبور به فرار خواهند کرد.
این عضو پارلمان تصریح کرد: شخص شهید کاظمی 
نیز برای ورزش کردن برنامه داشت و در سخت ترین 
پرکاری  سبب  که  می کرد  ورزش  نیز  جنگ  شرایط 

وی در عرصه های مختلف شده بود.
برادری که پدر معنوی ما بود

دکتر سیدعلی کاظمی با اشاره به شخصیت منحصر 
خانواده  میان  در  کاظمی  سیدمصطفی  شهید  فرد  به 

اظهار داشت: وی با چشمانش با ما سخن می گفت.
به گفته وی، با وجود زنده بودن پدر و مادر برادران 
و خواهران شهید کاظمی به وی به چشم پدر معنوی 
با  را  خود  فعالیت های  تمام  و  می کردند  نگاه  خود 

مشورت وی انجام می دادند.
آخرین پیام به ملت

سیدعلی کاظمی در ادامه این گفت وگو به دین داری 
و اسالم پروری شهید کاظمی اشاره کرد و گفت: وی 
عالوه بر آن  که خود پایبند به ارزش های اسالم بود، 

دیگران را نیز به دین داری توصیه  می کرد.
این عضو پارلمان افغانستان که بیش از دو دهه در کنار 
شهید کاظمی جهاد کرده گفت: یکی از فعالیت های 

همیشگی کاظمی نماز و قرآن خواندن بود.
وی  براینکه  تأکید  با  کاظمی  مصطفی  شهید  برادر 
هیچ گاه نمازش را به تأخیر نمی انداخت، گفت: وی 
همواره تالش داشت که با خودش قرآن کوچکی را 
حمل کنند تا در پناه خدا و قرآن بوده و برای ملت 

خدمت کند.
توصیه  بار  آخرین  برای  کاظمی  کرد:  تصریح  وی 
کرد که برای وحدت افغان ها تالش کنید، آموزش  را 
در اولویت قرار داده و خدمت برای ملت را ارزنده 
دارید و هیچ گاه خود را تنها احساس نکنید زیرا در 

این صورت خداوند با شماست.
شهید سیدمصطفی کاظمی، در ۱5  عقرب سال ۱3۸5 
هجری خورشیدی زمانی که برای افتتاح کارخانه قند 
والیت بغالن رفته بود در یک حمله تروریستی همراه 
با 4 عضو پارلمان و ده ها دانش آموز مکتب در این 

والیت به شهادت رسید.
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چهارشنبه گذشته، مجلس نماینده گان، روسای کمیسیون های 
اما  خواند؛  فرا  مجلس  به  پاسخ دهی  برای  را  انتخاباتی 
دو  هر  روسای  کردند،  اعالم  مجلس  دبیران  که  همان گونه 
به جای  و  نگذاشته  احترام  به درخواست مجلس  کمیسیون 
بسیار  شاید  رویداد  این  فرستادند.  را  دیگر  کمشران  خود، 
ساده به نظر برسد، چه این تجربه بارها صورت گرفته است. 
بسا اوقات وقتی وزیرانی برای جلسات استیضاح فراخوانده 
شده اند، همکاران شان را به جای خود فرستاده اند که این به 

نحوی می تواند راه گریز از پاسخ گویی باشد.
فرق  اندازه یی  تا  انتخابات  کمیسیون های  روسای  مورد  اما 
اتهاماتی  شدیداً  انتخابات  کمیسیون های  علیه  چون  می کند. 
وجود دارد که الزامًا خود روسای آن ها باید پاسخ می دادند. 
اکنون به نظر می رسد که آن اتهامات جدی تر اند و اال چرا 

روسای هر دو کمیسیون به پاسخ گویی حاضر نمی شوند.
داشته  می توانند  پاسخی  چه  کمیسیون ها  که  راستی هم  به 

باشند؟
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی نشان داد که 
اعضای ارشد این کمیسیون ها به صورت سازمان یافته، دست 
بدنام ساختند.  به تقلب زدند و یک پروسۀ مشروع ملی را 
میان  در  بی اعتمادی گسترده  ایجاد  کار خاینانه،  این  حاصل 
مردم شد. اکنون آمار اعتماد مردم به انتخابات به صفر تقرب 
که  نماینده گان  مجلس  انتخابات  به  توجه  با  است.  کرده 
باید برگزار گردد، می توان گفت که  حدوداً هفت ماه دیگر 
کسی دیگر پای صندوق های رای نخواهد رفت و بنابراین، ما 
انتخابات پارلمانی نخواهیم داشت. این که حکومت با چنین 
نیست.  دانسته  هنوز  کرد  خواهد  برخورد  چه گونه  معضلی 
اما پیش بینی می شود که بحران طوالنی یی دامن گیر انتخابات 
آن  برای  باید  ملی  وحدت  دولت  که  بود  خواهد  پارلمانی 

آماده  گی بگیرد.
کمیسیون های  در  گسترده  فساد  موجودیت  دیگر  نکتۀ 
انتخاباتی بود که باید از سوی روسای آن دو کمیسیون پاسخ 
و  رشوه  تا  دولتی  اموال  غیرقانونی  استفادة  از  می شد.  داده 
اختالس در سطح مقامات هر دو کمیسیون نیز بارها از طریق 
داده  پاسخ  آن ها  به  باید  الزامًا  اشاره شده است که  رسانه ها 

شود.
تقلب  به  متهم  معلوم الحال  اعضای  این که  مهم تر  همه  از 
گسترده در انتخابات یا هنوز بر سر کارشان اند و یا هم بدون 
هیچ نوع ممانعتی گشت و گذار دارند. آیا چنین امری باعث 

شرمساری نظام قضایی کشور نیست؟
از این رو پاسخ دهی روسای کمیسیون های انتخاباتی الزمی 
پاسخ  نمی رسد  نظر  به  که  دارند-  موجه  پاسخ  اگر  است. 
دوباره  مجلس  به  باید  پس  باشند-  داشته  دست  در  مقنعی 
حاضر شده و توضیح دهند اگر ندارند، همان گونه که خود 
به  باید  اند  داده  تذکر  نماینده گان  مجلس  محترم  اعضای 

دادستانی معرفی شوند.
در کنار لزوم معرفی افراد متهم به دادستانی نکتۀ دیگری نیز 
انتخابات  قانون  تعدیل  لزوم  همان  که  می رسد  نظر  به  مهم 
است. در حال حاضر اعضای کمیسیون انتخابات حدود شش 
بسیار  زمان  که  بدهند  ادامه  کارخودشان  به  می توانند  سال 
طوالنی است و هر گونه فساد ممکن است در این ایام شکل 
بگیرد. حتا گفته می شود که سازمان یافته گی تقلب انتخابات 
ریاست جمهوری نیز محصول چنین زمان زیادی بود که در 
آن، آقای امرخیل با خیال راحت و فراغت بال به نقشه کشی 
مهندسی انتخابات پرداخت. اگر این زمان کوتاه تر شود و نیز 
نظارت جدی و مستمر بر فعالیت اعضای کمیسیون انتخابات 
وجود داشته باشد، بی گمان که سیستم انتخاباتی ما شفاف و 

عادالنه خواهد شد.
بنابراین، مسالۀ تعدیل قانون انتخابات نیز مطرح نظر است که 
این  متوجه  نماینده گان  مجلس  محترم  اعضای  خوش بختانه 
امر شده اند و ممکن، در همین دور تقنینی قانون انتخابات 
تعدیل شود. اما پیش از آن، ضرورت محاکمه شدن اعضای 
انتخاباتی بیش تر احساس  متهم به خیانت در کمیسیون های 
می شود که افشاشدن آن خیانت ها، خود راه های جلوگیری از 
فساد و خیانت ها دیگر را پیش روی ما می گسترد و با مسدود 
ساختن آن، می توان در سال ها آینده از رسوایی انتخابات های 

دیگر مطمین بود.

لزوم محاکمه شدن مقامات 
کمیسیون های انتخاباتی

بررسی ابعاد شخصیت شهید سید مصطفی کاظمی
در گفت  وگو با برادرش
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در  مداخله  به  را  واشنگتن  اظهاراتی  در  گورباچف  میخائیل 
امور دیگر کشورهای جهان متهم کرد.

آخرین  گورباچف  میخائیل  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
رهبر اتحاد جماهیر شوروی در اظهاراتی اعالم کرد که قصد 
دارد در جریان سفر به آلمان به منظور شرکت در مراسم فرو 
ریختن دیوار برلین از سیاست های والدیمیر پوتین دفاع کند.

قبال  در  اشتباهی  اقداماتی  واشنگتن  کرد:  اظهار  گورباچف 
مسکو انجام داده و پوتین بهترین کسی است که می تواند به 

عنوان رهبر روسیه از منافع این کشور دفاع کند.
سیاست های  از  حمایت  راستای  در  ساله   ۸3 گورباچف 
نتیجه  این  به  گفت  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین  والدیمیر 
رسیده بحران اوکراین که روسیه را در مقابل غرب قرار داده 

به امریکا بهانه داده تا روسیه را تحریک کند.
وی در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس تصریح کرد: روسیه 
با داشتن روابطی جدید با امریکا موافقت کرد و ساختارهای 
در  اما  بود  چیز خوب  همه  آورد.  به وجود  همکاری جدید 

امریکا این مساله برای برخی خوشایند نبود.
گورباچف با اشاره به واشنگتن گفت: آنها طرح های متفاوتی 
آنها  به  که  دارند. وضعیتی  نیاز  متفاوتی  به وضعیت  و  دارند 
که  نمی دهند  اهمیتی  آنها  کنند.  مداخله  جا  همه  دهد  اجازه 

طرفشان خوب یا بد باشد.
و  اروپا  اتحادیه  رهبران  با  مالقات  در  همچنین  گورباچف 
رییس  و  روسیه  از  دفاع  دنبال  به  که  گفت  دولتی  مقامات 

جمهور آن خواهد بود.
از  بهتر  پوتین  که  هستم  مطمئن  کامال  من  کرد:  تاکید  وی 

هرکس دیگری از منافع روسیه دفاع می کند.

کاخ سفید در دو سال آینده چه می کند؟
زندگی  امریکا،  میان دوره یی  انتخابات  از  پس 
نخواهد  آسان  اوباما  باراک  برای  چندان  دیگر 
به  وی  نفوذ  ممکن،  سناریوی  بهترین  در  بود. 
شدت کاهش می یابد و جنگ بر سر جانشینی 
صیقل  روی  بر  تنها  اوباما  و  می گیرد  باال  وی 

دادن میراث خودش کار خواهد کرد.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا هم اکنون به 
دست دو نیروی قوی تحت فشار قرار دارد؛ یکی 
از آنها تسخیر سنا به دست جمهوری خواهان و 
کسب اکثریت است و مساله دیگر تمرکز بیش 
از حد دموکرات های ناامید کنگره بر روی نامزد 
این حزب در انتخابات ریاست جمهوری 2۰۱6 
است که به احتمال زیاد هیالری کلینتون خواهد 
بود و مشخص نیست که در دو سال آتی وی از 

آنها چه انتظاری داشته باشد.
)هفتۀ  چهارشنبه  روز  امریکا  رییس  جمهوری 
گذشته( به طور سنتی پس از انتخابات کنفرانس 
میزبان  او  جمعه  روز  کرد.  برگزار  مطبوعاتی 
رهبران سنا و مجلس نمایندگان در کاخ سفید 
بود. طی هفته گذشته مشاوران اوباما، مشاوران 
در  حزب  دو  از  کنگره  مقام های  و  خارجی 
درباره  را  خود  نظرات  مختلفی  مصاحبه های 
اوباما چگونه خواهد  برای  آتی  دو سال  اینکه 

بود، مطرح کرده اند.
دستاوردهای  بزرگترین  که  متعارف  خرد  این 
مشاوران  دارند،  قرار  وی  سر  پشت   در  اوباما 
تاکید  آنها  را نگران می کند چرا که  کاخ سفید 
دارند که رییس جمهوری امریکا می تواند اواخر 
دست  هسته ای  توافق  به  ایران  با  جاری  ماه 
دوم  دور  اتفاق  بزرگترین  می تواند  این  و  یابد 
برنامه  همانند  باشد؛  وی  ریاست جمهوری 
اهمیت  حائز  اول  دوران  در  که  اوباما  درمانی 
بود. هسته اولیه این توافق اطمینان حاصل کردن 
از عدم دستیابی تهران به سالح هسته ای است.

