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مجلس  کابل:  8صبح،
فیصله  دیگر  بار  یک  نمایندگان 
از  استیضاح  پروسه  کرده اندکه 

وزیر مالیه آغاز شود.
گرفته  آن  از  پس  تصمیم  این 
زاخیلوال  عمر  حضرت  که  شد 
نشست  در  حضور  از  مالیه  وزیر 
نمایندگان  مجلس  دوشنبه  روز 

خوداری کرد.
نمایندگان  مجلس  آن که  با 
اسناد  مالیه  وزیر  تا  داشت  انتظار 
مورد  در  را  خویش  مدارک  و 
برابر  در  شده  مطرح  اتهام های 
اما  کند  ارایه  مجلس  عضو  شش 
رسمی  نامه ی  در  زاخیلوال  آقای 
است  گفته  نمایندگان  مجلس  به 
لوی  از  تحقیق  مسوولیت  که 
نمی تواند  و  او  بوده  سارنوالی 
مورد  در  نمایندگان  درمجلس 

گفته هایش، حضور یابد.
پیشتر کمیسیون ویژه ی رسیدگی 
متهم  عضو  شش  پرونده ی  به 
کرده  اعالم  مالیه  وزیر  سوی  از 

نمایندگان  مجلس  کابل: 8صبح،
تحصیالت  قانون  از  ماده ای  کشور 
بنیاد  بر  که  کرد  تصویب  را  عالی 
دولتی  دانشگاه های  کل  رییسان  آن، 
جمهور  رییس  و  شد  خواهد  انتخابی 
تنها صالحیت منظوری آن ها را خواهد 

داشت.
پیشنهادی  نزدهم  ماده  تعدیل  بنیاد  بر 
سوی  از  دانشگاه ها  رییس  حکومت، 
به مدت  استادان همان دانشگاه  تمامی 
سری  انتخابات  نتیجه   در  سال  سه 
علمی  تاییدی شورای  از  و پس  تعیین 
ریاست  به  منظوری  برای  دانشگاه ها 

جمهوری پیشنهاد می شوند.
تصویب  همچنین  نمایندگان  مجلس 
سال   70 استادان  تقاعد  سن  که  کرد 
باشد و 5 سال دیگر امکان تمدید آن 

میسر خواهد بود.
که  کرد  تصویب  همچنین  مجلس 

رییساندانشگاههاانتخابیمیشوند کرزیازسازمانجاسوسیودستگاه
نظامیپاکستانانتقادکرد زاخیلوال  عمر  حضرت  که  بود 

مورد  در  مدارکی  و  اسناد  هیچ 
اظهاراتش نداشته و در اختیار آن 

کمیسیون قرار نداده است.
از همین رو، کمیته  رییسان مجلس 
وزیر  تا  کرده  فیصله  نمایندگان 
نشست  در  دوشنبه  روز  مالیه 
در  اسنادهایش  ارایه  با  استجوابیه  
حضور  مجلس  عضو  شش  برابر 

یابد.
نماینده ی بدخشان  پیمان،  امان اهلل 
وزیر  حضور  عدم  که  گفت 
آقای  دیگر  شکنی«  »قانون  مالیه 

زاخیلوال بوده است.
کندز  نماینده ی  عزیز  فاطمه 
برابر شش  در  اتهام  که  می گوید 
برابر  در  اتهام  مجلس،  عضو 
و  بوده  مجلس  اعضای  تمامی 
اسناد و شواهد  مالیه  هرگاه وزیر 
حضور  با  می داشت،  دست  در 
ارایه  در نشست روز دوشنبه آنرا 

می کرد.
ادامهدرصفحه2

با  دانشگاه  علمی  شورای  جلسه ی 
اکثریت اعضای آن برگزار شده بتواند 
اعضا  اکثریت  با  نیز  آن  فیصله ی  و 

گرفته شود.
مورد  در  همچنین  مجلس  اعضای 
استخدام استادان در دانشگاه ها، فیصله 
در  استاد  عنوان  به  که  کسانی  کرد 
دانشگاه پذیرفته می شوند، باید به یکی 
از زبان های خارجی تسلط داشته باشند.

مجلس  اعضای  این حال،  با 
ماده های  سایر  مورد  در  تصمیم گیری 
تحصیالت  قانون  طرح  در  اختالفی 
عالی را به روزهای بعد موکول کردند.

حامد کرزی رییس جمهور کشور، 
دستگاه های  و  جاسوسی  سازمان 
تالش  به  متهم  را  پاکستان  نظامی 
برای بی ثبات ساختن افغانستان کرده 

است.
آقای کرزی در گفتگوی تلویزیونی 
شکایت  پاکستان  »جیو«  شبکه  با 
جاسوسی  سازمان  که  است  کرده 
از  استفاده  با  )آی اس آی(  پاکستان 
که  کرده  تالش  مذهبی«  »افراطیت 

افغانستان را تضعیف کند.
افغانستان هم متن  ریاست جمهوری 
را  کرزی  رییس جمهوری  مصاحبه 

به رسانه ها فرستاده است.
ریاست  دفتر  اعالمیه  یک  در 
جمهوری از زبان آقای کرزی آمده 
که سازمان  جاسوسی و دستگاه های 
در  که  می خواهند  پاکستان،  نظامی 
نشانده«  »دست  حکومتی  افغانستان 

داشته باشند.
آقای کرزی گفته است که اقدامات 
پاکستان »مصیبت  سازمان جاسوسی 

اگر  و  آورده  بار  به  ویرانی«  و 
که  دارند  انتظار  پاکستانی  مقام های 
افغانستان خط دیورند را به رسمیت 
بشناسد و از این طریق افغاستان را به 
عمق استراتژیک خود بدل کنند، به 

این هدف نخواهند رسید.
»مردم  است:  گفته  جمهور  رییس 
که  داد  نخواهند  اجازه  افغانستان 
استراتژیک  عمق  به  کشورشان 
سیاست  و  شده  بدل  پاکستان 
به  آن  سیاست  از  بخشی  یا  خارجی 

اراده پاکستان تنظیم شود.«
ادامهدرصفحه2
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اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان:

خواصی صالحیت اعالم 
جهاد ندارد

وزارتتحصیالتعالی:

خواستهایمغایرباقانون

پذیرفتنینیست

سایهافراطگرایی
عبدالحمیدمبارزمیگویدبرسردخترانجوزجان

ولسیجرگهصالحیتنداردکهباالتر
ازقانوناساسیحکمصادرکند:»نظر
بهموادقانوناساسیهیچکسحق
نداردخالفدیناسالمحرکتیانجام
دهد،وزیراطالعاتوفرهنگچرااز
قانوناساسیصالحیتنمیگیردکه
ازولسیجرگهمیگیرد.ولسیجرگه
صالحیتنداردکهباالترازقانون
اساسیحکمکند.«اوازمجلس

نمایندگانخواستتاوزارتاطالعات
وفرهنگراواداربهتطبیققانون

رسانههایهمگانیکند.

آقایحسامگفتکهجنرالدوستمازوالی
جوزجانخواستهاستکهدرانتخاباتآینده،
بهایتالفسیاسیآنهابپیونددوازحکومت

مرکزیاطاعتنکند،اماوالیاینتقاضایآقای
دوستمراردکردهاست.
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مسوولیتپذیری فصل آغاز
انتقال  پنجم  مرحله  امروز  است  قرار 
مسوولیت های امنیتی اجرا شود. در این مرحله 
افغان  نیروهای  به  امنیتی  تمامی مسوولیت های 

واگذار می شود.
امنیتی  انتقال  مرحله  چهار  گذشته  سال  دو  در 
تطبیق  و  اجرا  ولسوالی ها  تا  شهرها  مرکز  از 
تمام  شجاعت  با  امنیتی  نیروهای  و  است  شده 

از عهده این مسوولیت بیرون شده اند.
نیروهای  که  شده  خلق  امیدواری  این  اکنون 
به عهده  را  مسوولیت ها  تمام  می توانند  امنیتی 
گیرند. از این جهت امروز آغاز یک فصل جدید 
فصل،  این  می رود.  به شمار  کشور  تاریخ  در 
در  افغان ها  مدیریت  و  مسوولیت پذیری  آغاز 
امنیتی  نیروهای  است.  امنیت  تامین  عرصه 
در  که  دادند  نشان  اخیر  سال های  در  افغان 
خوبی  توانمندی  از  تروریستی  حمله های  مهار 

برخورداراند.
میدان  نزدیکی  در  اخیر  در حمله ی  نمونه  برای 
درآمدند؛  پا  از  هفت تروریست  تمام  هوایی، 
سربازان  به  آسیبی  کوچک ترین  آن که  بدون 
امنیتی وارد شود. این اقدام شجاعانه، همراه با 
می توانند  امنیتی  نیروهای  که  داد  نشان  تدابیر، 
عمل  موفقانه  تروریستان  سرکوب  و  مهار  در 

کنند.
امروز مردم بیش از هر وقت دیگر به نیروهای 
احساس  آنان  با حضور  و  کرده  اعتماد  امنیتی 
نیروهای  می کنند.  سربلندی  و  غرور  آرامش، 
مردمی  حمایت  از  یک سو  از  افغانستان  امنیتی 
اخیر  نشست  در  دیگر  از سوی  و  برخوردارند 
حمایت  نیز  ناتو  عضو  کشورهای  بروکسل 
اعالم  کشور  امنیتی  نیروهای  از  را  جدی شان 

کردند.
نیروهای امنیتی در فصل مسوولیت پذیری نیاز 
نیز  امنیتی  مسووالن  دارند.  حمایت سیاسی  به 
در مجلس سنا خواستار حمایت سیاسی  اخیرا 
همه  وظیفه ی  امروز  شدند.  امنیتی  نیروهای  از 
مسووالن دولتی و رهبران سیاسی است که از 
موجودیت نیروهای امنیتی دفاع و حمایت کنند.
در  با  حکومت  تا  است  رسیده  آن  وقت  اکنون 
حساس  پست های  شایسته ساالری،  نظرداشت 
و کلیدی را در تمام بخش های نیروهای امنیتی 
به افراد متخصص و مسلکی واگذار کند تا باشد 
که در سایه مدیریت این افراد، نیروهای امنیتی 
نیروهای  یابند.  توانمندی دست  از  به مرحله ای 
به  سیاسی  حمایت  کنار  در  افغان  امنیتی 
آموزش، ارتقای ظرفیت و دستیابی به تجهیزات 
و  دوست  کشورهای  دارند.  نیاز  جنگی  الزم 
برای  تعهدشان  براساس  نیز  افغانستان  متحد 
تامین نیازمندی های نیروهای امنیتی افغانستان 

کنند. عمل 
و  توپخانه  هوایی،  بخش  در  افغان  نیروهای 
می باشند.  مواجه  فراوانی  کمبودهای  با  رادار 
این  تا  کرد  تالش  اخیر  سال های  در  حکومت 
کند،  جبران  مختلف  طریق های  از  را  کمبودها 
است.  نیافته  دست  خواست  این  به  ظاهرا  اما 
مسوولیت پذیری  فصل  در  غربی  کشورهای 
و  بخش ها  این  در  را  افغان  امنیتی  نیروهای 
که  باشد  تا  کنند  تجهیز  و  تقویت  عرصه ها 
گام  موفقیت  با  امنیت  تامین  عرصه  ی  در  آنان 

بردارند.