برای  که  هستند  مدعی  سفید  کاخ  مقام های 
به  نیازی  کوتاه مدت  در  توافق  این  اجرای 
آنها  استدالل  داشت.  نخواهند  کنگره  حمایت 
روند  آغاز  برای  اجرایی  اقدام  که  است  این 
ازای  در  ایران  تحریم های  کاهش  تدریجی 
کافی خواهد  رعایت محدودیت های هسته ای، 
بود، اما جمهوری خواهان می گویند که از طرف 
خودشان این معامله را با دقت بررسی خواهند 
کرد و چنانچه ایران شرایط توافقنامه را نقض 
تحریم ها  از  جدیدی  دور  برای  تالش ها  کند، 
مشخص  هنوز  حال  این  با  می کنند.  احیا  را 
کافی  دموکرات  متحدان  سفید  کاخ  که  نیست 
قانونگذاران  فعالیت  انداختن  تاخیر  به  برای 
جمهوری خواه، همانند گذشته، در اختیار داشته 
توافق و  یا خیر. در هر صورت حصول  باشد 

اجرای آن عمدتا به ایران بستگی دارد.
همچنین  اوباما  خارجی  سیاست  کار  دستور 
که  شد  خواهد  نیز  افغانستان  از  خروج  شامل 
رو  به  رو  خواهان  جمهوری  انتقاد  با  قطعًا 
می شود که هم اکنون شاهد هرج و مرج عراق 
علیه  و سوریه  عراق  در  اوباما  و جنگ جدید 
ارشد پیش بینی  مقام های دولتی  داعش هستند. 
می کنند که این درگیری  بیش از دوران ریاست 

جمهوری اوباما به طول انجامد.

توافقنامه های تجاری
کنگره  دموکرات های  و  خواهان  جمهوری 
می گویند که تجارت آزاد می تواند زمینه مناسبی 
برای همکاری هر دو حزب در سال آتی فراهم 
کند. اوباما یک معاهده منطقه ای بلند پروازانه را 
دنبال می کند که به طور رسمی به نام »مشارکت 
می شود،  شناخته   )TPP( پاسیفیک«  ترانس 
»مجوز  وی  به  کنگره  که  می خواهد  اوباما  اما 
توسعه تجارت« بدهد که پیشتر به عنوان »مسیر 
قانونگذاران  آن  طبق  می شد.  شناخته  سریع« 
به آن  توافقی که وی  به هر  ملزم می شوند که 

دست می یابد، رای مثبت و یا منفی بدهند. در 
آن صورت انجام هیچ گونه اصالحاتی نمی تواند 
مذاکره  میز  سر  بر  بازگشت  به  مجبور  را  وی 
کند. حامیان این معاهده از دو حزب می گویند 
که به اندازه کافی مخالف و حامی دموکرات و 
جمهوری خواه وجود دارد که بتوان این توافق 

را به عنوان دستاورد دو حزبی دید.
یکی از مشاوران ارشد سنا در گفت وگو با یاهو 
پیشنهادی،  تجاری  توافق  خصوص  در  نیوز 
که  است  بزرگترین دستاوردی  این  کرد:  تاکید 
می تواند انجام شود و می تواند بزرگترین میراث 

برای رییس جمهور باشد.

می تواند این طور باشد، اما برخی از مقام های 
دولتی هشدار داده اند که مشکل این سناریو این 
است که به اقتصادهای آسیایی بستگی دارد که 
امریکایی  کاالهای  به  ورود  اجازه  می خواهند 
را بدهند؛ نتیجه ای که به سختی قابل پیش بینی 

است.
جایگزینی اریک هولدر

نامزد  تا  دارد  نظر  در  داخلی  جبهه  در  اوباما 
دادستان  هولدر،  اریک  برای جانشینی  را  خود 
کل امریکا اعالم کند و احتماال جلسه رای گیری 
تایید آن پس از تشکیل کنگره جدید در 2۰۱5 
پس  است:  گفته  اخیرا  هولدر  می شود.  برگزار 
از انتخابات به سرعت نامزدی معرفی می شود. 
امید من این است که مجلس سنا همانطور که با 
من برخورد کرد، با نامزد جدید رفتار کند و تا 
اوایل فوریه دادستان کل جدیدی داشته باشیم.

دموکرات  ارشد  مشاوران  از  یکی  گفته  به  اما 
سنا، بیان تاریخ مشخص مشکل ساز خواهد بود. 
این مشاور که خواست نامش فاش نشود، گفت: 
دادستانی  تصدی  نامزد  برای  رای گیری  اگر 
که  می کنم  گمان  آن  از  پس  نشود،  انجام  کل 
چشم انداز تایید فردی کامال مترقی، تیره خواهد 
حد  از  بیش  دولت  از  نمادی  به  آن ها  شد. 
گسترده تبدیل خواهند شد و این روشی است 
که جمهوری خواهان برای به تصویر کشیدن او 

)فرد نامزد( استفاده خواهند کرد.
مهاجرت

شاید دستور کاری که در آخرین جلسه کنگره 
در  اوباما  باشد.  مهاجرت  شود،  توجه  آن  به 
اجرایی  اقدام  که  داد  وعده  جاری  سال  اوایل 
اتخاذ کند، اما پس از آن تصمیم گرفت تا زمان 
بعد از برگزاری انتخابات دست نگه دارد. حال 
سوال اینجاست که آیا اوباما ماشه را می کشد یا 
خیر. کاخ سفید در این باره اظهارنظر چندانی 
نکرده است، اما منابع می گویند که اوباما روند 
اخراج مهاجران بدون مدرک را کاهش داده و 

یا متوقف می کند.

مابقی دستور کار داخلی
گفته  طبق  حزبی؛  دو  اقدام  برای  فرصت هایی 

تایید  حالتی  چنین  در  سنا  مشاوران  از  یکی 
نامزدهای قضایی اوباما به صورت قطره چکانی 
خواهد بود و صحبت از ادامه مذاکرات فراگیر 
بر سر اصالحات مالیاتی کاهش خواهد یافت. 
صورت  به  سنا  بر  خواهان  جمهوری  تسلط 
قدرت  نیروگاه  به  را  مجلس  این  ناگهانی 
قطعا  اما  نمی کند،  تبدیل  خواهان  جمهوری 
اکثر  با  خواهان،  جمهوری  قدرت  خانه   این 

دستورکارهای اوباما نامهربان خواهد بود.
یکی از مشاوران ارشد اوباما در مصاحبه با یاهو 
نیوز گفت: کاخ سفید هنوز دستور کارهای خود 
فرصت  که  است  معتقد  و  می کند  پیگیری  را 
برای همکاری وجود دارد و می توان در زمینه 
آموزش  روی  بر  کار  و  زیرساخت ها  هزینه  
تا  دارد  قصد  اوباما  اما  کرد.  همکاری  کودکان 
در چهار جبهه اقدام کند. اول، اقدامات اجرایی 
همانند دستور اجرایی برنامه ریزی شده در مورد 
مهاجرت. دوم، اجرای برنامه ها و سیاست های 
سمت  به  فرمانداران  دادن  هل  همانند  موجود 
افزودن  و  درمانی  پوشش خدمات  و  گسترش 
ادامه  سوم،  بیمه.  پوشش  به  تن  میلیون ها 
از حمایت هر  به صورت سنتی  طرح هایی که 
هزینه  همانند  می شود  برخوردار  حزب  دو 
دغدغه های  پیگیری  چهارم،  زیرساخت ها. 
با  مقابله  برای  اقدام  اصلی دموکرات ها همانند 
تغییرات جوی و یا افزایش حداقل دستمزد و 
ممکن  که  است  مهاجرتی  جامع  اصالحات  یا 
است به رهبری این حزب در سال 2۰۱6 کمک 

کند.

بازی دفاعی
خواهان  جمهوری  که  دارد  انتظار  سفید  کاخ 
که هم اکنون کنترل کمیته های اصلی را برعهده 
دارند، تحقیقات را درباره قوه مجریه آغاز کنند 
و از برخی توانایی های خود برای تحت فشار 
استفاده  دولتی  مقام های  از  برخی  دادن  قرار 
کنند. مشاوران دموکرات سنا پیش بینی می کنند 
که جمهوری خواهان درباره برخی موضوعات 
کی استون  لوله  خط  تصویب  قانون  همانند 

ایکس ال با حمایت هر دو حزب عمل کنند.
2۰۱6

دموکرات  ارشد  مشاوران  از  یکی  گفته  طبق 
امور  )وزیر  کلینتون  هیالری  چنانچه  سنا، 
جمهوری  ریاست  برای  امریکا(  سابق  خارجه 
نامزد شود، تالش های اوباما با چرخش سریع 
به سمت انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 
می گوید:  مقام  این  پیچیده خواهد شد.  مدرن، 
دموکرات ها  و  سنا  خواهان  جمهوری  بین 
مذاکرات  از  محور  این  که  امیدوارند  بسیاری 
ایجاد شود و رییس جمهور از این بحث خارج 

شود.

گورباچف: 

پوتین بهتر از هر کسی
 از منافع روسیه دفاع می کند

اردوغان: 

در برابر اقدامات اسرائیل 
در مسجداالقصی ساکت نخواهیم ماند

رژیم  اقدامات  کردن  محکوم  ضمن  ترکیه  جمهور  رییس 
صهیونیستی در قدس و مسجداالقصی تصریح کرد: در مقابل 

اقدامات اسرائیل در مسجداالقصی ساکت نمی نشینیم.
الجزیره، رجب طیب  اینترنتی شبکه خبری  پایگاه  به گزارش 
نیروهای  یورش  به  واکنش  در  ترکیه  رییس جمهور  اردوغان، 
چند  برای  آن  بستن  و  مسجداالقصی  به  صهیونیستی  رژیم 
با  مقابله  برای  را  الزم  اقدامات  تمامی  باید  ما  گفت:  ساعت 
چارچوب  در  مسجداالقصی  و  قدس  در  اسرائیل  اقدامات 
بین الملل اتخاذ کنیم که در غیر این صورت واکنش ها تنها به 
نخواهد شد و ممکن است  منطقه محدود  یا  فلسطین، قدس 

انتفاضه ای باالتر از این شکل بگیرد.
صهیونیستی  رژیم  اقدامات  تمامی  کردن  محکوم  ضمن  وی 
اقدامات نابخشودنی اسرائیل در  گفت: امکان ندارد در مقابل 

قدس و مسجداالقصی ساکت بنشینیم.
اردوغان همچنین در دو تماس تلفنی با محمود عباس، رییس 
دفتر  رییس  مشعل  خالد  و  فلسطین  خودگردان  تشکیالت 
تمام تالش خود  ترکیه  که  کرد  تاکید  سیاسی جنبش حماس 
را برای پایان دادن به اقدامات اسرائیل از طریق شورای امنیت 

به کار می گیرد.
و  فلسطینی ها  از  روسیه  خارجه  وزارت  نیز  این  از  پیش 
اسرائیلی ها خواسته بود تا اقدامات فوری را برای پایان دادن به 
تنش ها در قدس اتخاذ کنند. اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز 
نسبت به افزایش تنش ها و خشونت ها در قدس ابراز نگرانی 

کرده بود.