زنگ اول


و  استادان  دیگر  خواست های 
دانشجویان معترض است.

معترض  استادان  از  شماری  اما 
تحصیالت  وزیر  اعالمیه  انتشار 
عالی مبنی بر پایان دادن اعتراض ها 
خواست های شان  پذیرش  و 
کرده  رد  را  وزارت  این  توسط 
می گویند که وزارت تحصیالت 
را   عامه  افکار  دارد  نظر  عالی در 
استاد  فریب دهد. فیض اهلل جالل 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی و 
در  معترض،  استادان  از  تن  یک 
زمانی که  »تا  می گوید:  باره  این 
و  نگیرد  صورت  عملی  اقدامات 
به تظاهرات خود  نبینیم،  ما عمال 
وزیر  اعالمیه  می دهیم.  ادامه 
توت  دو  هم  عالی  تحصیالت 
اعالمیه  یک  و  ندارد  ارزش  هم 
افکار  شکار  به خاطر  عوام فریبانه 

عامه است.«
روز  که  بود  قرار  همین حال  در 
دوشنبه شماری از استادان معترض 
کنند.  دیدار  جمهور  رییس  با 
تحصیالت  وزیر  عبید  عبیداهلل 
با حضور خود در مجلس  عالی، 
سنا، روز یک شنبه اعالم کرد که 
دوشنبه  روز  در  معترض  استادان 
خواهند  دیدار  جمهور  رییس  با 
کرد. اما فیض اهلل جالل می گوید 
مانع  عالی  تحصیالت  وزیر  که 
جمهور  رییس  با  استادان  دیدار 
»همین  گفت:  او  است.  شده 
حمایت  با  عبید(  )عبیداهلل  وزیر 
می کند  تالش  نام،  بد  نهادهای 
حاال  نگیرد.  مالقات صورت  که 
که مالقات صورت نگرفته، یک 
اعالمیه بخاطر ایجاد تفرقه، اغفال 
به خاطر  و  دانشجویان  اولیای 
این  از  را  جمهور  رییس  این که 
صادر  باشد،  کرده  منع  مالقات 

کرده است.«
تحصیالت  وزیر  همین حال  در   
فهرست  قبال  که  می گوید  عالی 
استادان معترض را جهت مالقات 
اداره  به  جمهور  رییس  با  شان 

امور داده است.
دانشجویان  و  استادان  از  تعدادی 
اعالم  از  پس  کابل  دانشگاه 
بر  مبنی  حکومت  تصمیم 
استادان  از  تبدیلی رییس و یکی 
دانشکده علوم اجتماعی دست به 

راهپیمایی و اعتصاب زدند. 

مشخص کنند.
گفتگوهای  از  پس  این حال،  با 
تصمیم  نمایندگان  مجلس  بسیار 
وظایف  اصول  مطابق  تا  گرفت 
وزیر  از  استیضاح  پروسه  داخلی 
در  حضور  عدم  دلیل  به  مالیه 
نشست روز دوشنبه مجلس با امضا 

در فرم ویژه پی گیری شود.
 

پاکستان در سال های جنگ به افغان ها پناه 
پاکستان  شهروندان  از  افغانستان  و  دادند 
دو  روابط  می خواهد  بلکه  ندارد،  شکایتی 
روابط  و  متقابل  احترام  اساس  به  کشور 

مساوی ادامه داشته باشد.
که  کرده  تاکید  کرزی  جمهور  رییس 
افغانستان  که  بدانند  باید  پاکستان  مردم 
پاکستان  با  دوستانه  روابط  برقراری  برای 
تالش های زیادی انجام داده اما دستگاه های 
نظامی و سازمان جاسوسی پاکستان کاری 
برای تقویت دوستی میان دو کشور نکرده 

است.
میدان  والیت  در  محلی  مقام های  اخیرا 
وردک در ۳۵ کیلومتری کابل، به شورای 
از  افرادی  که  کردند  شکایت  ملی  امنیت 
در  پاکستان  جاسوسی  سازمان  و  ارتش 
این  ولسوالی های  در  طالبان  گروه  لباس 
والیت جا به جا شده و در تالش برهم زدن 

امنیت میدان وردک هستند.

8صبح، کابل: 
روز  بیست  گذشت  با 
از  شماری  اعتصاب  از 
دانشجویان  و  استادان 
وزارت  کابل،  دانشگاه 
اعالم  عالی  تحصیالت 
خواست های  که  کرده 

استادان و دانشجویان معترض که 
قرار  اساسی  قانون  با  مغایرت  در 
وزارت  این  توسط  باشد،  نداشته 

قابل پذیرش است.
اعالمیه ای  انتشار  با  وزارت  این 
پذیرش  با  که  است  گفته 
دلیلی  معترضین،  خواست های 
ضیاع  و  اعتراض ها  ادامه ی  برای 
کابل  دانشگاه  دانشجویان  وقت 
استادان  از  شماری  ندارد.  وجود 
کابل پس  دانشگاه  دانشجویان  و 
روزه  هشت  اعتصاب  پایان  از 
دانشجویان  از  تن  هشتاد  از  بیش 
مبنی به  اجتماعی  علوم  دانشکده 
از  تن  یک  و  رییس  برکناری 
به  دست  دانشکده،  این  استادان 
پی  در  زدند.  درسی  اعتصاب 
تدرس  روند  اعتراض ها،  این 
و  شده  مختل  کابل  دانشگاه  در 
شماری از دانشجویان به والیات 

خود رفته اند.
تحصیالت  وزارت  این حال،  با 
می گوید  خود  اعالمیه  در  عالی 
تحصیالت  قانون  تصویب  که 
خواست های  از  یکی  که  عالی 
آجندای  در  است،  معترضین 
نشست عمومی مجلس نمایندگان 
مقرره  همچنین  و  دارد  قرار 
شده  تهیه  دانشگاه ها  استقاللیت 
جهت  عدلیه  وزارت  طریق  از  و 
ارایه  وزیران  شورای  به  تصویب 
شده است. این وزارت می گوید: 
فوق  موارد  داشت  درنظر  »با 
اعتراض  ادامه  برای  موجه  دالیل 
در  دانشجویان  وقت  ضیاع  و 
خاطر  به  و  نداشته  وجود  زمینه 
رفع مسوولیت وزارت تحصیالت 
عالی و ریاست دانشگاه کابل، از 
احترامانه  دانشجویان  و  استادان 
اعتصاب  به  تا  می گردد  تقاضا 
شان پایان داده و به ادامه دروس 

خویش مبادرت ورزند.«
عالی،  تحصیالت  وزیر  برکناری 
از  شماری  باره  دو  برگشت 
استادان این دانشگاه که به تقاعد 
از  سوق داده شده اند، جلوگیری 
مداخله زورمندان در دانشگاه ها، 
حل اختالف ها میان دانشجویان و 
اجتماعی  علوم  دانشکده  استادان 
تحصیالت  وزارت  خود  توسط 
عالی و ریاست دانشگاه، از جمله 

که  کرد  تاکید  مجلس  عضو  این 
مورد  در  باید  نمایندگان  مجلس 
مجلس  اعضای  بر  که  وزیرانی 
در  اسناد  و  می کنند  وارد  اتهام 

اختیار ندارند، اقدام جدی کند.
یک  قدیر،  ظاهر  گونه  همین  به 
مالیه  وزیر  سوی  از  متهم  عضو 
تا  اعضای مجلس خواست  از  نیز 
را  مالیه  وزیر  و  آن ها  سرنوشت 

مواضع حکومت افغانستان در برابر پاکستان 
این  و  است  شده  تند  اخیر،  هفته های  در 
بهبود را در روابط دو کشور نشان نمی دهد.

پاکستان  خاک  از  موشکی  حمالت  ادامه 
و  کشور  شرقی  و  جنوبی  والیت های  به 
نظامیان  میان  اخیر  درگیری های  همچنین 
در  پاکستان  ارتش  اعضای  و  افغانستان 
ولسوالی  در  دیورند  مرزی  خط  سوی  دو 
گوشته ننگرهار، کش و قوس را میان کابل 

و اسالم آباد بیشتر کرده است.
 ۲۵ شنبه  روز  هم  خارجه  امور  وزارت 
جوزا، سرپرست سفارت پاکستان در کابل 
به یک  پاکستانی  نظامیان  به دلیل حمله  را 
احضار  قندهار،  والیت  در  مرزی  پوسته 
ادامه  صورت  در  که  داد  هشدار  و  کرد 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  مشابه،  حمالت 

اجازه حمله متقابل خواهند یافت.
مصاحبه  در  کرزی  آقای  حال  این  با 
مردم  که  است  گفته  خود  تلویزیونی 

وزارت تحصیالت عالی:

 خواست های مغایر با قانون 

پذیرفتنی نیست

}از صفحه 1{

زاخیلوال بازهم استیضاح می شود

}از صفحه 1{

کرزی از سازمان جاسوسی و...

برای  زیادی  تالش های  اواخر  این  در 
اما  بود،  گرفته  صورت  آنان  آزاد سازی 

نتیجه ای در پی نداشت.
از  پس  وردوج  ولسوالی  در  او  گفته  به 
کدام  بدون  طالبان  محاصره؛  شکستن 
مقاومت ساحه را ترک کرده و به کوه ها 
متواری شدند و شمار دیگری از آنان در 
حضور  ولسوالی  این  روستاهای  بعضی 

دارند.
امنیتی  نیروهای  که  کرد  اضافه  خاور 
عملیات  اجرای  برای  کامل  آمادگی 
این  نظامی گرفته اند و تصمیم دارند که 
پاک سازی  طالبان  وجود  از  را  روستار 

کنند.

کشور سویدن کمک پرداخت می شود.
این ساختمان  است که  قرار  او،  به گفته 
در یک طبقه و تا یک سال آینده کار 

آن به انجام تکمیل شود.
والیت  معارف  ریاست  سخنگوی 
 ۶ ساختمان  این  در  که  گفت  کندز 
به  اتاق   ۳ اداری،  اتاق   ۲ درسی،  اتاق 
عنوان مرکز اجتماعی، ۶ تشناب و یک 
شده  گرفته  نظر  در  آشامیدنی  چاه آب 

است.