                                                                                                                  یاهو نيوز

سال ششم  y شمارة یک  هزار  چهار صُد هفت   y  شنبه   17عقرب / آبان   y 1393 15محرم الحرام y 1436 8نوامبر  2014



احمد بستاني

را  بشر  حقوق  بر  نقدها  نخستین  از  یکي 
مي توان نقد کارل مارکس دانست که به این 
دارد.  توجه  بشر  حقوق  فلسفۀ  در  مشکل 

مارکس در کتاب مسالۀ یهود مي نویسد:
اعضاي  حقوق  یعني  ـ  بشر  »حقوق 
جامعۀ بورژوایي ـ چیزي جز حقوق بشر 
جمع  از  و  بشر  از  شده  جدا  خودخواه 
نیست... حقوق بشر مبتني بر روابط انسان 
با انسان نیست، بلکه برعکس بر جداسازي 
انسان از انسان مبتني است. حقوق بشر حق 
این جداسازي است، یعني حق فرد منحصر 

به خودش«.)۱7(

عنوان  به  بشر  انتزاعي،  تلقي  این  در 
موجودي جدا از اجتماع، تاریخ و ارزش ها 
جهان  شمولي  و  مي گیرد  قرار  بحث  مورد 
این  بر  مبتني  بشر  حقوق  کانتي  نظام هاي 
تصور کلي و انتزاعي از انسان است. تداوم 
این تصور را مي توان در مکاتب لیبرالیستي 
از  فارغ  انسان  بر  که  کرد  مشاهده  معاصر 
تعینات تاریخي و فرهنگي تأکید مي ورزند.
کانت را باید بنیان گذار و مهم ترین نمایندة 
به  که  خواند  اخالق  فلسفۀ  در  جریاني 
تکلیف گرایي مشهور است و جریان رقیب 
آن، غایت گرایي داراي سابقه یي طوالني تر 
است و به زمان ارسطو بازمي گردد. نخستین 
صورت بندي غایت گرایي در کتاب اخالق 
است.  شده  ارایه  ارسطو  نیکوماخوس 
را  فعالیتي  هر  کتاب،  این  ابتداي  در  وي 
آن  غایِت  که  مي داند  خیري  به  معطوف 
ارسطو،  نظر  از  مي شود.  محسوب  فعالیت 
انسان  یعني غایتي که  انسان،  نهایي  غایت 
را  دیگر  براي خودش و غایت هاي  را  آن 
به عنوان وسایل رسیدن به آن مي خواهد، 
است.)۱۸(  سعادت  یا  نیک بختي  همان 

پس غایت عمل اخالقي نیک بختي است، 
»نسبت  که  است  این  اساسي  پرسش  اما 
چیست؟«  غایت  این  با  اخالقي  فضیلت 
افالطون  که  آن گونه  »آیا  دیگر  عبارت  به 
مثال  و  في نفسه  خیر  شناخت  بود  مدعي 
نیکي براي فضیلت مند بودن کافي است؟« 
پاسخ ارسطو به این پرسش منفي است. از 
نظر ارسطو، افالطون با عطف توجه به مثال 
خیر از این واقعیت غافل شد که خیر جز 
در شرایط جزیي و انضمامي که هر یک با 
دیگري متفاوت اند، تحقق نمي یابد. ارسطو 
اخالق  و  پزشکي  علم  میان  مقایسه یي  با 
در  اصاًل  طبیب  مي زند:  طعنه  افالطون  به 
نیست،  في نفسه  تن درستي  جست وجوي 

بلکه در اندیشۀ تن درستي انسان و حتا به 
سخن بهتر در اندیشۀ تندرستي این انسان 
معین است؛ زیرا این فرد معین را معالجه 
مي کند«.)۱9( در واقع دغدغۀ ارسطو، توجه 
به شرایط انضمامي و واقعِي تحقق فضیلت 
وي  دغدغه  این  و  است  اخالقي  کنش  و 
Phro� فرونسیس  اساسي  مفهوم  به  )را 
nesis( یا حکمت عملي هدایت مي کند.

)2۰( از نظر ارسطو، اموري که مبادي شان 
نظري  حکمت  با  ثابت اند،  و  تغییرناپذیر 
امور  این  چون  مي گیرند.  قرار  فهم  مورد 
و  ریاضیات  مابعدالطبیعه،  موضوع  )یعني 
طبیعیات( تغییرناپذیرند، حدوسط در آن ها 
از  دیگر  دسته یي  اما  است،  ثابت  همواره 
تغییرپذیرند  مبادي  داراي  که  هستند  امور 
و بنابراین حدوسط آن ها بر اساس شرایط 
این  است.  متفاوت  احوال،  و  اوضاع  و 
از  پرهیز  با  خاص  مورد  هر  در  حدوسط 
و  فردي مجرب  توسط  و  تفریط  و  افراط 
فضیلت مند تعیین مي شود.)2۱( باید توجه 
عهدة  از  حدوسط  این  تعیین  که  داشت 
هم  استدالل  با  و  است  خارج  همه گان 

بلکه  نیست،  تشخیص  قابل  دقیق  به طور 
باید هر بار با بصیرت که تنها از راه تجربۀ 
تعیین  را  آن  تأمل حاصل مي شود،  با  توأم 
عملي  حکمت  است  معتقد  ارسطو  کرد. 
بشناسیم،  را  ما فضایل  نیست که  آن  براي 
است.  فضیلت مندشدن  آن  هدف  بلکه 
بنابراین ارسطو در حوزة اخالق، فرونسیس 
یا حکمت عملي را به عنوان شیوه یي براي 
تطبیق اصول کلي اخالقي بر موارد جزیي 

و انضمامي پیشنهاد مي کند.
دوران  در  غایت گرایي  برجسته  نمایندة 
زیادي  تا حد  که خود  است  جدید، هگل 
همان گونه  دارد.  قرار  ارسطو  تأثیر  تحت 
منتقد فلسفۀ اخالق  دادیم، هگل  که نشان 
و  صوري  سبب  به  را  آن  و  است  کانت 
میان تهي بودن، فاقد صالحیت براي تدوین 
که  مي دانیم  مي داند.  اخالق  عملي  قوانین 
به شدت  را  اخالق  در  عرف  نقش  کانت 
کاملي  فصل  نمونه  عنوان  به  و  مي کند  رد 
به  را  اخالق  مابعدالطبیعۀ  بنیاد  کتاب  از 
popu� اخالق«  مردم پسند  »فلسفۀ  )رد 
و    )laren Moralphilosophie
و  مي دهد)22(  اختصاص  آن  از  لزوم گذار 
مفهوم  به  صرفًا  را  خود  توجه  بدین سان 
معطوف  باید ها  همان  یا  اخالقي  تکلیف 
مي دارد. اما هگل دوگانۀ کانتي هست/ باید 
به  و  کرده  رد  دوگانه ها  دیگر  هم چون  را 
نسبت دیالکتیکي این دو با یک دیگر توجه 
حوزة  که  کانت  برخالف  بنابراین  مي کند. 
تکالیف  و  بایدها  عرصۀ  صرفًا  را  اخالق 
روابط  و  مناسبات  براي  هگل  مي داند، 
قایل  اجتماعي و عرف زمانه، نقش مهمي 
و  مناسبات  این  او،  دید  از  که  چرا  است 
روح  تجلي دهندة  گونه یي  به  خود  روابط 
مراحل  از  خاص  برهه یي  در    )Geist(
مفهوم  که  این جاست  در  هستند.  آن  سیر 
Sittlichkeit یعني اخالق اجتماعي که 
از مفاهیم اساسي فلسفۀ سیاسي و اخالقي 
مي کند.)23(  پیدا  اهمیت  است،  هگل 
هگل،  فلسفه  در  اجتماعي  اخالق  ساحت 
تجلي روح در جوهر یا واقعیت اجتماعي 
این جا،  در  اخالقیات  از  هگل  مراد  است. 
تمایز  در  که  است  انسان  اجتماعي  حیات 
اخالق  برخالف  و  است  فردي  اخالق  با 
 Moralitat فردي ـ که در فلسفۀ هگل
از  نه جداي  آن  فرد در  ـ  خوانده مي شود 
جزیي  مثابۀ  به  و  آن  درون  بلکه  جامعه، 
ترتیب  بدین  مي شود.)26(  لحاظ  آن  از 
جهت  آن  از  خارجي  تحقق یافتۀ  واقعیت 
که بهره یي از روح دارد، در فلسفۀ اخالق 
بایدهاي  با  دیالکتیکي  نسبت  در  هگل 
اخالقي قرار مي گیرد و شکاف کانتي باید/
هست از میان برداشته شود. از سوي دیگر، 
تمایز کانتي میان امر کلي و امر جزیي که 
به  آن  از  ثابت  و  انتزاعي  تصویري  کانت 
نسبتي  به  فلسفۀ هگل  بود، در  داده  دست 
دیالکتیکي تبدیل مي شود. در چنین نسبتي، 
امر کلي و جهان شمول را نباید جدا از امر 
لحاظ  بدین  کرد.  تصور  جزیي  و  تاریخي 
را  اخالقي هگل  فلسفۀ سیاسي و  مي توان 
در تداوم حکمت عملي ارسطو مورد توجه 

قرار داد.
غایت گرا  اخالِق  فلسفۀ  در  بدین سان، 
ارایه  جهان شمولي  از  خاص  برداشتي 
وظیفه گرایانۀ  تلقي  مقابل  در  که  مي شود 

کانتي قرار مي گیرد.

به گریه نزدیک تر از خنده ایم
در باب خنده زیادتر گفته اند تا گریستن؛ اما باید دانست که مراکزی از مغز که با 
تنبیه و عدم پاداش مرتبط است و مترادف با نارضایتی و ناکامی و اندوه شمرده 
می شود و تظاهر آن به صورت گریستن است، 7 برابر مراکز مغزی مرتبط با پاداش 
و رضایت و شادمانی است که با خنـده تظاهر می یابد. اندوه، همراه با رقت قلب 
همدلی  بی پناه  جانوران  با  می شود،  دقیق تر  موجودات  و  جهان  در  انسان  است. 
و  می شود  تیزتر  او  عواطف  می فهمد،  را  دیگر  موجودات  رنج  و  درد  می کند، 
زنده گی را بهتر درمی یابد. فردی که اندوهی را حس می کند، به عواطف موجودات 
دیگر نیز حساس است و به کمک و یاری به انسان های دیگر و همۀ موجودات 

زنده تمایل پیدا می کند.
گریستن در شعر

»چشمت هماره روشن و رخشان و بی مالل/ جز اشک شوق در دل آن دیده نم 
مباد«

یکی از کسانی که تشبیهات زیبایی در مورد اشک دارد، رهی معیری است: »سوختم 
از آتش دل، در میان موج اشک / شوربختی بین که در آغوش دریا سوختم«

یا: »اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام / خارم ولی به سایۀ گل آرمیده ام«
حافظ می فرماید: »ز گریه، مردم چشمم نشسته در خون است / ببین که در طلبت 

حال مردمان چونست«
و نیز: »نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو / حیران آن دلم که کم از سنگ خاره 

نیست«
و این از پروین است، شعر ساده و زیبا و صمیمی دربارة اشک: »اشک، طرف دیده 
را گردید و رفت / اوفتاد آهسته و غلتید و رفت / بر سپهر تیرة هستی دمی / چون 
ستاره روشنی بخشید و رفت / همچو شبنم در گلستان وجود / بر گل رخساره یی 
تابید و رفت / عقل دوراندیش با دل هرچه گفت / گوش داد و جمله را بشنید و 

رفت / تلخی و شیرینی هستی چشید / از حوادث با خبر گردید و رفت«.
و این سرودة سعدی نیز در بیان اندوه جدایی از یاران که به صورت گریستن ظاهر 
می شود، کم نظیر است: »بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران / کز سنگ ناله خیزد 

روز وداع یاران«
هنر »چارلی چاپلین« نیز در همین بود که اشک ها و لبخنـدها را درهم می آمیخت. 
قصد او فقط خنداندن نبود؛ به فکر فرود بردن بود، برای رفع نابخردی ها، تبعیض ها 
و خشونت ها. بسیاری از صحنه های فلم های او تأثرآور است. می گویند در فلم 
»پسر کوچک« هنگامی که مأموران به زور کودِک خردسالی را که او مورد حمایت 
شد؛  آشکار  چاپلین  در چشمان  قطره اشکی  می کردند،  جدا  او  از  بود  داده  قرار 
اشکی که به یاد دوران کودکی پُررنج خودش و دیگر کودکانی که سرنوشتی چون 

او داشتند، ریخته می شد. 
زمانی که برای مظلومیت ها و بی عدالتی ها اشک می ریزیم، یعنی اقدامی اجتماعی 
تا به ما  انجام می دهیم. آیین های سوگواری برای آزادمردانی که از دنیا گذشتند 
درس زنده گی واقعی را دهند، آیین هایی برای انسان شدن است و به این ترتیب، 
قطره های اشک به دانه های جواهری تبدیل می شوند که روح خداجویانۀ انسان را 

زینت می بخشند.
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بخش دوم و پایانی

قطره های اشک دانه های جواهرند
بررسی تأثیر گریه بر سالمت روان بحــثي در فلـسفۀ اخـالِق

 ایـمانـویل کـانت

 بخش چهارم و پایانی

هنر »چارلی چاپلين« نيز در همين بود كه اشک ها و لبخنـدها را درهم 
بود،  بردن  فرود  فكر  به  نبود؛  خنداندن  فقط  او  قصد  می آميخت. 
برای رفع نابخردی ها، تبعيض ها و خشونت ها. بسياری از صحنه های 
فلم های او تأثرآور است. می گویند در فلم »پسر كوچک« هنگامی كه 
مأموران به زور كودِک خردسالی را كه او مورد حمایت قرار داده بود 
از او جدا می كردند، قطره اشكی در چشمان چاپلين آشكار شد؛ اشكی 
كه به یاد دوران كودكی پُررنج خودش و دیگر كودكانی كه سرنوشتی 

چون او داشتند، ریخته می شد



پری صابری 
 

در  چون   می دانند،  افغانستانی   را  موالنا  افغانستانی ها 
شهر  آن   در  را  ُخردسالی   دوران   و  آمده   دنیا  به   بلخ  
است .  افغانستان   شهرهای   از  بلخ   امروز  و  گذرانیده  
در  چون   می دانند،   ایرانی   را  موالنا  حضرت   ایرانی ها 
روزگاران  گذشته  شهر بلخ  جزو خراسانِ  بزرگ  بوده  و 
موالنا اشعار مثنوی  شریف  و دیوان  کبیر و سایر آثارش  
مهد  خراسان   و  نوشته ،  و  سروده   فارسی   زبان   به   را 
از خود  را  موالنا  ترک ها حضرت   است .  فارسی   زبان  
می دانند، چون  43 سال  از عمر پُربار خود را در قونیه  
گذرانیده  و در همان جا به  خواب  ابدی  فرو رفته  است.

اما به  راستی  موالنا کیست ؟
او مسافر راه ِ حق  است  که  در گیرودار حوادث  بزرگِ  
 6۰4 سنۀ   در  می گذارد.  حیات   عرصۀ   به   پا  تاریخ  
 67۰ سنۀ   در  می گشاید.  دنیا  به   چشم   قمری   هجری  
هجری  قمری  چشم  از دنیا فرو می بندد. سدة  7 تا ۱3 
اسالم   تاریخ ِ  دوران   آشفته ترین   و  قمری،  جذاب ترین  
سرزمین های   به  عربستان   از  اسالم   گسترش   است ؛ 
آرمان   تصّوف   پیدایش   اسپانیا...  ایران ،  مصر،  سوریه ، 
»عشق  مطلق  به  خدا« به  دور از هر گونه  خودخواهی  
و خودپرستی ، و هجوم  اقوام  تاتار، مغول ، چنگیزخان  
نیز  موالنا  می گریزند.  سو  هر  به   که   آواره   مردمانی   و 
نامید،  »خداوندگار«  را  او  بعدها  مادربزرگش   که  
و  عراق   راهی   خراسان   از  که   شش ساله   آواره یی ست  
و  می فشارد  را  دلش   غربت   احساس   می شود،  حجاز 
نمی داند این  سرنوشتِ  مجهول  او را به  کجا می برد. نی  

نزاری  است  که  از نیستان  بریده اند.

بشنو از نی  چون  حکایت  می کند 
و ز جدایی ها شکایت  می کند

کز نیستان  تا مرا ببریده اند 
از نفیرم  مرد و زن  نالیده اند

سینه  خواهم  شرحه  شرحه  از فراق  
تا بگویم  شرح  درد اشتیاق 

هر کسی  کاو باز ماند از اصل  خویش  
بازجوید روزگار وصل  خویش 

موالنا از محیط  امن  خانه  و کاشانه  کنده  می شود. سفر او 
را به  سیر و سلوک  می برد و مراحل  هفت گانۀ  طریقت  
را در راه  کمال ، در طول  66 سال  زنده گی ، پیش  پای  او 
می گذارد. او پوست  می ترکاند و درمی یابد که  به  کرة  

خاکی  تعلق  ندارد.

وطن  او آن جاست  که  »دوست » در آن جاست 

ای  خوش  آن  روز که  پرواز کنم  تا بر دوست  
به  هوای  سر کویش  پر و بالی  بزنم 

اما پرواز تا بر دوست  آسان  نیست
که  عشق  آسان  نمود اول  ولی  افتاد مشکل ها!

پر و بالی  توانا و کارآمد و راهنمایی  راهدان  و رازآشنا 
می خواهد. موالنا پر و بالی  استوار و توانا از عشق  دارد 
ـ عشق  به  »اهلل« عشق  به  هر چه  از جانب  اوست . اما 
به   یکتا که   نمی داند. خالق   را  به  »دوست »  راه  وصول  
توانا،  دعایی   هر  استجابت   بر  و  داناست   آرزویی   هر 
شمس  تبریز را می فرستد تا هم چون  شمسی  عالم تاب  
دل  و جان  موالنا را به  نور معرفت ِ حق  روشن  سازد و 
او را به  کوی  »دوست « راهنما بشود. »شمس » که  کس  
ندانست  و نمی داند از کجا آمد و به  کجا رفت ، با موالنا 
دیدار می کند و راه  ورود به  حریم  حرم ِ دوست  را به  
او می نمایاند و کلید اسرار را در کِف  دستش  می نهد. 
مرکبش   که   مرغابی ام   جوجه   آن   »من   می دارد:  اعالم  
دریای  معرفت  است . من  آن  مرغکم  که  به  هر دو پای  
درآویزم .  محبوب   دام   در  اما  درآویزم   آری   درآویزد! 
مرا  که   خدای   آن   تا  خوردن ؟  و  خفتن   جای   چه   مرا 
هم چنین  آفرید با من  سخن  نگوید، بی هیچ  واسطه یی  
و من  از او چیزها نپرسم  و نگوید؛ مرا چه  جای  خفتن  
چه گونه   که   بشنوم...  و  بگویم   او  با  من   خوردن ؟  و 
به  کجا می روم ؟ عواقب  من  چیست ؟ در من   آمده ام ؟ 
چیزی ست  که  شیخم  آن  را ندید. هیچ کس  آن  را ندید. 
بر گوش ها  است،   ُمهر  زبان ها  بر  است .  ُمهر  دل ها  بر 
ُمهر است . هر یکی  به  چیزی  مشغول  و بدان  خوش دل  
و ُخرسند. بعضی  روحی  به  روح  خود مشغول ، بعضی  
به  عقل  خود، بعضی  به  نفس  خود! من  یار بی یارانم ... 
مرا در این  عالم  با عوام  هیچ  کاری  نیست ! برای  ایشان  

نیامده ام ، من  شیخ  را می گیرم  و مؤاخذه  می کنم  نه  مرید 
را! آن گه  نه  هر شیخ  را شیخ  کامل  را«.

دی  شیخ  با چراغ  همی  گشت  گرد شهر 
کز دیو و دد ملولم  و انسانم  آرزوست 

گفتم  که : یافت  می نشود جسته ایم  ما
 گفت : آن که  یافت  می نشود آنم  آرزوست 

کسی  می خواستم  از جنس  خود که  او را قبله  سازم  و 
روی  بدو آورم  که  ملول  شده  بودم  و خسته ... خسته ... 

خسته ...

موالنا را یافتم  بدین  صفت!
یک   مقابل   آدمی ،  معرفت   تابناک   ستارة   تبریز،  شمس  
ستارة  تابناکِ  دیگر »موالنا جالل الدین  رومی » می نشیند. 
می روند.  خلوت   به   مشترک ،  روحی   مکّمل   نیمۀ   دو 
به   به  جوشش ،  به  وجد،  رهایی،   به   می رسند،  معنا  به  

زیبایی،  به  کالم .
شمس : روی  تو دیدن  واهلل  مبارک  است !

موالنا: یار شدم  یار شدم  با غم ِ تو یار شدم 
تا که  رسیدم  بر تو از همه  بیزار شدم 

می مالم  این  دو چشم  که  خواب  است  یا خیال 
اندر تن  من  یک  رگ  هشیار نمانده  است 

شمس : ز کجایی  تو؟
موالنا : نیمیم  ز ترکستان ، نیمیم  ز فرغانه ، نیمیم  ز جان  

و دل 
شمس : گم  شدن  در گم  شدن  دین  من  است 

تویی ،  خام   تویی ،  پخته   تویی ،  دام   تویی ،  دانه   موالنا: 

خام  بمگذار مرا
شمس : بیرون  ز تو نیست  هر چه  در عالم  هست 

در خود به  طلب  هر آن چه  خواهی  که تویی!
موالنا : رنگ  دلت  بر چیست ؟

است !  آدمی   خیال   رنگ   نفسی   هر  دلم   رنگ   شمس : 
مقام  آدمی 

موالنا: مقام  آدمی ؟
شمس : خویشتن  را آدمی  ارزان  فروخت !

موالنا: سخن  چه  داری ؟
شمس : عبارت  تنگ  است ؟ زبان  تنگ  است ! برخیز با 

من  به  بزم  خدا بیا!
موالنا: این  چه  سّر است ؟

شمس : این  ذوق  و حال  است  تو را از این  چه  خبر؟
موالنا: ورای  آن  چیست ؟

فراخ   معنی   عرصۀ   است .  تنگ   سخن   عرصۀ   شمس : 
است . از سخن  پیشتر آ تا فراخی  بینی ! و عرصه  بینی !

موالنا: دل  تو بر کیست ؟
شمس : دل  من  خزینۀ  کسی  نیست،  خزینۀ  حق  است.

موالنا: مجاهدت  و ریاضت  و تکرار و دانستن  چیست ؟
شمس : اینها همه  از روی  ظاهر است ... تا کی  بر زین  
بی اسب  سوار گشته  در میدان  مردمان  می تازی ؟ تا کی  

به  عصای  دیگران  بپا روی ؟ اسرار و سخنان  تو کو؟
موالنا: علم  چیست ؟

شمس : علم  آن  است  که  به  معلوم  رسی .
موالنا: عقل  چیست ؟

راه   اندر خانه   اما  راه  می برد.  تا در خانه   شمس : عقل  
است   حجاب   دل   است .  حجاب   عقل   آن جا  نمی برد. 

و سر حجاب .
موالنا: تو کیستی ؟ صاعقه ای ؟ آتشی ؟

برند!  زیان   به   را  تو  بی خبران   که   است   دریغ   شمس : 
برخیز تا برویم .

در  کبوتری   چون   را  خود  غریبه،   نگاه   زیر  در  موالنا 
سایۀ  شاهین  حس  می کند. از خود بی خود می شود و 
به  شور و حالی  نگفتنی  دست  می یابد و درخشان ترین  
و نایاب ترین  گنجینۀ  شعر و ادب  جهان  را می سراید. 
شمس  و موالنا دو نیمۀ  ناتمام  با هم  به  تکامل  می رسند.