محلی  مقام های  فیض آباد:  8صبح، 
بدخشان می گویند که در نتیجه عملیات 
مشترک نیروهای امنیتی برمواضع طالبان 
آزاد  طالبان  محاصره  از  امنیتی»باشند« 

شد.
وردوج  ولسوال  خاور،  دولت محمد 
سه  در  عملیات  گفت:»این  8صبح  به 
آن  یکی  که  بود  شده  شروع  استقامت 
حدود  که  باشند  پوسته  »زو«  منطقه  در 
1۲0 پولیس نظم عامه در محاصره طالبان 
محاصره  از  شان  پوسته  داشتند،  حضور 

آزاد شد.«
به یک  نزدیک  نیروها  این  به گفته وی 
و  داشتند  قرار  طالبان  محاصره  در  ماه 

ساختمان  سنگ بنای  کندز:  8صبح، 
والیت  سلطان  حضرت  لیسه ی  جدید 

کندز گذاشته شد.
محمد بصیر وزیری، سخنگوی ریاست 
در  ساختمان  این  گفت  کندز  معارف 
در  زمین  جریب  نیم  و  یک  مساحت 
ساخته  سلطان  حضرت  لیسه  صحن 

خواهد شد.
آقای وزیری گفت که ساختمان یادشده 
۷ میلیون افغانی هزینه برداشته و از سوی 

یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی وردوج
 از محاصره طالبان آزاد شد

سنگ بنای ساختمان جدید مکتب حضرت 
سلطان گذاشته شد

ACKU



خواصی صالحیت اعالم جهاد ندارد
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان:

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1672   سه شنبه 28 جوزا 1392     

سرنوشت احمد
قسمت ششم

نویسنده: محمدشفیع ضرغام

شخصیت ها:

احمد: 18 ساله
خلیل: 18 ساله )همصنفی احمد(

راوی: 16 ساله )خواهر احمد(
اخترمحمد: 41 ساله )داکتر، پدر احمد(

معلمه: 35 ساله )مادر احمد(
انیسه: 14 ساله )خواهر دومی احمد(

مونسه: 12 ساله )خواهر سومی احمد(
کریم: 31 ساله )رییس باند(

قدوس: 27 ساله یکی از افراد کریم
جمال: 20 ساله پسرکاکای احمد

جبار: یکی از افراد کریم

در قسمتهای قبل دیدیم که خلیل یک همصنفی منحرف 
سگرت  کشیدن  و  مکتب گریزی  به  را  وی  احمد، 
پایش  و  مبتال  مخدر  مواد  به  نهایت  در  و  کرد  تشویق 
مواد مخدر کشانیده می شود. و  قاچاق و فروش  به کار 
مواد  پولیس،  از دست  فرار  احمد هنگام  بار  در آخرین 
مخدری را که کریم رییس باند به وی برای فروش داده 
بود، گم می کند. و اما کریم وی را زیر فشار قرار می دهد 
که به هر قیمت باید پول مواد گمشده را بپردازد. خلیل به 
احمد پیشنهاد می کند که وی را در دزدیدن پول از خانۀ 

خودشان کمک کند و...

صحنۀ اول
مکان: داخلی

احمد: )با صدای بلند و حالت معتادی(
ـ به خدا مه بیگناه استم مره ایال کنین!

عبدالستار  سوی  از  رسانه ها  علیه  جهاد  اعالم  از  پس 
ملی  اتحادیه  مجلس،  نمایندگان  از  یکی  خواصی، 
که  است  تاسف  جای  می گوید  افغانستان  ژورنالیستان 
مشکالت  کسانی که  علیه  مجلس  نماینده های  از  یکی 
مردم را انعکاس می دهند، اعالم جهاد می کند و آنان را 
»اوباش« می خواند. عبدالحمید مبارز رییس این اتحادیه 

می گوید که خواصی صالحیت اعالم جهاد را ندارد.
در  خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  مبارز  آقای 
نیست،  کس  هر  صالحیت  جهاد  »اعالم  گفت:  کابل 
حق  او  به  اسالم  دین  که  می خواهد  صالحیتی  اعالم 

سایت های انترنتی دری و پشتوی دویچه وله:
 www.dw.de/dari

www.dw.de/pashto

مطالب دویچه وله را در فیسبوک بخوانید:
http://www.facebook.com/dw.dari

http://www.facebook.com/dw.pashto

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de

برنامه های بشنو بیاموز را می توانید روی امواج 90.5 اف ام و 93.5 اف ام بشنوید

شماره پیام گیر ما: 0049228429164806

)پدر احمد با صدای چیغ احمد بلند می شود و به سوی 
اتاق احمد می شتابد.(

پدر احمد:
ـ چی گپ اس؟ چی گپ اس؟

احمد:
ـ وای ایالیم کنین وای...

)احمد در خواب به شدت نفس نفس می زند.(
پدر احمد:

ـ احمد چی شدیت َخو بد دیدی؟ بیدار شو!
احمد:

ـ َخو بد دیدم 
پدر احمد:

ـ خیر اس بیدار شو و پالو دور بته و از سر َخو شو!
احمد  اتاق  سوی  به  شتابان  هم  انیسه  و  احمد  )مادر 

می آیند.(
مادر احمد: )با عجله و ترس(

ـ چی گپ شده؟
انیسه:

ـ چی شده مادر؟
پدر احمد:

ـ هیچ احمد ده خو چیغ زد، مه گفتم کدام دزد آمده.
مادر احمد:

ـ هیچ برو خو شو، احمد ترسیده بود.
احمد: )بریده و بریده و نفس نفس زنان(

ـ برین َخو شوین چیزی گپ نیس برین
پدر احمد:

ـ بریم

صحنۀ دوم
مکان: داخلی

راوی:
خوب  زیاد  حالش  که  می شود  هفته  یک  احمد  برادرم 
اصاًل  هم  وقت ها  بعضی  و  نمی رود  بیرون  زیاد  نیست. 

اعالن جهاد داده باشد و من به اطمینان می گویم که این 
صالحیت را خواصی ندارد.«

جلسه ای  در  25جوزا،  شنبه،  روز  خواصی  عبدالستار 
که وزیر اطالعات و فرهنگ هم حضور داشت گفت: 
خالف  و  مبتذل  کفری،  نشرات  که  رسانه هایی  »علیه 
نشرات  افغانی  عنعنات  خالف  و  اسالمی  ارزش های 

دارند، اعالم جهاد می کنم.«
محمدعلی رضوانی، سخنگوی اتحادیه ملی ژورنالیستان 
صورت  در  را  رسانه ها  علیه  جهاد  اعالم  افغانستان، 
آقای  می خواند.  فراقانونی  امر  یک  قوانین  موجودیت 

کشور  در  نافذه  قوانین  صورتی که  »در  گفت:  رضوانی 
جهاد  اعالم  باشد،  موجود  رسانه ها  دادن  سامان  برای 
بنابراین  کردن علیه رسانه ها یک امر خالف قانو است، 
انتظاری که ما از ولسی جرگه داریم این است که به جای 
بلند کردن سروصدا ها علیه رسانه ها، وزارت اطالعات و 

فرهنگ را وادار کند تا قانون رسانه ها را عملی سازد.«
عبدالحمید مبارز می گوید ولسی جرگه صالحیت ندارد 
که باالتر از قانون اساسی حکم صادر کند: »نظر به مواد 
اسالم  دین  خالف  ندارد  حق  هیچ کس  اساسی  قانون 
از  چرا  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  دهد،  انجام  حرکتی 
ولسی جرگه  از  که  نمی گیرد   صالحیت  اساسی  قانون 
می گیرد.  ولسی جرگه صالحیت ندارد که باالتر از قانون 
نمایندگان خواست  مجلس  از  او  کند.«  اساسی حکمی 
قانون  تطبیق  به  وادار  را  فرهگ  و  اطالعات  وزارت  تا 

رسانه های همگانی کند.
کمیسیون رسانه های همگانی باید فعال شود

افغانستان می گوید که مجلس  اتحادیه ملی ژورنالیستان 
نمایندگان به عوض این که علیه رسانه ها اعالم جهاد کند 
قانون  تا  بیاورد  باالی وزارت اطالعات و فرهنگ فشار 
فعال  خواستار  هم چنین  نهاد  این  کند.  تطبیق  را  رسانه 

ساختن کمیسیون رسانه های همگانی شده است.
عبدالحمید مبارز،  که این حرکت عبدالستار خواصی را 
می گوید  می داند،  حکومت  سوی  از  سازمان دهی  یک 

که خواست آن تطبیق قانون رسانه های همگانی است.
رسانه های  کمیسیون  همگانی  رسانه های  قانون  در 

تخطی های  به  رسیدگی  کمیسیون  جایگزین  همگانی 
ملی  اتحادیه  مسووالن  به گفته  اما  است.  شده  رسانه ای 
رسانه های  کمیسیون  تا  نیست  حاضر  وزیر  ژورنالیستان 

همگانی را فعال بسازد.
محمدعلی رضوانی، سخنگوی اتحادیه ملی ژورنالیستان 
رسانه های  کمیسیون  نبود  در  که  می گوید  افغانستان، 
تصمیم گیری  هرنوع  رسانه ها  عالی  شورای  و  همگانی 
نبود  »در  می شود:  پنداشته  غیرقانونی  رسانه ها  مورد  در 
کمیسیون رسانه های همگانی هرنوع تصمیم و فیصله در 
است  حالی  در  این  می باشد.«  غیرقانونی  رسانه ها  مورد 
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  برای  مجلس  نمایندگان  که 
که  را  رسانه هایی  از  فهرستی  تا  داده اند  مهلت  ماه  یک 

خالف ورزی می کنند، تهیه کند. 
نبود  در  فهرست  »تهیه  گفت:  رضوانی  آقای  اما، 
کمیسیون رسانه های همگانی یک کار غیرقانونی است، 
شورای  و  شود  فعال  همگانی  رسانه های  کمیسیون  باید 

عالی رسانه ها هم ایجاد گردد.«
و  اطالعات  وزیر  که  می گوید  مبارز  آقای  هم چنین 
فرهنگ از قبل صالحیت داشت تا جلو خالف ورزی ها 
نکرده  کاری  هیچ  سال گذشته  در هشت  اما  بگیرد،  را 
است: »وزیر اطالعات و فرهنگ صالحیت داشت و در 
این هشت سال هیچ کاری نکرد، اما حاال که ما خواهان 
تطبیق قانون رسانه ها هستیم؛ به این بهانه ولسی جرگه را 
علیه خبرنگاران تحریک می کند.« او می گوید، زمانی که 
فرهنگ، خواصی رسانه ها  اطالعات و  در حضور وزیر 
اطالعات  وزیر  و  کرد  خطاب  اوباش  را  خبرنگاران  و 

سکوت اختیار کرد.
بر  عالوه  فرهنگ  اطالعات  وزارت  گفت  مبارز  آقای 
هیچ گونه  موضع گیری ها،  این گونه  مورد  در  این که 
وعده  ولسی جرگه  برای  است،  نکرده  نظری  ابراز 
سپرده است تا در مدت یک ماه فهرستی از رسانه هایی 
مجلس  به  و  می کند  تهیه  دارند،  مبتذل  نشرات  که  را 
اتحادیه  توسط  قبل  از  که  کاری  می سپارد،   نمایندگان 
ملی ژورنالیستان افغانستان غیرقانونی خوانده شده است.

به حال  تا  اتاق خودش می خوابد.  نمی رود و در  مکتب 
چند بار از دستکول مادرم و از جیب پدرم پول دزدیده 

است.
* * *

کریم: )در حالی که چلم می کشد.(
ـ قدوس او بچه قدوس! جبار او جبار! کجاستین؟

قدوس: )باعجله و لکنت زبان(
ـ اِنه صاحب اینجه استم صاحب. اِنه میایم...