شمس : خلق  منم  خانه  منم 
دام  منم  دانه  منم 

عاقل  و دیوانه  منم 
بنده  و آزاده  منم 
انده  و دلشاد منم 

دور مشو دور مشو
کعبة  اسرار منم 
ُجبّة  دستار منم 

موالنا: مرده  بُدم  زنده  شدم 
گریه  بُدم  خنده  شدم 

دولت  عشق  آمد و من 
دولت  پاینده  شدم 

گفت  که  دیوانه  نیی 
الیق  این  خانه  نیی 
رفتم  و دیوانه  شدم 
سلسله  بندنده  شدم 

شمس : ما ز باالییم  و باال می رویم 
ما ز دریاییم  و دریا می رویم 
ما از ای نجا و آن جا نیستیم 

ما ز بی جاییم  و بی جا می رویم 
کشتی  نوحیم  در طوفان  روح 

الجرم  بی دست  و بی پا می رویم 
همچو موج  از خود برآوردیم  سر
باز هم  در خود به  تماشا می رویم 

موالنا: پیر من  و مراد من ، درد من  و دوای  من...
درد من  و دوای  من 
مونس  روزگار من 

موالنا مقابل  شمس  سر تعظیم  فرود می آورد و از قفس  
تنگی ها می رهد و به  بارگاه  عظمت  کبریایی  راه  می یابد. 
هر  نیست .  راهی   خدا  به   را  انسان   قال ،  و  قیل   با  که  
آن کس  که  طالب  راه  خداست،  باید شسته  شود و آتش  
به  کتاب  درزند و حقیقت  مقصود را در درون  انسان  در 

سّر خود »خودی  از خود رسته » جست وجو کند:

شمس : نشانم  بی  نشان  باشد مکانم  بی مکان  باشد
نه  تن  باشد نه  جان  باشد که  من  خود جان  جانانم 

موالنا: از کجا آمده ای ؟
شمس : از جمادی  ُمردم  و نامی  شدم 

وز نما ُمردم  به  حیوان  سر زدم 
ُمردم  از حیوانی  و آدم  شدم 

پس  چه  ترسم  کی  ز مردن  کم  شدم 
جملة  دیگر بمیرم  از بشر

تا برآرم  از مالیک  بال  و پر

مالقات  شمس  و موالنا حکم  تقدیر است . موالنا در این  
دیدار وجود خود را در وجود شمس  درباخت . بی  هیچ  
مالحظه یی  خود را تمام  وجود پیرو او، دنباله روی  او و 
سایۀ  او یافت . حاضر بود همه  چیز را رها کند، از همه  
کس  بگسلد، شهر به  شهر و کو به  کو همه  جا دنبالِ  
به  عالم  غیب،  به   او روانه  شود. شمس  دریچه یی  بود 
عالم  اهلل . با او موالنا به  غیب  متصل  می شد. عین  غیب  
می شد. غیب  را با تمام  وسعت  الیتناهیِ  آن  در محدودة  
این  دریچه  می یافت . حاال موالنا در مقابل  شمس  ورای  
عشق  بود. عبادت  بود. فنا بود. انحالل  در وجود الیزالی  
را  موالنا  شمس ،  بود.  مکاشفات   دنیای   به   ورود  بود. 
از خود می ربود و در خودِ دیگر محو می نمود. عشق  

موالنا به  شمس  طغیان  عظیم  مقاومت ناپذیر روح  بود.

مغلوبیت  عقل  در مقابل  قلب 

شاد آمدم ، شاد آمدم ، از جمله  آزاد آمدم 
 چندین  هزاران  سال  شد تا من  به  گفتار آمدم 

آن جا روم ، آنجا روم ، باال بُدم ، باال روم  
بازم  رهان ، بازم  رهان ، کاین جا به  زنهار آمدم 

ما را به  چشم  سر مبین ، ما را به  چشم  سّر ببین 
 آن جا بیا، ما را ببین ، کاین جا سبک بار آمدم 

بخارا 74، بهمن و اسفند ۱3۸۸
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نگاهی به دیداِر 
شمس و موالنا
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نیروهای امریکایی 1800...
بزرگ ترین پایگاه نظامی امریکا در افغانستان است، 
۱۸۰۰ ساختمان در سال جاری تخریب شده  است.

این تخریب ها در راستای زمان بندی خروج نیروهای 
امریکا و ناتو صورت می گیرد که قرار است پس از 
یک دهه جنگ با گروه طالبان تا پایان سال جاری 

از افغانستان خارج شوند.
در میان ساختمان های تخریب شده در بگرام، دفاتر 
دیده  از چوب  شده  ساخته  موقتی  خوابگاه های  و 
از  اعزامی پس  نیروهای خارجی  برای  می شود که 
سال 2۰۰۱ و همچنین 3۰ هزار نیروی تازه نفسی 
که در سال 2۰۱۰ به افغانستان فرستاده شده بودند، 

ساخته شده بود.
در اوج نبرد با طالبان، ۱3۰هزار نیروی خارجی در 

افغانستان حضور داشتند اما با اتمام عملیات نظامی 
مشترک در پایان سال جاری میالدی تنها ۱2هزار و 
5۰۰ سرباز خارجی به منظور مشاوره و آموزش به 

نیروهای افغان در افغانستان باقی خواهند ماند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، زاک اسمیت مسوول 
تیم تخریب ساختمان و تجهیزات نیروهای امریکایی 
می گوید که ما تمام روز مشغول به تخریب هستیم و 
بخشی از کار ما جداسازی کیبل های برق از تمامی 
ساختمان ها است تا بتوانیم به آسانی ساختمان ها را 

تخریب کنیم.
اسمیت گفت: در کار تخریب ساختمان ها ما مطمین 
می شویم که تجهیزات الکترونیکی و دیگر ابزارها به 

دست طالبان نمی افتد.
حدممکن  تا  را  کار  این  ما  افزود:  ادامه  در  وی 
که  هرجایی  و  می دهیم  انجام  درست  گونه یی  به 

از  را  آن  می بینیم  را  بطری  یا  و  روغن  سوخت، 
طوری  را  بگرام  که  شویم  مطمین  تا  می بریم  بین 
همانطور  شدیم،  وارد  آن  به  اول  روزهای  در  که 

رها می کنیم.
از  استفاده  با  ساختمان ها  شده  متالشی  بقایای 
وسایل نقلیه باربری به گوشه یی از پایگاه انتقال داده 

می شود.
پروژه  این  بر  نظارت  مسوول  ویرمیلیون  ویس 
گفت: ما تا به حال ۱۸۰۰ ساختمان موقتی و دفاتر 

را تخریب کرده ایم.
تا  ساختمان  2هزار  تعداد  افزود:  ادامه  در  وی 
ساختمان   5۰۰ و  شد  خواهد  تخریب  دسمبر  ماه 
مهندسین  از خروج  قراردادهایی پس  توسط  دیگر 

نیروهای نظامی تخریب می شوند.
استفین گرادفورد گفت: ما باید سربازان خود را از 

پایگاه های افغانستان به وطن خود بفرستیم.
فرودگاه های  در  سربازان  و  تدارکاتی  هواپیماهای 
افغانستان  از  تا  هستند  منتظر  خارجی  نیروهای 

خارج شوند.
آینده  سال  که  نیروهایی  افزود:  ادامه  در  استیفین 
و  ساختمان ها  از  می شوند  خارج  افغانستان  از 
و  می کنند  استفاده  بگرام  فرودگاه  دایمی  جاده های 

بعداً نیروهای افغان از آن استفاده خواهند کرد.
در سال 2۰۰۱ میالدی تعداد 3۰هزار نیروی نظامی 
و غیرنظامی خارجی در پایگاه نظامی بگرام مستقر 
شدند که بعداً تعداد آن به ۱5هزار نفر کاهش یافت 
این  از  امریکایی  نیروی  تعداد 6هزار  آینده  و سال 

فرودگاه به کشورشان باز می گردند.
همچنین در پایان سال 2۰۱6 فقط نیروهای نظامی 

در سفارت امریکا در کابل باقی خواهند ماند.

احمدعمران
راحیل شریف، فرمانده ارتش پاکستان، روز پنجشنبه 
به کابل آمد و در دیدار با رهبران دولت وحدت ملی 
از باز شدن فصل تازه یی از روابط با افغانستان سخن 
گفت. آقای راحیل به عنوان بلندپایه ترین مقام نظامی 
کرد  تاکید  افغانستان  به  سفر  نخستین  در  پاکستان، 
در  که  است  کشور  دو  مشترک  دشمن  تررویزم  که 
همکاری با هم می توان بساط آن را از منطقه برچید. 
سخنان آقای راحیل در حالی بیان می شوند که یک 
روز پیش از آن وزارت خارجه پاکستان انتشار گزارش 
حمایت  مورد  در  پنتاگون(  امریکا)  دفاع  وزارت 
پاکستان از گروه های تروریستی را به شدت رد کرد و 

آن را دورغ خواند. 
اخیراً وزارت دفاع امریکا با نشر گزارشی از حمایت 
پاکستان از گروه های تروریستی خبر داده است. شاید 
در طول سال های مبارزه با تروریسم و افراط گرایی 
نظامی  بزرگ  نهاد  یک  که  باشد  باری  نخستین  این 
امریکا چنین گزارشی را رسما منتشر می کند. پیش از 
این عمدتاً کوشش ها در این جهت معطوف بود که 
در مورد حمایت های پنهان و آشکار نظامیان پاکستان 
از گروه های تروریستی چیزی گفته نشود. در سال های 
حکومت داری حامدکرزی در افغانستان، تالش های او 
برای اثبات این امر که مراکز و پناهگاه های گروه های 
تروریستی در آن سوی مرزها قرار دارند راه به جای 
نبردند و اکثراً از سوی متحدان بین المللی افغانستان 
نادیده گرفته شدند. شاید در نوع سیاست های آقای 
کرزی در قبال ادعای حمایت پاکستان از گروه های 
ولی  داشت؛  وجود  فراوانی  های  اشتباه  تروریستی، 
در یک مورد او همواره حق به جانب بود که بحث 
مبارزه با تروریسم در آن سوی مرزها را برای اولین 
بار او باز کرد و در این مورد از خود سرسختی نشان 
داد. سرسختی های آقای کرزی به دلیل عدم پیگیری و 
اداره نیرومند در مبارزه با تروریسم راه به جایی نبرد 

و به بدنامی تاریخی برایش انجامید. آقای کرزی در 
پایان  تا  تامین صلح  بر  مبنی  دعوای کالن خود  این 
دورة زمام داری اش به شدت شکست خورد و این 
شکست می تواند آغاز خوبی باشد برای سران دولت 
وحدت ملی که ادعای تامین صلح و رسیدن به جامعه 
امن را دارند. در گفتمان آقای کرزی، تعریف جامعه 
امن وجود نداشت و به همین دلیل سیاست های گنگ 
و توام با تضرع و التماس او کارساز واقع نشدند. آقای 
کرزی هم می خواست که در مبارزه با تروریسم پیروز 
شود و هم طالبان را در کنار خود داشته باشد. نتایج 
چنین سیاستی از پیش مشخص است و نمی توان به 
اصطالح عام دو تربوز را در یک دست گرفت. حاال 
اما می تواند شرایط برای دولت مردان جدید عوض 
سیاست  نوع  در  که  بزرگ  شرط  این  با  باشد،  شده 
گذاری های خود در قبال مبارزه با ترورسیم و روابط 
حامدکرزی  استرااتژیک  اشتباه  دچار  پاکستان  با 
نشوند. مشکل کالن پاکستان که می تواند به عدم فهم 
دوگانه  و  دوگانه گویی  منجر شود،  آن  سیاست های 
که در  کند  ادعا  پاکستان هم می تواند  است.  رفتاری 
مبارزه با تروریسم کامال صادق است و هم می تواند 
یا  افغانستان و  ادعا کند که حالف گفته های رهبران 
پاکستان  در  تروریستی  های  گروه  پایگاه های  امریکا 
نه بل در افغانستان قرار دارند. همین چند روز پیش، 
سرتاج عزیر مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان 
با وقاحت تمام اعالم کرد که گروه های مسلح مخالف 
می شوند.  رهبری  و  تجهیز  افغانستان  در  پاکستان 
چنین ادعا در عین هوشیاری انجام می شود. پاکستان 
می خواهد اتهامی را که علیه خودش وجود دارد و بی 
پایه و اساس هم نیست، به یک جنجال کوچک لفظی 
بدل کند. مقام های پاکستانی به هدف ایجاد تشویش 
واقعیت  از  ذهن ها  کردن  منحرف  و  عامه  اذهان  در 
نهادهای  چتر  زیر  در  تروریستی  گروه های  حضور 
امنیتی و استخباراتی آن کشور می خواهد نشان دهد 

مورد  در  می توان  ساده گی  به  را  ادعایی  چنین  که 
هرکشوری بیان کرد. مقام های پاکستانی می خواهند با 
چنین فرافکنی هایی بحث مبارزه با تروریسم و امنیت 
همین  در  کنند.  تبدیل  زبانی  بازی  یک  به  را  منطقه 
خواهان  که  دارند  هم  را  ادعا  این  پاکستانی ها  حال، 
استند.  افغانستان  با  مناسبات  از  جدیدی  فصل  آغاز 
گویا رهبران پیشین و شاید در راس همه آقای کرزی 
مانع اصلی ایجاد روابط خوب با پاکستان بوده باشد. 
حاال پاکستانی ها با این پیام، رهبران دولت وحدت ملی 
را دیدار می کنند که فصل تازه یی از روابط در برابر دو 
کشور قرار دارد. فصل تازه یی که می توان به آن امیدوار 
بود و از همین نقطه می توان آغاز کرد. اما روابط جدید 
نمی  بوده  پذیر  امکان  نیت  با حسن  اقدام های  بدون 
باز  خواهان  دهد  نشان  که  این  برای  پاکستان  تواند. 
شدن فصل تازه یی از مناسبات با افغانستان است باید 
خود نیز به بازنگری سیاست های خود در قبال امنیت 
های  سیاست  با  بپردازد.  افغانستان  ویژه  به  و  منطقه 
حیله گرانه و بازی های چندگانه نمی توان به فصل 
تازه یی  از مناسبات امیدوار بود و دل بست. همان 
گونه که رهبران دولت وحدت ملی نیاز به بازنگری 
سیاست های خود در قبال پاکستان دارند، بیش از آن 
پاکستانی ها به چنین اقدامی نیازمند به نظر می رسند. در 
همین حال فصل تازة مناسبات باید در فضای سالم و 
به دور از حیله گری های سیاسی آغاز شود و مشکالت 
دو کشور به روشنی در سخنان و مواضع رهبران آن ها 
مرزی  مشخص  خواست های  پاکستان  یابد.  بازتاب 
دارد که همواره از بیان روشن و صریح آن ها اجتناب 
می ورزد. سیاست مداران افغانستان نیز نمی خواهند در 
نتیجه  در  بگویند  چیزی  وضاحت  به  این خصوص 
آن چه که تلف می شود زمان و ظرفیت هایی است که 
برای دو کشور می توانند امکانات بزرگ اقتصادی و 
سیاسی را در جو سالمی از مناسبات به وجود آورند. 
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مسووالن کمیسیون های...
کنونی برگزار شود افغانستان به بحران جدیدی روبرو 

خواهد شد.
اعتراض نامزدان شوراهای والیتی

یک  نتیجه  گفت:  نماینده  گان  مجلس  اداری  هیأت 
بررسی دقیق نشان داده که در ده درصد محالت رای 
تفاوت در  این  تفاوت داشته و  دهی، ۱۰ هزار رای 
نتیجه تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی به وجود 

آمده است.
نامزدان معترض شوراهای والیتی طی  از  صدها تن 
روزهای اخیر در اعتراض به دستکاری در نتایج آرا، 
به  رسیده گی  خواهان  و  زدند  تظاهرات  به  دست 

شکایت های شان شدند.
کمیسیون انتخابات افغانستان

در  گسترده یی  دستکاری های  که  می پذیرد  پارلمان 
نتایج آرا صورت گرفته و حق به حق دار نرسیده است. 
صدیق احمد عثمانی معاون اول مجلس نماینده  گان 
صورت  به  والیتی  شوراهای  انتخابات  نتایج  گفت 
گسترده یی دستکاری شده است: »در انتخابات چنان 

دستکاری شد که حق و حقوق تعدادی از کاندیدان 
ضایع شد و تعداد زیادی از کسانی که ممکن است 
پیدا  راه  والیتی  شوراهای  به  باشند،  نبوده  مستحق 

کردند«.
شکایات  کمیسیون  که  گفتند  پارلمان  نماینده گان 
شوراهای  نامزدان  مورد  در  شب  یک  در  انتخاباتی 
والیتی به طور سلیقه یی تصمیم گرفته است. نیلوفر 
یک  شبه  »یک  گفت:  نماینده گان  از  یکی  ابراهیمی 
شعبه تحلیل می آید و تصمیم می گیرد و اراده ملت را 
اعالم می کند. کمیسیون شکایات هر رای باطل شده 
هر فرد را بیاید وضاحت بدهد هیچ مشکلی نیست 

ما قبول داریم«.
که  است  گفته  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  اما 
تصمیم  دهی  رای  محالت  مورد  در  قانون  براساس 
گرفته است. این کمیسیون ادعاهای دست کاری در 

نتایج انتخابات را رد کرده است.
دست بسته پارلمان

تغییر  با  نمی تواند  افغانستان در حال حاضر  پارلمان 
صالحیت های  و  تشکیل  قانون  و  انتخابات  قانون 

کمیشنران دو کمیسیون، مسووالن نهادهای انتخاباتی 
اساسی،  قانون  براساس  کند.  از وظایف شان عزل  را 
پارلمان در سال چهارم کاری حق تغییر و یا تجدید 

نظر در قوانین انتخاباتی را ندارد.
نماینده گان  که  گفتند  نماینده گان  از  برخی  اما 
صالحیت های  و  تشکیل  قانون  در  تعدیل  حق 
کمیسیون های انتخاباتی را دارد و با تعدیل ماده های 
این قانون، زمینه عزل رییس و کمیشنران کمیسیون  های 

انتخابات را فراهم کنند.
عبدالودود پیمان یکی از نماینده گان گفت: »به خاطر 
سارنوالی  امید  به  بگیرید.  تصمیم  قانون  این  تعدیل 
است. جدا  به رسوایی کشیدن  را  افغانستان  نشستن 

تصمیم بگیریم که در این قانون تعدیل بیاید«.
نماینده گان پارلمان در جستجوی راه هایی اند که سبب 
کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون  کمیشنران  برکناری 
این  پارلمان  اصلی  نگرانی  شود.  انتخاباتی  شکایات 
است که برگزار انتخابات پارلمانی در سال آینده، با 
مسئوالن کنونی کمیسیون های انتخاباتی، دردسرهای 

بیشتری را برای افغانستان خلق خواهد کرد.

نظامیان برای انتقال زخمی ها...
اگر این شفاخانه نمی بود، او جانش را از دست می داد.

است  قرار  حالی که  در  می نویسد،  رویترز  خبری  آژانس 
ماموریت جنگی آیساف ماه آینده به پایان برسد، نیروی 
افغانستان  مسوولیت های جنگ بر ضد  35۰ هزار نفری 

طالبان مسلح را به پیش می برند.
در گزارش این خبرگزاری آمده است که تعداد زخمیان 

پولیس و عساکر  افغانستان افزایش یافته است.
رویترز به این مورد نیز اشاره کرده است که به زخمی های 
برخوردار  پایین  کیفیت  از  که  دوای  افغان  امنیتی  قوای 
است داده می شود زیرا کلینیک های دور افتاده در خطوط 

اول جنگ به موقع اکمال نمی شوند.
فیض اهلل محمدی که از ده سال به این سو به حیث داکتر 
جراح در شفاخانه ایمرجنسی در شهر لشکرگاه کار می کند 
گفته است که حکومت افغانستان توانایی عرضه خدمات 

با کیفیت صحی به پولیس و اردو را ندارد.
رویترز می نویسد که از ماه مارچ پارسال تا ماه مارچ امسال 

۱4۰۰ سرباز افغان کشته شده اند.
به اساس گزارش این خبرگزاری، 95۰ عسکر افغان از ماه 

مارچ الی ماه سپتمبر سال جاری جان باخته اند.
در این گزارش آمده است که تلفات پولیس در افغانستان 

افزایش را نشان می دهد.
به اساس ارقام وزارت داخله این کشور، در پنج ماه اول 
پولیس  شمول  به  پولیس   22۰۰ از  بیش  شمسی  امسال 
محلی کشته شده اند در حالیکه در جریان هفت ماه اول 

سال گذشته ۱6۸۰ پولیس کشته شده بودند.
آژانس رویترز علت افزایش تلفات در میان نیروهای افغان 

را کمبود خدمات اساسی پزشکی می داند.
گروه  معاون  کالسر  دیوید  جنرال  برید  حال  همین  در 
است:«خون  گفته  داخله  وزارت  در  آیساف  مشورتی 
نظامیان افغان ضایع می شود، کسی به آنها کمک طبی نمی 

کند، به گونه الزم از جریان خون جلوگیری نمی شود.«
از سوی دیگر دگروال دیوید ریستیت یک مشاور صحی 
آیساف گفته است، آیا با خروج ما وضعیت بهتر خواهد 

شد؟ خودش پاسخ داده است که نخیر!
اما جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان 
به رویترز گفته است که حکومت این کشور آمادة عرضه 

خدمات صحی به نظامیان اش است.
ماه  هژده  ظرف  را  شان  های  کار  که  است  افزوده  وی 

گذشته به گونه مستقل به پیش برده اند.

فصـل جـدیـدی از روابـط
  با فصـل جـدیـدی از تنـش هـا

درخواست پاکستان و...
 تاکید کرد: مسایل مربوط به بهبود روابط نظامی دوجانبه 

نیز در این نشست مورد بحث قرار گرفت.
نادیده گرفته و  را  پیشنهاد  این  افغانستان ظاهراً  دولت 
هیچ واکنشی در بارة آن نشان نداده است. این نخستین  بار 

نیست پاکستان چنین پیشنهادی را ارایه می کنید.
 هم اکنون، صدها سرباز ارتش در کشور هند مصروف 
فراگیری آموزش های نظامی هستند. پاکستان به همین 

دلیل چنین پیشنهادی را پیوسته به کابل ارایه می کنید. 
آموزش  های  برای  سربازانی که  می هراسد  افغانستان 
نظامی به پاکستان فرستاده می شوند، دوباره به عامالن 
نفوذی استخبارات پاکستان در صفوف ارتش افغانستان 
تبدیل نشوند و در برابر کشور و مردم شان قرار نگیرند! 
زیر هم اکنون صدها طالب از سوی مأموران استخبارات 
پاکستان آموزش می بینند و به منظور اجرای عملیات های 

هراس افگنانه به افغانستان فرستاده می شوند. 



وزارت امور داخله به اتحادیۀ ژورنالیستان:

برخی رسانه ها در تالش بدنام سازی نیروهای امنیتی هستند

اوضاع کـندز وخـیم شـده است
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دنبال جذب  به  منچسترسیتی  باشگاه  مالک 
پپ گوآردیوال برای جانشینی پیگرینی است.
بر  پیگرینی  مانوئل  هدایت  با  منچسترسیتی 
کسب  خوبی  نتایج  گذشته  فصل  خالف 
زسکا  برابر  خانگی  شکست  است.  نکرده 
گذشته  فصل  قهرمان  تا  شد  باعث  مسکو 
لیگ برتر در آستانه حذف زودهنگام از لیگ 

قهرمانان اروپا قرار گیرد.
روزنامه  »دیلی میرر« انگلیس نوشت: سران 
این  نتایج  از  منچسترسیتی  باشگاه  عرب 
تیم بسیار ناراحت هستند و جلسه ای برای 

برکناری پیگرینی تشکیل دادند.
گوآردیوال  پپ  روزنامه   این  نوشته  به 
منچسترسیتی  باشگاه  گزینه  اصلی ترین 
در صورت  پیگرینی  مانوئل  جانشینی  برای 

این  از  پیش  گوآردیوال  است.  برکناری 
برتر  لیگ  در  مربیگری  به  خود  عالقه  از 
انگلیس خبر داد و عنوان کرد دوست دارد 
او  کند.  تجربه  را  برتر  لیگ  در  مربیگری 
البته منچستریونایتد را تیم مورد عالقه خود 

خوانده بود.
منچسترسیتی در هفته  یازدهم لیگ برتر باید 
فردا در خانه کوئینز پارک رنجرز به میدان 
اتحادیه  جام  از  فصل  این  تیم  این  برود. 
حذف شده است و در آستانه حذف از لیگ 

قهرمانان قرار دارد.
فیروزه ای پوشان شهر منچستر در لیگ برتر 
نیز با شش امتیاز اختالف نسبت به چلسی 

در رده سوم قرار دارند.