)قدوس دوان به سمت کریم می رود و سر راهش یک 
قوطی خالی را شوت می کند.(

کریم: )در حالی که چلم می کشد و سرفه هم 
می کند.(

ـ ده کدام گور بودی ایقه صدا کدم، او جبارت کجاس؟
قدوس:

ـ صاحب او لفته.
»ر«  عوض  به  و  کرده  تقلید  را  قدوس  لهجۀ  )کریم 

می گوید »ل« و به رفته، لفته می گوید.(
کریم:

ـ او کجا لفته او تتله؟
قدوس:

ـ او لفته تا بازال.
کریم: )با لحن آمرانه(

ـ برو گمشو تیز او ره گرفته بیار؛ تیز پیدایش می کنی که 
مه کارش دارم زود شو.

قدوس:
ـ خو به چشم صاحب.

)قدوس تند تند می رود تا امر کریم را انجام دهد.(

صحنۀ سوم
مکان: بیرونی

)تعدادی از مردم به دور مرغ جنگی جمع شده اند و با سر 
و صدا تشویق می کنند.(

نفر اول:
ـ بزنیش خوب بزنیش آفرین.

نفر دوم:
ـ نمانیش، نمانیش، آفرین.

نفر سوم:
ـ سر همی مرغ خانو پنجاه هزار بستیم که ببره.

نفر چهارم: )با شوروشوق و صدای بلند(
مه  شرطه  که  بزن  بزنیش؛  خوب  مه،  کلنگی  آفرین  ـ 
کس  هر  داره،  هزار  بیست  خیزت  هر  که  بزن  بوردیم؛ 

دیگه که حاضر اس همرای مه شرط بزنه، پیش بیایه.
نفر اول:

ـ مرغ خانو می دانه ایال نمی کنه. می بره.
نفردوم:

ـ برو مرغش مثل صاحبش اس.
ـ هله بزن بزن. نمان چاغک. نگریز بزن.

)قدوس جبار را در البه الی جمعیت پیدا می کند و به او 
می گوید:(

ـ جبال جبال او بچه جبال بیا که کلیم الال کالت داله.
جبار:

ـ چی، چی می گی؟
قدوس:

ـ بیا که کلیم الال کالت داله بیا زود شو.
جبار:

ـ مراد او مراد! بیا ده جای مه و فکرت بره مرغم باشه...
ـ خانو او خانو فکرت باشه که مراد وکیل مه اس.

ـ اِنه مراد، ای پیسه هم پیشت باشه؛ وقتی مرغم بُرد پیسه 
بیازو مرغ مه  ره از خانو بگیری- نمانیش که قُر بگویه، 

بُرده؛ مه می رم که کریم الال کارم داره.
مراد:

ـ دل بی غم برو، غم نخو مرغت مالومدار می بره.
)جبار به همراه قدوس از جمعیت دور می شوند.(

جبار:
ـ کریم الال چی می گه؟

قدوس:
ـ نمی فامم مله گفت زود بیالیش.

نمایش نامه
247

آگهی

منت منایش نامه های رادیویی از دویچه وله

بیاموز و  بشنو 

 حکیم مختار

ACKU
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سایه افراط گرایی برسر 
دختران جوزجان کمیسیون حقوق بشر

با ترکیب جدید
انتخاب افراد نزدیک به ارگ در این ترکیب باعث می شود تا این 

گمانه زنی به میان بیاید که آقای کرزی می خواهد این کمیسیون براساس 
عالقه مندی های رییس جمهور و ارگ فعالیت های مربوط به حمایت از 

حقوق بشر را در افغانستان پیش ببرد. این در حالی است که انتظارات 
زیادی در نزد مردم از کمیسیون مستقل حقوق بشر وجود دارد و مردم در 
این انتظار هستند که این کمیسیون بتواند مرجع رسیدگی به شکایت هایی 

در حوزه حقوق بشر باشد.

دولتمرادی



شکوهمند-مزارشریف

ترکیب  حکمی  صدور  با  کرزی  رییس جمهور 
حقوق  مستقل  کمیسیون  کمیشنران  هیات 
براساس  است.  کرده  اعالم  را  افغانستان  بشر 
سوی  از  بشر  حقوق  کمیشنران  و  رییس  قانون، 
ترکیب  اعالم  می گردد.  تعیین  رییس جمهور 
در  واکنش هایی  باعث  بشر  حقوق  کمیشنران 
رسانه های جمعی شده است. در برخی از رسانه ها 
به این موضوع اشاره شده است که آقای کرزی 
در این ترکیب بیشتر افرادی را شامل کرده است 

که در ارگ رفت وآمد دارند. 
بشر  مستقل حقوق  در راس کمیسیون  این که  با 
این کمیسیون قرار گرفته  افغانستان رییس فعلی 
است، اما با توجه به این که در کمیسیون ها فیصله 
صورت  اکثریت  رای  براساس  تصمیم گیری  و 
ارگ  با  مرتبط  افراد  شدن  شامل  می گیرد، 
نظریات  به  را  کمیسیون  این  تصمیم گیری های 
و مصلحت سنجی هایی که از سوی ارگ تنظیم 
یک  می تواند  این  و  می کند  نزدیک  می گردد، 
این  برای  اعتمادسازی  مسیر  در  جدی  چالش 

کمیسیون باشد.
این  برای  اعتمادسازی  که  است  حالی  در  این 
است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  کمیسیون 
افغانستان  بشر  مستقل حقوق  کارکرد کمیسیون 
در صورتی می تواند از نظر مردم قابل تایید باشد 
به  مربوط  برنامه های  و  اقدامات  در  بتواند  که 
به  اهمیت انگاری  اصل  بشر،  حقوق  از  حمایت 
حفظ و حرمت به حقوق بشر را بدون این که به 
آن از زاویه دولت یا غیردولت دیده شود، وجود 

داشته باشد.
افراد  کمیسیون  این  ترکیب  در  زمانی که  اما 
فعالیت  سابقه  کسانی که،  و  ارگ  به  نزدیک 
این حوزه  در  کار  با  و  نداشته  را  این حوزه  در 
بیگانه اند دیده شود، اعتماد به کارکرد کمیسیون 

مستقل حقوق بشر تحت تاثیر قرار می گیرد. 
از  یکی  کاری  تجربه  که  گفت  می توان  اساسا 

دانشگاه  تربیه  و  تعلیم  دانشکده  دانشجویان  از  شماری 
از  شماری  بنیادگرایانه  و  خشن  عملکرد  از  جوزجان 

استادان این دانشکده شکایت دارند.
جبر  با  دانشکده  این  استادان  از  یکی  که  می گویند  آنان 
بیرون  درسی  صنف های  از  را  دختر  دانشجویان  اکراه  و 
می کند و با دادن دشنام های رکیک می گویند که دختران 

باید حجاب را رعایت کنند.
آنان  به  همیشه  خلیل  استاد  که  مدعی اند  دانشجویان  این 
می گوید: »شما حجاب را رعایت نمی کنید و از غربی ها 

در پوشیدن لباس تقلید می کنید.«
بر بنیاد گفته های شماری از دانشجویان، استاد یادشده به 
گفتن دشنام های رکیک بسنده نکرده و حتا برخی اوقات 
به خشونت های فزیکی در برابر دانشجویان دختر متوسل 

شده است.
تربیه  و  تعلیم  دانشکده  دانشجویان  از  مجروح،  شهال 
دانشگاه جوزجان به 8صبح گفت: »استاد خلیل از حدود 
خود پا بیرون گذاشته و می خواهد که دختران با روپوش 

سیاه و مثل دختران دوره مکتب به دانشگاه بیایند.«
دانشگاه  مقرره های  دانشجویی  »هیچ  افزود:  مجروح  بانو 
را زیر پا نکرده است و تمام دانشجویان دختر با سرووضع 
پوشیده به داخل دانشگاه می آیند، ولی این استاد می خواهد 

که دانشجویان مثل ایرانیان لباس بپوشند.«
با زنان و دختران در تفکر این  به گفته او، حس خشونت 
استاد نهفته است و منشای آن فکر و اندیشه خود این استاد 

می باشد.
تحصیلی  سند  که  هستم  حاضر  »من  گفت:  هم چنین  او 
نگیرم، اما برای به دست آوردن حق خود و دیگر زنان با 

این چنین تفکراتی مبارزه کنم.«
سهراب، یکی دیگر از دانشجویان دانشکده تعلیم و تربیه 
این  استادان  از  برخی  که  می گوید  جوزجان  دانشگاه 

دانشگاه در برابر دختران برخورد نامناسب می کنند.
برابر  در  استاد  خشونت  شاهد  »من  گفت:  8صبح  به  او 
با جبر و اکراه  دختران بوده ام و خود دیده ام که آنان را 

دختران را از صنف اخراج کرده است.«
او افزود: »وقتی این عملکرد استاد را دیدم خیلی بر آشفته 
شدم و خواستم که مانعش شوم، ولی او به من نیز دشنام 
بی غیرت  خانواده  یک  از  هم  تو  که  کرد  تاکید  و  داده 

هستی.«
قصدآتشزدندانشجویان

در همین حال، سهراب می گوید که استاد خلیل به دختران 
هشدار داده که اگر بار دیگر با این لباس ها وارد دانشگاه 
شوند، باالی شان پترول انداخته و آنان را آتش خواهد زد.

مقرره های  خالف  استاد  عملکرد  این  سهراب  به گفته 
ریاست  به  استاد  عملکرد  این  از  آنان  و  است  دانشگاه 
از  جلوگیری  خواستار  و  کرده اند  شکایت  نیز  دانشگاه 

رفتار مغرضانه شماری از استادان شده اند.

مسایلی است که در افغانستان هم در حوزه اداری 
و اجرایی و هم در حوزه های دیگر مورد توجه 
استخدامی  و  اداری  نظام  در  است.  گرفته  قرار 
اصل  یک  به عنوان  کاری  تجربه  به  افغانستان 
نظام  در  شمولیت  برای  و  می شود  دیده  بنیادین 
اداری و استخدامی برخورداری از تجربه کاری 
بسیار اهمیت دارد. از این رو این توقع وجود دارد 
تجربه  اصل  به  باید  نیز  دیگر  حوزه های  در  که 

توجه صورت گیرد. 
که  بیاید  به میان  تصور  این  مردم  میان  در  وقتی 
برخی از کسانی که در ترکیب کمیسیون مستقل 
اشخاصی اند  و  افراد  شده اند،  شامل  بشر  حقوق 
که در گذشته سابقه کار در این حوزه را نداشته 
باشد  داشته  تصوری وجود  یا چنین  و  ندارند  و 
که نسبت به باور و اندیشه برخی از این افراد به 
معیارهای حقوق بشری و ارزش های موجود در 
این حوزه شک و تردید وجود دارد، اعتماد به 
این کمیسیون و امیدواری به این که این کمیسیون 
در حوزه حمایت از حقوق بشر و نهادینه سازی 

ارزش گذاری به این موضوع از بین می رود.
ترکیب  این  در  ارگ  به  نزدیک  افراد  انتخاب 
بیاید  به میان  گمانه زنی  این  تا  می شود  باعث 
کمیسیون  این  می خواهد  کرزی  آقای  که 
ارگ  و  رییس جمهور  عالقه مندی های  براساس 
را  بشر  از حقوق  به حمایت  مربوط  فعالیت های 
که  است  حالی  در  این  ببرد.  پیش  افغانستان  در 
انتظارات زیادی در نزد مردم از کمیسیون مستقل 
انتظار  این  در  مردم  و  دارد  وجود  بشر  حقوق 
بتواند مرجع رسیدگی  این کمیسیون  هستند که 

به شکایت هایی در حوزه حقوق بشر باشد.
جدیدا  کسانی که  که  گفت  می توان  این رو  از 
با  بایستی  دارند،  قرار  این کمیسیون  ترکیب  در 
بتوانند  تا  کنند  کار  راستا  این  در  تمام  جدیت 
این کمیسیون  نفع  به  نفع خود و  به  ذهنیت ها را 

جلب کند.

با این حال، استاد خلیل می گوید که دانشجویان دختر باید 
در یک کشور اسالمی حجاب را مراعات کنند.

زندگی  اسالمی  کشور  یک  در  »ما  گفت:  8صبح  به  او 
می کنیم و رعایت حجاب اسالمی از سوی زنان و دختران 

یک امر دینی است و من نیز چنین کرده ام.«
او در پاسخ به این که چه نوع پوشش دختران به مذاق او 
خوش نخورده است، می گوید: »دختران لباس های کوتاه 
می پوشند و طوری پتلون های چسپ به تن می کنند که حتا 

می شود عضالت آنان را اندازه گرفت.«
استاد خلیل تصریح کرد که این کار جزو الیحه وظایفش 
نیست، ولی به عنوان یک مسلمان حق دارد که دختران را 

هدایت کند.
این استاد ادعای شماری از دانشجویان را که گفته اند او 
در برابر دختران از خشونت کار گرفته است را رد کرده و 

می گوید که این یک بهتان است.
تربیه  و  تعلیم  دانشکده  رییس  امین یار،  نوراهلل  سید  اما 
دانشگاه جوزجان مدعی است که این مساله در غیاب او 

صورت گرفته است.
آقای امین یار گفت: »ما برای رعایت حجاب یک مقرره 
داریم که دانشجویان به اساس آن وارد دانشگاه می شوند 
و آن چه که اتفاق افتاده یک عمل نادرست است که ما آن 

را بررسی خواهیم کرد.«
معلم  تربیه  مسوول  یولچی،  شفیقه  مساله  این  به  پیوند  در 
دختر  دانشجویان  تمام  تاکنون  که  می گوید  جوزجان 

حجاب را مراعات کرده اند.
یولچی گفت: »من نیز مسوول یک نهاد تربیه معلم می باشم 
و تا حال هیچ دانشجویی را ندیده ام که بی حجابی کرده 

باشد.«
زده  دست  خشونت بار  عمل  به  استاد  این  »اگر  افزود:  او 

است، باید به گونه دقیق بررسی شود.«
دانشگاه  رییس  عباد،  عباداهلل  پوهنمل  دیگر،  سوی  از 
بدون  دانشجویان  هیچ گاهی  که  می گوید  جوزجان، 

حجاب داخل این کانون نشده اند.
و  خوب  درس  دادن  تنها  استاد  یک  »وظیفه  گفت:  او 
گرفتن نتیجه مطلوب از دانشجویان می باشد و تطبیق الیحه 
و  است  دانشکده  ها  و  دانشگاه  ریاست  کار  تنها  وظایف 

هیچ استادی حق ندارد که از خود دستور صادر کند.«
رییس دانشگاه جوزجان افزود: »تا حال در این رابطه هیچ 
نرسیده  دانشگاه  ریاست  به  دانشجویان  سوی  از  شکایتی 
به ریاست دانشگاه  است و در صورتی که چنین شکایتی 

برسد، مقام ریاست با متخلفان برخورد جدی می کند.«
گفتنی  ا ست که پنج ماه پیش حین افتتاح کتیبه حقوق بشر 
در دانشگاه جوزجان نیز شماری از استادان به دانشجویان 
و استادان دانشگاه جوزجان گفته بودند که تمام آنان باید 
اصل حجاب را رعایت کنند و در غیر آن جهادشان را در 

برابر بی حجابی آغاز خواهند کرد.

ACKU
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اجماع ملی: گفتمان انحصار سیاسی 
و استبداد نخبه ها

 یعقوب ابراهیمی

از سوی  مکرر  به طور  اخیر  سال های  در  ملی«  »اجماع 
رهبران سیاسی افغان مطرح شده و این شعار با نزدیک 
گفتمان  یک  به  شدن  تبدیل  حال  در  انتخابات  شدن 
در  ملی«  »اجماع  گفتمان  است.  افغانستان  در  سیاسی 
اجماعی/ »دموکراسی  معروف  نظریه  در  حاضر  عصر 

 Consociational/Consensual( توافقی 
توسط  که  نظریه ای  دارد؛  ریشه   »)Democracy
 Arend A.( لیپارد  آرند  چون  دانشمندانی 
کشور های  مورد  در  همکارانش  و   )Lijphard
با بن بست دموکراسی رقابتی  چندپارچه که به قول او 
بعد  افغانستان  در  گفتمان  این  شد.  طراحی  مواجه اند، 
از طالبان برای نخستین بار توسط اشرف غنی احمدزی 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 مطرح  از  پیشتر 
سازمان های  و  احزاب  از  ایتالفی  آن  به دنبال  و  شد 
سیاسی زیر همین نام گرد آمده و از نامزدی او حمایت 

کردند. 
با  افغان  سیاسیون  از  زیادی  شمار  اواخر  این  در 
اما  پیوسته اند.  شعار  این  به  مختلف  رویکرد های 
مشترک  ملی«  »اجماع  منادیان  همه ی  بین  چیزی که 
است، این است که هیچ یک تا به حال به طور روشن 
شواهد  براساس  نزده اند.  حرف  آن  باره  در  موجز  و 
ایتالف  ایجاد  ملی«  »اجماع  از  افراد  این  اصلی  هدف 
در  واحد  نامزد  یک  معرفی  برای  مختلف  گروه های 
انتخابات ریاست جمهوری و به دنبال آن تقسیم قدرت 
سیاسی به تناسب سهم هرکس در چنین ایتالف فرضی 
به  حاضر  مقاله  موضوع،  شدن  روشن  برای  است. 
توضیح »اجماع ملی«، شرایط و پیامد های آن پرداخته 
و از لحاظ نظری، »اجماع ملی« با آن ابعادی که مطرح 
بررسی  اجماعی  توافق/  دموکراسی  معادل  می شود 
شده است. اگرچه دموکراسی توافقی امروز از حدود 
خود  به  گوناگونی  اشکال  و  رفته  فراتر  لیپارد  ادبیات 
)اجماع  سنتی  مدل  شباهت  به دلیل  اما  است،  گرفته 
ادبیات  به همین  این نوشته  افغانستان،  با قضیه  رهبران( 

اکتفا کرده است. 
جامعه شناسی  به  این که  از  بیشتر  حاضر  مقاله  بنابراین، 
عدم  یا  امکان  و  افغانستان  انتخابات  از  پیش  سیاسی 
بپردازد،  این کشور  اجماع ملی در  به  امکان دسترسی 
در  ملی«  »اجماع  مفهومی  و  نظری  ابعاد  توضیح  به 
برای  آن  پیامد های  و  توافقی  دموکراسی  چارچوب 
است.  پرداخته  مردم  حاکمیت  و  دموکراسی  آینده 
سوال اصلی من این است که در کشور یا کشورهایی 
بر  مبتنی  دموکراتیک  شده  تعریف  میکانیزم های  که 
آن  حقوقی  نظام  در  قدرت  انتقال  برای  مردم  اراده 
پیش بینی شده؛ چرا گرایش به راه حل های کوتاه مدت 
و »بدیل« های تجربه ناشده در سپهر سیاسی آن مطرح 
به  تمایل  که  باشد  این  شاید  عام  پاسخ  می شود؟ 

و  بن بست  وضعیت  به دلیل  عمدتا  »بدیل«  روش های 
برای خروج از بحران به وجود می آید. 

این  می شود  مطرح  که  دیگری  سوال  این صورت  در 
برای  بدیل  ظاهرا  روش های  این  واقعا  آیا  که  است 
به  از بحران و بن بست موثر و کافی اند؟ پاسخ  خروج 
این سواالت در البه الی نوشته حاضر بررسی شده اند. 

• اجماع ملی
طرح  با  امریکایی  نظریه پرداز  هالندی-  لیپارد  آرند 
که  کرد  استدالل  توافقی  اجماعی/  دموکراسی  نظریه 
شرایط  با  انتخاباتی(  )اکثریتی-  رقابتی  دموکراسی 
و  مذهبی  قومی،  متکثر  و  پارچه  چند  کشور های 
کشور ها  این  بنابراین،  نیست؛  سازگار  ایدیولوژیک، 
بهتر است به جای »رقابت« به »اجماع« روی بیاورند)آرند 
»تیوری  از  لیپارد  توافقی  نظریه   .216  :1969 لیپارد.( 
 ،)economic corporatism( سهامی«  اقتصاد 
اروپا  در  طبقاتی  تضاد های  ساختن  خاموش  برای  که 
 :2006 )انیک هاسل(  گرفته  الهام  بود  شده  طرح ریزی 
281 و قضایای اولیه مورد بررسی آن کشور های  هالند، 
چندپارچه  کشورهای  نمونه  به حیث  سویس  و  بلجیم 
هستند. این »مدل دولت داری« که عمال برای نخستین بار 
در  هالند در سال 1917 اجرا و تا سال 1967 دوام آورد، 
پسان ها توسط لیپارد و همکارانش به عنوان یک نسخه 
بدیل برای کشور های چندپارچه جهان سوم و هم چنان 

کشور های پس از جنگ پیشنهاد شد. 
معین  کشور  یک  در  لیپارد  پیشنهادی  مدل  تحقق 
قابلیت  گروه ها  همه   -1 است.  نیازمند  شرط  چهار  به 
پذیرش یک دیگر را داشته و متمایل به رعایت حقوق 
خرده فرهنگ ها باشند. 2- رهبران توانایی حل منازعات 
حیات  برای  که  را  برنامه هایی  پذیرش  شکیبایی  و 
ولو  باشند؛  داشته  شده،  ثابت  موثر  مملکت  سیاسی 
چنین برنامه هایی توسط خرده فرهنگ های رقیب مطرح 
شوند. 3- گروه های شریک در قدرت به تعهدات شان 
برای حفظ ثبات و بهبود نظام سیاسی متعهد باشند. 4- 

رهبران سیاسی درایت درک ریشه های چندپارچگی و 
افروخته شدن  از  به جلوگیری  متعهد  را داشته و  تکثر 
تضاد های ریشه ای -ولو به ضرر خویش- باشند )لیپارد( 
1969: 216. نتیجتا دولتی که براساس این مدل به وجود 
نمایندگان  از  متشکل  ایتالفی  دولت  یک   .1 می آید، 
گروه ها  این   .2 است.  مذهبی  قومی-  گروه های  تمام 
نمایندگی سیاسی   .3 امور داخلی خویش آزاد اند.  در 
سهم  تناسب  اساس  به  دولتی  نهاد های  در  استخدام  و 
می گیرد.  صورت  قدرت  در  شامل  گروه های  و  اقوام 
متاثر  را  زندگی شان  تصامیمی که  برابر  در  اقلیت ها   .4
می سازد از حق ویتو برخوردار اند )لیپارد( 1996: 258. 
پیروی  مدل  این  از  که  سومی   جهان  کشورهای  اکثر 
کردند، به دلیل این که نتوانستند شرایط آن را برآورده 