وزارت داخله برخی رسانه ها را متهم کرده که با تبلیغات بی بنیاد 
در تالش بدنام سازی نیروهای امنیتی هستند.  

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان  نامه یی عنوانی  وزارت امور داخله در 
افغانستان، رسمًا از این رسانه  ها شکایت کرده است.  

در این نامه، مثال هایی هم در مورد برخی از اخبار که به گفتۀ این 
وزارت بی بنیاد است ذکر گردیده است. 

حق  را  انتقاد  که  حالی  در  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
رسانه ها می داند و باور دارد که انتقاد از عملکردهای نا درست 
نهادهای دولتی و غیر دولتی می تواند زمینه ساز بهبود کارها باشد، 
با  پخش و نشرهرگونه اخبار بی بنیاد و غیر موثق، مخالف است 

و آن را در مخالفت جدی با اصول و ارزش های  پذیرفته شده و 
جهانی ژورنالیزم می داند.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان از تمامی رسانه ها و خبرنگاران 
تقاضا دارد، تا برای حمایت از نیروهای امنیتی کشور، از نشر و 
پخش هر گونه اخبار و گزارشات بی اساس که می تواند به روحیۀ 

این نیروها صدمه وارد کند، جلوگیری نمایند.
این اتحادیه همچنان از وزارت داخلۀ کشور می طلبد تا در برابر 
انتقادهای سالم و سازندة رسانه ها و خبرنگاران، تحمل پذیری 
داشته و از این انتقادها برای بهبود برنامه ها و عملکردهای پولیس 

ملی استفادة اعظمی ببرد.

ستاره آرژانتینی بارسلونا اطمینان دارد که 
بارسلونا  در  تواند  می  سوآرس  لوئیس 
بدرخشد. او از رسیدن به رکورد رائول در 

لیگ قهرمانان اروپا خوشحال است.
برگشت مرحله گروهی  بارسلونا در دور 
گل   2 با  شد  موفق  اروپا  قهرمانان  لیگ 
به  صعودش  تا  دهد  شکست  را  آژاکس 
آبی  گل  دو  هر  شود.  قطعی  بعد  مرحله 
به  مسی  لیونل  دیدار  این  در  را  –اناریها 
ثمر رساند تا این ستاره آرژانتینی 7۱ گله 
شود و در کنار رائول و باالتر از رونالدو 
در صدر جدول گلزنان لیگ قهرمانان قرار 

گیرد.
ستاره آرژانتینی بارسلونا از پیروزی تیمش 
گفت:  او  است.  خوشحال  دیدار  این  در 
پیروزی بسیار مهمی برای ما بود چرا که 
توانستیم صعود خود را به دور بعد نهایی 
فکر  صدرنشینی  به  باید  دیگر  االن  کنیم. 
کنیم. بازی حساسی برابر پاری سن ژرمن 

داریم و باید در آن پیروزی شویم.
برابر آژاکس  را  بازی خوبی  داد:  ادامه  او 
به نمایش گذاشتیم. دو تیم بسیار نزدیک 
از  بازیکن  بازی کردند. وقتی یک  به هم 
آژاکس اخراج شد بازی را به طور کامل 
دوست  کاری  هر  و  گرفتیم  اختیار  در 

داشتیم در میدان انجام دادیم. بازی زیبایی 
بود و بارسلونا شایسته پیروزی بود.

مهاجم آرژانتینی بارسلونا در ادامه سخنان 
سوآرس  لوئیس  از  ستایش  به  خود 
مهاجم  این  که  کرد  تاکید  و  پرداخت 
خواهد  موفق  بارسلونا  در  ای  اروگوئه 
شد. او گفت: بدون شک سوآرس بازیکن 
را  بازیکنی  چنین  اینکه  از  است.  بزرگی 
در اختیار داریم خوشحال هستیم. او بازی 
و  افتاد  خواهد  جا  بارسلونا  در  بازی  به 
درخشش  به  تواند  می  که  دارم  اطمینان 

خود در بارسلونا هم ادامه دهد.

رائول  رکورد  به  رسیدن  درباره  مسی 
به  می خواستیم  دیدار  این  در  گفت:  هم 
دست  به  را  امتیاز  سه  و  برسیم  پیروزی 
خود  هدف  این  به  خوشبختانه  آوریم. 
رسیدیم. با این حال باید تاکید کنم که از 
رکورد شکنی در رقابت بزرگی چون لیگ 
قهرمانان اروپا هم بسیار خوشحال هستم.

مسی درباره این سوال که کدام گل او در 
لیگ قهرمانان اروپا بهترین بوده است، این 
گونه پاسخ داد: گل خاصی را به یاد نمی 
آورم اما همواره گفته ام که گلزنی در فینال 

بسیار لذت بخش است.

مسی و اطمینان از لوئیس سوآرس
ورزش

گـوآردیوال هدف نخست منچسترسـیتی 
برای جانشینی پیگرینی

دولت وحدت ملی...
را  جمعی  تصمیم گیری  میکانیزم  انتظار  اگر 
داشتیم، از همین کانال می گذرد، اگر نوع نظام 
سیاسی آینده را معین می سازیم، باید از همین 
کانال عبور نمود، اگر به ثبات و صلح پایدار 
می اندیشیم، فقط از همین مسیر ممکن است، 
درکار  اجتماعی  عدالت  و  ملی  وحدت  اگر 

است از همین رهگذر به آن باید رسید.
تقسیم  قطبی،  تک  نظام  جرگه یی،  لویه  هیچ 
بندی ها، انحصارگرایی ها، مرز کشیدن ها حتی 
بدون  شفاف،  و  عادالنه  انتخابات  سرحد  تا 
تاریخی  مشکل  ملی،  وحدت  دولت  استقرار 
کرد،  نخواهد  را حل  نظام  و  رهبری  قدرت، 
توسعۀ  و  شد  نخواهد  برپا  اجتماعی  عدالت 
سیاسی به وجود نخواهد آمد. چنانچه تجربۀ 
سیزده سال حاکمیت نظام سیاسی تک محور 
به نتیجه نرسید، مشروعیت کسب نکرد و چه 

بسا که به بحران نیز انجامید.
با درک عمیق شرایط  ملی  قهرمان  که  همین 
می رسد  نتیجه  این  به  جامعه  ذهنی  و  عینی 
بیاوریم  به وجود  افغانستان سیستمی  »در  که 
با  هم  کنیم  زنده گی  خود  با  هم  بتوانیم  که 
مسعود  شهید  اشاره  این  با  و  بیرون«  جهان 
نمی سازد  مشخص  را  سیاسی  سیستم  نوع 
با  و  می داند  ارجح  را  همگانی  تفاهم  بلکه 
ژرف ترین اندیشه تصمیم را به جمع واگذار 

می شود.
پس دولت وحدت ملی بازتولید واقعیت های 
ساختاری جامعه ما، از بطن تاریخ و فرهنگ 
و سیاست ما، در نتیجه مبارزات عدالتخواهانۀ 
در  هیچگاهی  می باشد،  سرزمین  این  مردمان 

هیچ مقطع تاریخ ما همچو اتفاقی که نیروهای 
با  دار و حق طلب،  مختلف و مخالف، حق 
دیدگاه های کاماًل متفاوت و متضاد، آنهم پس 
از جدل های دامنه دار تاریخی، در یک فضای 
این  و  سرزمین  این  صاحبان  حیث  به  آرام، 
خانۀ مشترک بنشینند و دولت مشترک تشکیل 
دهند، نیافتاده است. مرحلۀ بزرگ تاریخی که 
ندارد  همخوانی  قبلی اش  زمان  دور  هیچ  با 
که  افغانستان  برای  دیگری  حیاتی  فرصت  و 

نباید از دست رود.
جمعی با نظریات مخالف به هر دلیل خوب 
و بد شاید با نظر ما کاماًل دست رد بکشند و 
آن را از بیخ ناکام به حساب آورند. فقط در 
یک نقطه با ایشان می شود هم نظر بود و آن 
جریان روش شکل دهی دولت وحدت ملی و 

مدیریت و رهبری آیندة آن می باشد.
رهبران دولت وحدت ملی به یاد داشته باشند 
تناقضات درون ذهنی خود  از  که اگر زودتر 
سوال  زیر  را  پروسه  اصل  نشوند،  بیرون 
صورتی که  در  دیگر  عبارة  به  برد.  خواهند 
هریک تالش نمایند تا ساختمان این دولت را 
به ذایقه و روحیه خود بسازد، بدون تردید این 
با روح دولت وحدت ملی شدیداً  طرز فکر 
تکانه های جدیدی  راحتی  به  و  دارد  منافات 
را به وجود خواهد آورد و روحیه عمومی را 

تضعیف خواهد کرد.
در  دولت  این  ظهور  این که  است  تذکر  قابل 
یک مقطع بسیار حساس، از ناچاری حلقاتی 
در خارج و ناباوری عناصری در داخل، موقع 
به  دوباره  نباید  فرصت  این  که  است  یافته 

دست آنان بیافتد.

ارتش آلمان در اکتوبر سال 2۰۱3 والیت کندز را ترک کرد و مدعی بود 
که »وضعیت باثبات« به جا گذاشته است. اما در حال حاضر طالبان برخی 
مناطق اطراف کندز را کنترول می کنند. این نگرانی وجود دارد که طالبان 

آنجا قدرت بیشتر بگیرند.
باشنده گان کندز دیدگاه باز در مورد افراد خارجی دارند. یک هوتل »پنج 
ستاره« در مرکز شهر وجود دارد که طبقات داخل آن با سنگ مرمر تزئین 
گردیده است. در رستورانت آن موسیقی پاپ افغانی میز و چوکی را به 

تکان آورده است.
به گزارش دویچه وله، با کنار زدن پرده های اتاق های بزرگ هوتل می توان 
از باالی بام تا به خارج از شهر نگاه کرد: کوه ها، درخت ها و آرامش. این 
شهر محیط مناسبی برای سرمایه گذاران چینی و یا تاجران ثروتمند حوزه 
از کندز رانده شدند،  از سال 2۰۰۱ که طالبان  خلیج فارس است. پس 

بسیاری چیزها در این جا تغییر کرده است.
اما وقتی سوار موتر شده و از میان بازار ترکاری فروشی به سمت جنوب 
شهر حرکت می کنیم، پس از ده دقیقه وضعیت تغییر می کند. افرادی که 
ریش دراز دارند، لنگی و پیراهن و تنبان به تن دارند و کالشینکوف را بر 
شانه انداخته اند، موتر را متوقف می کنند و می گویند ادامه دادن در این 
مسیر ممکن نیست؛ زیرا از این جا به بعد، منطقه زیر کنترل طالبان است.
این مردان جنگجویان طالبان نیستند بلکه اعضای پولیس محلی اند که از 
آخرین سنگر در مقابل شورشیان دفاع می کنند. آخرین سنگر علیه طالبان 
ده دقیقه راه موتر از مرکز شهر کندز فاصله دارد. این وضعیتی است که 
یک سال بعد از خروج نیروهای آلمانی از کندز در این شهر دیده می شود.