سازند؛ ناکام و نهایتا از آن منصرف شدند. 
و  نایجریا  قبرس،  کشور های  ناکام،  نمونه های  بهترین 
این  پیروی مدل سویسی  از  نهایت  اروگویه اند که در 
 216  :1969 )لیپارد(  شدند  منصرف  سیاسی  نظام  نوع 
همین طور در لبنان کنونی که حتا برخی نویسندگان به 
افراط گرا  گروه های  ظهور  دارند،  اذعان  آن  موفقیت 
ساختار  با  اساس  از  که  خرده فرهنگ هایی  ترویج  و 
ثبات  آینده  مخالف اند،  کشور  آن  در  قدرت  سهامی 
این  این که  از  بگذریم  تهدید می کند.  را  لبنان  سیاسی 
وجود  نیز   1975-1943 سال های  بین  لبنان  در  مدل 
داشت، که نتیجتا ناکارایی آن، این کشور را وارد یک 

جنگ داخلی پانزده ساله ساخت. 
در  قدرت  انحصار  برنامه  و  ملی  اجماع   •

افغانستان
گفتمان اجماع ملی و دموکراسی توافقی در افغانستان 
عبارت  به  است.  با بحث »شکست دموکراسی« همراه 
رقابتی  دموکراسی  می کنند  فکر  که  گروه هایی  دیگر 
که  باور اند  این  به  نیست،  سازگار  افغانستان  شرایط  با 
می تواند  »اجماع«  یا  توافقی  دولت  و  دموکراسی 
اما  باشد.  بحران  از  خروج  برای  موثری  سازوکار 
روی هم رفته با در نظرداشت شرایط تحقق دموکراسی 
اجماعی/توافقی، سوالی که پیش می آید این است که 
آیا گروه ها و رهبران منادی گفتمان »اجماع ملی« در 

افغانستان توانایی برآوردن این شرایط را دارند؟ 
سیاسی  جامعه شناسی  به  را کسانی که  سوال  این  پاسخ 
به طور  بتوانند  شاید  دارند  کامل  وقوف  افغانستان 
آن  نشانگر  اولیه  شواهد  اما  دهند؛  توضیح  موجزتری 
به  ارزشی  هیچ  اصال  گروه ها  و  رهبران  این  که  است 
نیستند.  قایل  می کنند  ارایه  که  بحثی  فکری  بنیه های 
علت آن نیز روشن است: هدف از ایجاد »اجماع ملی« 
بیشتر ساختن یک شبکه انحصار و تقسیم سیستماتیک 
و  اقوام  نمایندگان  سیاسی،  رهبران  توسط  قدرت 
و  ثروت  ده سال گذشته  در  است که  تکنوکرات هایی 
قدرت فراوانی اندوخته و در تالش اند تا از طریق این 

شبکه، موقعیت خویش را در درازمدت حفظ کنند. 
توافقی  دموکراسی  ترتیب  همین  به  و  ملی  اجماع 
حاکمیت سیاسی را از مردم به یک شبکه مافوق متشکل 
بسته  درهای  عقب  در  که  سازش کاری  قدرتمندان  از 
تصمیم می گیرند، منتقل می سازد؛ رهبرانی که احساس 

هدف اصلی طرح »اجماع ملی« در افغانستان تاسیس یک نهاد انحصار و 
تقسیم سیستماتیک قدرت از طریق محدودسازی زمینه های سهم گیری احزاب 
و جریانات تازه نفس و حذف شهروندان از روند سیاسی است. خطرناک ترین 

برایند »اجماع ملی« تبدیل شدن آن به یک »نهاد« است. کسانی که فکر 
می کنند تحت شرایط موجود »اجماع ملی«، می تواند میانبر موثری برای خروج 

از بن بست باشد؛ فراموش کرده اند که »نهاد« هایی که تحت شرایط خاص 
به وجود می آیند، حتا با تغییر آن شرایط، تغییر دادن آن ها دشوار و در مواردی 

ناممکن است.

هیچ  دموکراتیک  فرسایشی  روند  یک  در  می کنند 
تضمینی برای ادامه حیات سیاسی شان وجود ندارد. به 
این ترتیب »اجماع ملی« در افغانستان در آخرین تحلیل 
به معنای ایجاد یک »شرکت سهامی سیاسی« و از طریق 
منابع توسط یک شبکه  انحصار دوامدار قدرت و  آن 
متشکل از سیاسیونی است که مردم در تعیین آن ها به 

مقام »رهبری« هیچ نقشی نداشته اند. 
چیزی که »لبنان شناسان« آن را در در مورد قضیه لبنان 
»تلک اجماع باوری« خوانده اند )سمیر مقدیسی، سلسله 
 .)2008 بیروت،  امریکایی  دانشگاه  سخنرانی های 
کشور های  اکثر  در  حکومت داری  مدل  این  ناکارایی 
پیامدی جز ضیاع  هیچ  حال  تا  و  شده  ثابت  غیرغربی 
نهایتا  و  بن بست  ساختن  پیچیده تر  ابهام،  ایجاد  وقت، 
با  که  رهبرانی  توسط  سیاسی  قدرت  گروگان گیری 
تباری-  روابط  براساس  و  غیردموکراتیک  شیوه های 
برعکس،  است.  نداشته  شده اند،  مطرح  مصلحتی 
بعد  چندپارچه،  کشور های  تجارب  به  نگاهی  اگر 
نمونه های  اکثر  بیندازیم،  گذار  حال  در  و  جنگ  از 
یک  محصول  باثبات  نظام های  و  دولت داری  موفق 

دموکراسی رقابتی مسالمت آمیز است. 
موزامبیق،  نامیبیا،  اندونیزیا،  هندوستان،  کشور های 
از  موفقی  نمونه های  السلوادور  و  فیجی  بوتسوانا، 
برخی  اگرچه  اکثریتی اند.  انتخاباتی-  دموکراسی های 
از حامیان دموکراسی توافقی، عناصری از »اجماع« را 
در موفقیت برخی از این نظام ها از جمله اندونیزیا دخیل 
نشان می دهد  تجارب کشور های مذکور  اما  می دانند؛ 
اصالحات  کشور ها  این  موفقیت  اصلی  عامل  که 
دوامدار در نظام های انتخاباتی، اصالحات نظام احزاب 
قانونی  و  سازمانی  عمیق  اصالحات  سایر  و  سیاسی 
به روش های  نه توسل  )هرویتز، 1997: 22.( می باشد، 

بدیل کوتاه مدت انحصار و تقسیم قدرت. 
به  که  افغانستان  کنونی  نظام  همین  آن،  از  گذشته 
طرف های  »اجماع«  براساس  رسیده،  سیاسی  بن بست 
آشکاری  مثال  می تواند  که خود  آمد  به وجود  منازعه 
از ناکارآمدی گفتمان مذکور در کشور باشد. اجماع 
را  قومیت  افغانستان،  در  بازمانده جنگ  قومی  رهبران 
اخیر  ده سال  در  مشروعیت  منبع  عمده ترین  به عنوان 
و  کشانده  سیاسی  رقابت های  مرکز  به  پیش  از  بیشتر 
زمینه پویایی سیاسی و رقابت دموکراتیک را بی نهایت 

محدود کرده است. 
• خطر نهادینه شدن »اجماع ملی« 

از طریق  بزرگ  بحران  از حل یک  وقتی یک جامعه 
عاجز  قانونی  و  سازمانی  سیستماتیک  اصالحات 
ساخت وساز های  سلسله  یک  به  بردن  پناه  با  می شود، 
و  فرسوده  را  نهاد ها  خود  خودی  به   که  کوتاه مدت 
نهایتا فاسد می سازند، اغوا می شود. اعمال این روش ها 
در واقع به معنای تسلیم سازی مردم توسط گروگذاران 
است.  قدرت  سهام داران  و  ذی نفع  گروه های  سیاسی، 
در افغانستان گروه ها و اشخاصی  که در ده سال گذشته 
به درجات باالی قدرت و ثروت دست یافته و وضعیت 
گرفته اند؛  گروگان  را  مردم  اساس  این  به  و  سیاسی 
نهادینه سازی  پی  در  ملی«  »اجماع  نسخه  به  توسل  با 
درازمدت مشروعیت خویش از طریق ایجاد یک شبکه 

سهامی  قدرت اند. 
تاسیس  افغانستان  در  ملی«  »اجماع  طرح  اصلی  هدف 
از  قدرت  سیستماتیک  تقسیم  و  انحصار  نهاد  یک 
و  احزاب  سهم گیری  زمینه های  محدودسازی  طریق 
جریانات تازه نفس و حذف شهروندان از روند سیاسی 
تبدیل شدن  »اجماع ملی«  برایند  است. خطرناک ترین 
آن به یک »نهاد« است. کسانی که فکر می کنند تحت 
موثری  میانبر  می تواند  ملی«،  »اجماع  موجود  شرایط 
که  کرده اند  فراموش  باشد؛  بن بست  از  خروج  برای 
می آیند،  به وجود  خاص  شرایط  تحت  که  »نهاد« هایی 
تغییر دادن آن ها دشوار و در  تغییر آن شرایط،  با  حتا 

مواردی ناممکن است. 
تحقیقاتی که در این اواخر در رشته های مختلف علوم 
و  جمعیت  ژنتیک  جمله  از   )life sciences( حیات 
انسان شناسی انجام شده، نشان می دهد که رابطه انسان 
عاطفی  و  محافظه کارانه  کامال  رابطه  یک  نهاد ها  با 
است؛ چیزی که تغییر آن ها را بی نهایت دشوار می سازد 
یک  شدن  تبدیل  بنابراین   .)78-76  :2011 )فوکویاما 
الزاما  »نهاد«  یک  به  کوتاه مدت  راه حل  یا  گفتمان 
تغییر  مجرد  به  نهاد  آن  تغییر  که  نیست  آن  به معنای 

اوضاع به سادگی امکان پذیر است. 
ادامه در صفحه 7
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که  حاکیست  جوزجان  والیت  از  گزارش ها 
و  دوستم  عبدالرشید  جنرال  به  وابسته  نیروهای 
در  والیت  این  والی  ساعی  محمدعالم  محافظان 
نزدیکی خانه آقای ساعی با هم درگیری کرده اند.

که  گفته اند  جوزجان  والیت  محلی  مقام های 
به  می خواستند  دوستم  جنرال  به  وابسته  نیروهای 
زور وارد منزل محمدعالم ساعی شوند. احمدیما 
8صبح  به  جوزجان،  والی  سخنگوی  جمیلی، 
گفته است: »والی صاحب در یک محفل فراغت 
خانه  به  آن جا  از  زمانی که  و  بود  کرده  اشتراک 
قرار  دوستم  جنرال  محافظان  هجوم  مورد  آمد 
دوستم  »جنرال  افزود:  جمیلی  آقای  گرفت.« 
می خواهد زورگویی کند و حرف های خود را با 
زور به والی صاحب بقبوالند، اما والی صاحب تن 

به زورگویی هیچ کسی نمی دهد.«
سخنگوی والی جوزجان افزود که درگیری پس 
به  موفق  امنیتی  نیروهای  و  یافت  پایان  دقایقی  از 

روز  ایران  منتخب  رییس جمهور  روحانی  حسن 
تهران  در  را  خود  خبری  نشست  اولین  دوشنبه، 
برگزار کرد. آقای روحانی در نخستین سخنانش 
از همه مردم تشکر کرد که بار دیگر حماسه ای را 

در ایران رقم زدند. 
وضعیت  انتخابات  در  حضور  با  مردم  گفت  او 
را  خود  پیروزی  جشن  و  کردند  خلق  را  نوینی 
را  مواضعش  هم چنان  روحانی  حسن  گرفتند. 
در  »ما  گفت:  و  کرد  مشخص  تحریم ها  قبال  در 
عرصه غنی سازی یورانیم به موقعیت های جدیدی 
رسیده ایم و در حال حاضر نیاز است. که مسایل 

به نظر می رسد این کنفرانس 
برای غرب، هرچند حاوی چیز 

تازه ای نبود، اما می تواند روزنه ای 
جدید در روابط متقابل باز کند. ولی 
با این حال آقای روحانی با احتیاط 
نخستین قدم های نزدیک شدن را 
برداشت. آقای روحانی که از روش 

فکری اش به رفسنجانی نزدیک 
است، می گوید دولتی اعتدالی خواهد 

ساخت و این که چقدر در وضعیت 
فعلی حرکت خواهد کرد، زمان

 نشان خواهد داد. 

سخنگویان  دیگر  از  حسام  بهرام الدین  هم چنین 
والی جوزجان به بی بی سی گفته است که جنرال 
دوستم روز یک شنبه محمدعالم ساعی را تهدید 

کرده بود.
آقای حسام به بی بی  سی گفته است: »فکر کردیم 
دوستم  جنرال  اما  باشد  اخطار  یک  تنها  شاید 
دستگیر  و  غافلگیر  را  والی  که  داشت  آمادگی 
کند. امروز خانه والی را محاصره کرده بودند که 
کسی به کمک والی نیاید. همین که والی از موتر 

پیاده شد آن ها با تمام عساکرشان حمله کردند.«
آقای حسام هم چنین گفت که افراد جنرال دوستم 
و محافظان والی، حدود ده دقیقه درگیر شدند و 
سپس افراد جنرال دوستم عقب نشینی کردند و از 

محل دور شدند.
والی  از  دوستم  جنرال  که  گفت  حسام  آقای 
آینده،  انتخابات  در  که  است  خواسته  جوزجان 
حکومت  از  و  بپیوندد  آن ها  سیاسی  ایتالف  به 

با  حسنه  و  خوب  روابط  داشتن  ما  »سیاست 
همسایگان خصوصا عربستان سعودی که قبله گاه 
مسلمانان است، می باشد.« هم چنان آقای روحانی 
در بحث گفتگو و رابطه با امریکا مواضع رهبران 

مرکزی اطاعت نکند، اما والی این تقاضای آقای 
دوستم را رد کرده است.

او گفت که والی جوزجان در حال حاضر سمت 
معاونیت حزب جنبش را دارد.

سخنگوی والی جوزجان از جنرال دوستم به عنوان 
یک »دیکتاتور« یاد کرد و گفت که آقای دوستم 

دوست ندارد کسی از فرمان او سرکشی کند.
در همین حال فریدون الهام، مشاور سیاسی جنرال 
خانه  محاصره  و  جوزجان  والی  تهدید  دوستم، 
آقای ساعی توسط افراد جنرال دوستم را رد کرد.

به خاطر  دوستم  جنرال  که  گفت  الهام  آقای 
به عنوان  که  داشت  تصمیم  انتخابات  موضوعات 
رهبر حزب جنبش ملی با آقای ساعی که معاون 
به  حاضر  والی  اما  کند،  مشورت  است،  جنبش 

صحبت نشد.
او افزود: »جنرال دوستم گفت اگر ساعی به خانه 
جنبش  آرمان های  و  ملت  به خاطر  ما  نمی آید  ما 
به خانه آقای ساعی می رویم تامشورت کنیم. اما 
شد  نزدیک  والی  خانه  به  جنرال  وقتی  متاسفانه 

والی فرمان شلیک داد.«
مشاور سیاسی جنرال دوستم اظهارات و اقدامات 
والی جوزجان را یک »توطیه« عنوان کرد و گفت 
قانونی  با والی جوزجان برخورد  انتظار دارند  که 

صورت گیرد.
در همین حال، برخی از کارشناسان به این عقیده 
دست  مرکزی  دولت  حادثه  این  در  که  هستند 

دارد.
آگاهان  از  و  کابل  دانشگاه  استاد  فیض اهلل جالل 
سیاسی می گوید که این جنجال ها با نزدیک شدن 
زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صورت 
می گیرد. آقای جالل گفت که تیم حاکم در نظر 
دارد که با انداختن اختالف ها میان جنبش، آقای 
که  »حادثه ای  او گفت:  کند.  تضعیف  را  دوستم 
ارتباط  و  نیست  تصادفی  ایجاد شده،  در شبرغان 
ارگ نشینانی  شده  منهدسی  سیاست های  به  دارد 
که به شدت به دوام قدرت خود اسرار دارند.« وی 
هم چنین تاکید کرد: »فکر می کنم که این اتفاق ها 
از طرف مرکز مدیریت می شود و تصادفی نیست 
و با انتخابات ریاست جمهوری که در پیش روست، 

ارتباط و پیوند دارد.« 
جنرال  که  می افزاید  هم چنین  جالل  فیض اهلل 
به  و  دارد  گسترده  نفوذ  کشور  شمال  در  دوستم 
ادارات  در  دارد کسانی که  نیز تالش  دلیل  همین 
دولتی در این والیات مقرر می شوند، باید افرادی 

باشند که از او بیشتر تبعیت کنند.

که  تفاوت  این  با  کرد،  تکرار  را  ایران  گذشته 
تفاهم ها را الزم دانست.  به گفتگو و رفع  نیاز  او 
و  است  پیچیده  ایران  و  امریکا  رابطه  گفت  او 
کرد.  التیامش  باید  که  دارد  وجود  کهنه  زخمی 
تنش  دنبال  هیچ وجه  به  »ما  روحانی گفت:  آقای 

نخواهیم بود.« 
در  ایران  منتخب  رییس جمهور  روحانی  حسن 
تا  کرد  سعی  مطبوعاتی اش  کنفرانس  اولین 
نمایش  به  تیم کاری اش  از خود و  بازتری  چهره 
پیرامون  بگذارد. هرچند در گفته هایش خصوصا 
تا  کرد  تالش  تحریم ها  و  ایران  هسته ای  مساله 
همان حرف های همیشگی را به زبان براند. با این 
و  احمدی نژاد  به  نسبت  آقای روحانی  لحن  حال 
خامنه ای نرم تر بود. رییس جمهور جدید ایران در 
رابطه به مسایل داخلی خصوصا تنش ها میان مردم 
و نظام کوشش کرد در لفافه صحبت کند. او خود 
می خواهد  که  گفت  ولی  دانست،  فراجناحی  را 

قانون گرایی را در کشور نهادینه بسازد. 
برای غرب، هرچند  این کنفرانس  به نظر می رسد 
روزنه ای  می تواند  اما  نبود،  تازه ای  چیز  حاوی 
جدید در روابط متقابل باز کند. ولی با این حال 
آقای روحانی با احتیاط نخستین قدم های نزدیک 
روش  از  که  روحانی  آقای  برداشت.  را  شدن 
می گوید  است،  نزدیک  رفسنجانی  به  فکری اش 
دولتی اعتدالی خواهد ساخت و این که چقدر در 
نشان  زمان  کرد،  خواهد  حرکت  فعلی  وضعیت 

خواهد داد. 

این  و  شدند  دوستم  جنرال  نیروهای  زدن  عقب 
درگیری هیچ تلفات جانی در پی نداشته است.

هم چنین عزیزاهلل غیرت، فرمانده پولیس جوزجان، 
محمدعالم  خانه  دوستم  جنرال  افراد  که  گفته 
و  آوردند  در  خود  محاصره  در  ابتدا  را  ساعی 

سپس تالش کردند که وارد خانه او شوند.
آقای غیرت گفت قبل از این که نیروهای پولیس 
جنرال  افراد  و  والی  محافظان  برسد،  محل  به 

دوستم به سوی هم دیگر شلیک کردند.

فیض اهلل جالل استاد دانشگاه 
کابل و از آگاهان سیاسی 

می گوید که این جنجال ها با 
نزدیک شدن زمان برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری 
صورت می گیرد. آقای جالل 
گفت که تیم حاکم در نظر 

دارد که با انداختن اختالف ها 
میان جنبش، آقای دوستم را 

تضعیف کند. او گفت: »حادثه ای 
که در شبرغان ایجاد شده، 

تصادفی نیست و ارتباط دارد 
به سیاست های منهدسی شده 

ارگ نشینانی که به شدت به دوام 
قدرت خود اسرار دارند.«

حل  مذاکره  با  ایران  علیه  تحریم ها  و  هسته ای 
گردد نه با تحریم کردن و مخالفت کردن.« آقای 
در  الجزیره  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  روحانی 
مورد سیاست خارجی در قبال همسایگان گفت: 

ظفرشاه رویی

فریدون آژند 

مشوره مسلحانه دوستم 
با والی جوزجان

تکرار مکررات با لحن 
دوستانه 

ACKU



ادامه از صفحه 5
وزیر داخله ترکیه اعتصاب روز 

دوشنبه را غیرقانونی خواند
سراسری  اعتصاب  ترکیه،  داخله  وزیر  گولر،  معمر 
روز دوشنبه را غیرقانونی خوانده و خواستار مجازات 
در  اظهارات  این  است.  شده  اعتصاب کنندگان 
برای  صنفی  مهم  اتحادیه  دو  فراخوان  به  واکنش 

اعتصاب سراسری بوده است.
گفته اند  اتحادیه ها  بی بی سی، سخنگویان  گزارش  به 
به  دادن  »پایان  دوشنبه  روز  اعتصاب  از  هدف  که 

خشونت های پولیس« است.
بنابر گزارش ها در آنکارا، پولیس مانع حرکت صدها 
اعتصاب کننده به مرکز شهر شده است. رییس اتحادیه 
داکتران ترکیه هم گفته است که در استانبول هشت 
درمانگاه های  در  را  مجروحان  که  پرستار  و  داکتر 

موقت درمان کرده بودند، دستگیر شده اند.
دعوت به اعتصاب یک روز بعد از آن صورت گرفت 
که پلیس، معترضان مستقر در پارک گزی استانبول 

را پس از ۱۸ روز از پارک بیرون راند.
اتحادیه های صنفی داکتران، مهندسان و دندان پزشکان 
خواهند  حمایت  اعتصاب  این  از  کرده اند  اعالم  هم 