ارتشگاه متروک
نگاهی بر فراز تپه ای بلند در کندز تنها خاطرات سربازان آلمانی را زنده 
می کند که زمانی در آنجا مستقر بودند و به سرعت برق آسا شهر را ترک 
این جا دیده  آلمانی در  نیروهای  کردند. هنوز هم لوحه ها و نشانه های 

می شوند.

از  شماری  انگشت  تعداد  اند.  خرابی  به  رو  آن  اسفالت های  و  جاده ها 
افسران پولیس افغان به این پایگاه نقل مکان کرده اند. در پایگاهی به این 
بزرگی چند افسر را با ذره بین اگر بتوان دید. گاهی شماری از آن ها را 

می توان در اطراف یک منقل در حال کباب کردن دید.
طعام خانه ای که اندکی قبل از خروج نیروهای آلمانی اعمار شده بود، فعاًل 
خالی است. در عقب آشپزخانه هزاران بسته مواد غذایی انبار شده اند که 
حاال فاسد گردیده اند. یک سال قبل در همین محل مراسم تسلیم دهی 

پایگاه به پولیس افغانستان برگزار شده بود.
آلمان  دفاع  و  انکشافی  های  کمک  خارجه،  وزارت های  سیاستمدران 
زمانی که نیروهای آلمانی کندز را ترک گفتند، تاکید کردند که آلمان یک 

پایگاه بسیار مدرن و پاک و شهر امن را از خود به جا می گذارند.
طالبان در اطراف شهر کندز

ارتش آلمان در پایان سال 2۰۱۰ در یک عملیات گسترده به نام »الماسک« 
طالبان را از تمامی روستاهای والیت کندز بیرون راندند. این نیروها در 
اندازی  راه  این والیت  در  زیرساختی  های  پروژه  و 2۰۱2  سال 2۰۱۱ 

کردند تا از این طریق دل و دماغ مردم را تسخیر کنند.
ده ماه پس از خروج ارتش آلمان حادثه شوک آوری اتفاق افتاد. در ماه 
آگست سال 2۰۱4 در داخل بزرگترین پایگاهی که در گذشته سربازان 
آلمانی از آن دفاع می کردند، طالبان پرچم خود را برافراشتند، یعنی در 
مقر پولیس منطقه چهار دره که تنها ده دقیقه با موتر از مرکز شهر فاصله 

دارد.
ارتش و پولیس افغانستان از مزار شریف حمایت به دست آوردند. با این 
کنترول خود  را دوباره تحت  پولیس  قرارگاه  توانستند  اگر چه  حمایت 
از محله های اطراف مرکز  به بعد در بسیاری  از آن زمان  اما  درآورند، 
مناطق  این  ایجاد گردیده است. طالبان در  اداره موازی شورشیان  شهر، 

محاکم شریعت و اداره های سایه ایجاد کرده اند.
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دبیرکل جدید ناتو در سفرش به افغانستان و در دیدار 
با رهبران دولت وحدت ملی داکتر اشرف غنی و داکتر 
افغانستان  به  کمک  و  حمایت  ادامۀ  از  عبداهلل  عبداهلل 
 2۰۱4 دسمبر   3۱ در  ناتو  و  افغانستان  داد.  اطمینان 
ماموریت کنونی را پایان می دهند و همکاری های جدید 

را زیر عنوان »حمایت قاطع« آغاز می کنند.
روز  افغانستان  رییس جمهور  غنی،  اشرف  محمد 
پنجشنبه )۱5 عقرب/ 6 نوامبر( در یک کنفرانس مشترک 
با ینس ستولتنبرگ دبیرکل جدید ناتو گفت، این سازمان 
تمویل کننده اصلی نیروهای افغان به خصوص در پنج 

سال اخیر بوده است.
ناتو،  عضو  کشورهای  و  افغانستان  توافق  براساس 
سال  آخر  در  سازمان  این  نیروهای  جنگی  ماموریت 
تنهایی  به  افغان  نیروهای  و  رسد  می  پایان  به   2۰۱4
مسوولیت تامین امنیت افغانستان و مبارزه با تروریسم 

را به عهده خواهند داشت.
ماموریت  پایان  که  کردند  تأکید  ستولتنبرگ  و  غنی  اما 
جنگی ناتو به معنای قطع روابط نخواهد بود بلکه ناتو 
افغانستان سهم خواهند  نیروهای  تجهیز  و  آموزش  در 
خبری  کنفرانس  یک  در  غنی  جمهور  رییس  گرفت. 
ابراز  از جناب سکرتر جنرال  »امروز می خواهم  گفت: 
مردم  تمام  برای  هم  و  این ها  برای  هم  کنم.  اطمینان 
ممالکی که در ناتو سهم گرفته اند، اطمینان بدهیم که در 
3۱ دسمبر سال جاری ماموریت گذشته ناتو به اختتام 
افغان  نیروهای  برای  و  این ها  برای  می رسد.  موفقانه 

مبارک.«
راه طوالنی مبارزه با تروریسم

ایاالت  ناتو در سال 2۰۰۱ به رهبری  کشورهای عضو 
و  گرفتند  سهم  تروریسم  با  مبارزه  در  امریکا  متحده 
نیروها در  این  افغانستان فرستادند.  به  سربازان شان را 
چوکات آیساف در سیزده سال گذشته مبارزه کردند و 
هزاران نظامی و غیرنظامی ناتو در جنگ افغانستان کشته 

و زخمی شدند.

دهه  یک  در  ناتو  ماموریت  گفت  ناتو  جدید  دبیرکل 
یک  به  افغانستان  تا  شده  سبب  افغانستان  در  گذشته 
کشور قوی تبدیل شود و تهدیدی از این کشور متوجه 

شهروندان کشورهای عضو ناتو نباشد.
نظامی  قطعات  از  افغانستان  به  ورود  با  ناتو  دبیرکل 
افغانستان دیدار کرده است. او گفت که نیروهای افغان 
آقای  کنند.  دفاع  به خوبی  از کشور شان  که  اند  آماده 
افغان  پایان سال جاری نیروهای  ستولنبرگ گفت: »در 
مسوولیت کامل تامین امنیت کشور را به دوش خواهند 
گرفت. من اطمینان دارم که آن ها آماده این کار هستند.«
چهار  ساالنه  که  اند  کرده  تعهد  ناتو  عضو  کشورهای 
کمک  افغانستان  امنیتی  نیروهای  برای  دالر  میلیارد 
توانایی  خود  افغانستان  حاضر  حال  در  کرد.  خواهند 

تامین مصارف نیروهایش را ندارد.
تفاوت ماموریت جدید

به  ناتو  همکاری  با  گذشته  سال  سیزده  در  افغانستان 
پیشرفت های چشم گیری نایل آمده است. این دست 
آوردها در عرصه های تامین حقوق بشر، حقوق زنان 
و دسترسی به تعلیم محسوس است،اما ناامنی به عنوان 
یک چالش هنوز باقیست و پروسه صلح در افغانستان 

کامیاب نشده است.
تفاوت  مورد  در  کنفرانس  این  در  غنی  رییس جمهور 
گفت:  چنین  ناتو  جدید  ماموریت  با  پیشین  ماموریت 
]ناتو[  ها  این  پروگرام  این  در  که  است  این  در  »فرق 
ممد خواهند بود تا در تقویت، تعلیم و امکانات همراه 
ما کمک کنند. فعاًل تعهدات واضح در این بخش وجود 
دارد، مشترکا ما تفصیالت را باهم عملی خواهیم کرد و 

به نتیجه دلخواه خواهیم رسید.«
براساس توافق بین افغانستان و ناتو، نیروهای عضو این 
در  تفنگ  از  استفاده  حق   2۰۱4 سال  پایان  با  سازمان 
داخل افغانستان را نخواهند داشت مگر این که نیروهای 

افغان خواهان چنین کمکی شود.

پوتین: فصل جدید همکاری های ناتو آغاز می شود
بـه دنبـال خـروج نیروهـای ناتـو

 از افغانستان حمایت می کنیم
صورت  در  کرد،  اعالم  روسیه  رییس جمهور 
خروج  از  پس  افغانستان  در  اوضاع  پیچیدگی 
از  می توانند  کشور  این  مردم  ناتو،  نیروهای 

حمایت روسیه بهره مند شوند.
پوتین،  شینهوا، والدیمیر  گزارش خبرگزاری  به 
اعضای  نشست  در  روسیه  جمهوری  رییس 
با  جمعی  امنیت  پیمان  سازمان  پارلمانی  مجمع 
باید  ما  گفت:  افغانستان،  از  هیأتی  یک  حضور 
بدانیم که شرایط در حال توسعه افغانستان قطعًا 
توجه تمامی جهان و نه تنها منطقه سازمان پیمان 

امنیت جمعی را به خود جلب می کند.
خروج  پی  در  که  می دانیم  ما  افزود:  پوتین 
این  در  چالش هایی  افغانستان  از  ناتو  نیروهای 

کشور ایجاد می شود.
امیدواری کرد که  ابراز  رییس جمهوری روسیه 
افغان ها بتوانند به زودی کشور خود را به ثبات 
برسانند، اما تاکید کرد که این هدف به ساده گی 

به دست نمی آید.
ما  لزوم  در صورت  کرد:  تاکید  همچنین  پوتین 
افغان خود هستیم  به دوستان  ارایه کمک  آماده 
تا اطمینان حاصل کنیم که شرایط در کشور آنها 
عمرانی  چشم اندازهای  و  می ماند  باقی  باثبات 

مثبت وجود دارند.
امنیت جمعی  پیمان  سازمان  که  کرد  تاکید  وی 
تجربه غنی در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد 
نشات  افغانستان  از  تهدیداتی که عمدتًا  مخدر، 

می گیرند، دارد.

پوتین  از  نقل  به  ایتارتاس  خبرگزاری  همچنین 
اعالم کرد که روسیه به دنبال همکاری گسترده 

در جهان علیه »تقابل  ایدئولوژیک« است.
به  مایل  چین  و  روسیه  امروز  گفت:  پوتین 
همکاری های  توسعه  و  جهان  ثبات  افزایش 
براساس  و  بین الملل  حقوق  براساس  گسترده 

نقش کلیدی سازمان ملل هستند.
پدیده  به  بازگشت  مخالف  ما  کرد:  تاکید  وی 
و  هستیم  جهانی  امور  در  ایدئولوژیک«  »تقابل 
قویا هر تالشی برای تحریف تاریخ جنگ جهانی 

دوم را محکوم می کنیم.

از  است،  داده  رویترز گزارش  آژانس خبرگزاری 
زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان مسوولیت های 
بیشتر امنیتی را به عهده گرفته اند و قوای خارجی 
بسیاری مناطق را ترک کرده اند، این نظامیان در 
بخش انتقال زخمی ها در ساحات جنگ با مشکل 

رو به رو شده اند.
یک پولیس به نام عمرگل در یک منطقۀ دور افتاده 

سرگرم  هلمند  والیت  سنگین  آرام  نا  ولسوالی 
اجرای وظیفه بود که مخالفان مسلح بر پوسته آنها 

حمله کردند.
این حادثه در یک شب گرم تابستان در اواسط ماه 

سپتمبر ُرخ داد.
در  مسلح  طالبان  و  افغان  نیروهای  میان  درگیری 

تمام تابستان در این والیت جنوبی ادامه داشت.
عمرگل قصه می کند که نزدیک های بامداد بود که 
زخم برداشت اما به گفته او به علت دوازده ساعت 

انتظار خون زیاد ضایع کرد.
درگیری  ختم  از  پس  که  داشت  انتظار  او 
همکارانش برای تداوی او دست به کار شوند اما 
نجات  برای  او  از همقطاران  که  تن  باالخره یک 
به  امبوالنس  ذریعه  وی شتافت و سپس عمرگل 

شفاخانه ایمرجنسی انتقال داده شد.
در  هفته  دو  کردن  سپری  از  پس  پولیس  این 
شفاخانه گفت که...                  ادامه صفحه 6

نظامیان برای انتقال زخمی ها با مشکل رو به رو اند