کرد.
جوزا،   ۲۶ یک شنبه،  شب  که  است  حالی  در  این 
در  معترضان  و  پولیس  بین  پراکنده ای  درگیری های 
استانبول و انقره جریان داشت و به گزارش خبرگزاری 
دوغان، روز یک شنبه ده ها نفر در استانبول و ۷۰ نفر 

در انقره دستگیر شده اند.
استانبول  در  تظاهرات  چند  برای  هم  دوشنبه  روز 

فراخوان داده شده است.
نماینده  یک  پولیس  که  می شود  گفته  هم چنین 
مردم  جمهوری خواه  حزب  به  وابسته  که  را  پارلمان 

بوده، سیلی زده است.
نخست وزیر  اردوغان،  طیب  رجب  یک شنبه  روز 
ترکیه در سخنرانی برای ده ها هزار نفر از هوادارانش 
گفت که او مثل یک دیکتاتور عمل نمی کند، بلکه 
بر  اقلیت  می کنند  تالش  که  هستند  معترضان  این 

اکثریت سلطه پیدا کند.
کرد  انتقاد  هم  خارجی  رسانه های  از  اردوغان  آقای 
و وعده داد که »تک تک کسانی که جاده ها را ناامن 

کرده اند« شناسایی خواهند شد.
استفاده  یک شنبه  روز  ترکیه  داکتران  اتحادیه 
رویارویی  در  شیمیایی«  گازهای  از  »بی رحمانه 
نیروهای پولیس با معترضان را محکوم کرد و درباره 
برای  اشک آور  گاز  از  بی مهابا  استفاده  عواقب 

جمعیت های زیاد هشدار داد.
به گفته این اتحادیه، دیروز در انقره یک کپسول گاز 
را  او  و  اصابت  بیست ساله  به سر یک زن  اشک آور 

مجروح کرده است.
براساس نتایج یک نظرسنجی اینترنتی که یازده هزار 
نفر در آن شرکت داشتند، نیمی از آن ها تا یک هفته 

از عوارض گاز اشک آور رنج برده اند.
با وجود سختگیری دولت در مقابل تظاهرکنندگان، 
معترضان قول داده اند که عقب ننشینند و به اعتراض ها 

در میدان تقسیم ادامه دهند.

اجماع ملی: گفتمان انحصار سیاسی 
و استبداد نخبه ها
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بررسی نهادی مانند لویه جرگه در افغانستان که تحت 
یک شرایط محیطی مشخص پیشا- مدرن شکل گرفته 
تغییر آن  متفاوت  فعال حتا تحت شرایط کامال  بود و 
تغییر  دشواری  به  تا  است  کافی  نیست،  امکان پذیر 
ساز های  و  ساخت  به  آوردن  روی  ببریم.  پی  نهاد ها 
کوتاه مدت در پادشاهی فرانسه بعد از شکست حزب 
را  مردم   ۱55۷ سال  در   )Grand Parti( بزرگ 
گروه های  و  گروگذاران  اسارت  در  دست بسته 
بودند  قدرت  و  ثروت  اهل  نمایندگان  که  ذی نفعی 
نهاد های  تغییر  به دلیل دشواری  داد. وضعیتی که  قرار 
انحصارگری که تحت شرایط خاص به عنوان راه حل 
دوام  فرانسه  انقالب  تا  بودند  شده  ایجاد  کوتاه مدت 
شدن  تبدیل  بنابراین،   .)۲۸  :۲۰۱۱ )فوکویاما  کرد 
گفتمان »اجماع ملی« به یک نهاد انحصارگر قدرت، 
در  را  مردم  حاکمیت  و  دموکراسی  آینده  می تواند 
متاثر  پیش بینی  غیرقابل  مدت  یک  برای  افغانستان 

بسازد.
• فرهنگ دموکراسی 

تعهدات  و  وظایف  انجام  در  دولت ها  عملی  ناتوانی 
نیست.  دموکراسی  ایده  شکست  به معنای  خویش 
بین المللی،  معتبر  نهاد های  ارزیابی های  براساس 
رسیده  بن بست  به  افغانستان  در  انتخاباتی  دموکراسی 
نیست  آن  به معنای  امر  این  اما  ۲۰۱۱(؛  آزادی  )خانه 
نخواهد  کارایی  هرگز  افغانستان  در  دموکراسی  که 
داشت؛ در هیچ کشور دیگری نیز چنین نیست. ناکامی 
اوکراین در تحقق وعده های دموکراتیکی که  دولت 
این  به  بود،  داده  نارنجی  انقالب  جریان  در  مردم  به 
معنی نیست که ایده دموکراسی در این کشور شکست 
دولت  به دنبال  که  اقتدارطلبی  دولت  است.  خورده 
اصالح طلب ویکتور یوشچنکو به قدرت رسید، برای 
پیشانی  بر  دموکراسی  مهر  مشروعیت خویش  تقویت 

دارد. 
شکست  نشان دهنده  می تواند  فقط  چیزی  چنین 
کشور هایی  در  دموکراسی  نظری  الزاما  نه  و  عملی 
شرایطی،  هر  در  باشد.  افغانستان  و  اوکراین  مانند 
زندگی  جامعه ای  در  می دهند  ترجیح  افغانستان  مردم 
سیاسی  سرنوشت  در  مستقیم  به طور  آن  در  که  کنند 
خویش دخیل باشند- جامعه ای که دولت پاسخگو و 
کارامد داشته و این دولت توانایی تامین امنیت و ارایه 
خدمات به وقت و با صرفه به شهروندان را داشته باشد. 
به مشکل می توان کسی را یافت که با داشتن دولتی با 

این خصایل مخالفت کند. 
مطالبات مردم برای رسیدن به چنین دولتی شاید برای 
موفقیت  اما  باشد؛  کافی  دموکراسی  ایده  پذیرش 
روند  یک  گرفتن  دست  روی  بدون  دموکراسی 
طوالنی، پرهزینه و محنت بار نهادسازی ممکن نیست. 
حرف  افغانستان  در  دموکراسی  شکست  از  وقتی 
شکل گیری  که  می کنند  فراموش  اصال  می شود،  زده 
از  موفقانه  که  جوامعی  در  دموکراتیک  نهاد های 
عهده آن برآمدند به چه زمان طوالنی و فرساینده ای 
می دهد  نشان  کشور های  این  تجارب  داشت.  احتیاج 
که تالش مداوم- ولو جانکاه- در جهت تبدیل کردن 

فرهنگی  سیاسی-  پایدار  نهاد  یک  به  دموکراسی 
به حیث  دموکراتیک  میکانیزم های  نهادینه سازی  و 

ارزش های فرهنگی کارایی و پیامد های بهتری دارد. 
قاعده ای  رعایت  دموکراتیک،  فرهنگ  اصلی  معیار 
است که در آن اراده شهروند به عنوان فاعل سیاسی در 
با گفتمان  تعیین کننده است. چیزی که  آخرین تحلیل 
اجماع ملی که طی آن رهبران و نمایندگان سازشکار 
در عقب درهای بسته و با روش های غیردموکراتیک 
از  مطلق اند،  ناظر  آن  در  شهروندان  و  گرفته  تصمیم 

اساس منافات دارد.
نتیجه

نشان دهنده  افغانستان  ملی« در  »اجماع  ترویج گفتمان 
گرایش گروه های سیاسی افغان به دموکراسی توافقی 
قدرت  سیستماتیک  تقسیم  و  انحصار  آن  طریق  از  و 
است. این گفتمان تحت شرایط بن بست دموکراتیک 
به  افغانستان مطرح شده و  به گونه مبهم و ناشفاف در 
موجود  وضع  برای  معقولی  بدیل  و  راه حل  هیچ وجه 
به یک  تبدیل شدن آن  و  این گفتمان  ترویج  نیست. 
منحصر  مشارکتی  نظام  یک  ایجاد  به  سیاسی،  »نهاد« 
سازمان های  اکثرا  که  از جنگ  بازمانده  به گروه های 
اجماع  »نهاد  انجامید.  خواهد  هستند،  مذهبی  قومی- 
شرکت  به  شدن  تبدیل  استعداد  معنی  تمام  به  ملی« 
سهامی متشکل از شبکه های قدرت را دارا بوده و در 
به  »موروثی«  به طور  قدرت  انتقال  قابلیت  درازمدت 
»شهزاده« های نسل بعدی را نیز دارا خواهد شد. به هر 
شدن  تبدیل  امکان  و  گفتمان  این  افتادن  جا  صورت 
از  پایان دموکراسی  به معنای  نهاد سیاسی،  به یک  آن 
طریق محدود کردن امکانات نسل جوان بعد از جنگ 
و سازمان های مدنی- دموکراتیک برای مشارکت در 
دولت داری  مدل  این  دیگر  جانب  از  است.  سیاست 
غربی  کشور های  در  خاص  مرحله  یک  در  به جز 
نتیجه نداده و در تمام کشور های چندپارچه و بعد از 
جنگ به شکست یا ابهام انجامیده است. در حالی که 
موفق ترین تجربه های دموکراسی در کشور های بعد از 

جنگ و چندپارچه تجربه های دموکراسی »غیرتوافقی« 
می باشند. بنابراین اگر بحث اجماع مطرح است، مردم 
پذیرش  جای  به  تا  دارند  نیاز  افغانستان  سیاسیون  و 
باره  در  رهبران«،  »اجماع  کوتاه مدت  و  مبهم  نسخه 
دموکراتیک  ارزش های  سلسله  یک  روی  نظر  اتفاق 
و دموکراتیزاسیون فرهنگ سیاسی منجمد کشور فکر 
کنند- چیزی که بطور مداوم در دموکراسی های موفق 

و نظام های با ثبات اتفاق می افتد. 
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اگر مي خواهيد همه روزه خبرهاي کوتاه را از 8صبح
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Dailyتنها دارندگان سيم کارت هاي اتصاالت مي توانند از اين خدمات مستفيد شوند.
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احمدی نژاد به دادگاه احضار شد  سوريه در صدر مذاکرات 
سران هشت کشور صنعتی

حسن نصراهلل از شهر قصير سوريه ديدن کرد

مجلس  رييس  الريجانی،  علی  به دنبال شکايت 
محمود  عليه  ديگر  تن  دو  و  اسالمی،  شورای 
احمدی نژاد، دادگاه کيفری تهران روز دوشنبه 
دادگاه  به  را  ايران  رييس جمهور  جوزا،   ۲۷

احضار کرد.
اين  دوشنبه  روز  دولت  اطالع رسانی  پايگاه 
منتشر کرد  »پاداش خدمت«  عنوان  زير  را  خبر 
دادگاه   ۷۶ شعبه  احضاريه  برگه های  تصوير  و 
قرار  خود  خبر  در  نيز  را  تهران  واليت  کيفری 

داد.
به نوشته خبرگزاری ايسنا، اين احضاريه به دنبال 
و  مجلس،  رييس  الريجانی،  علی  شکايت 
هم چنين محمدعلی پورمختار، رييس کميسيون 
»يعقوب  نام  به  فردی  نيز  و  مجلس،  نود  اصل 
خليل نژاد« عليه رييس جمهور ارسال شده است.

»يعقوب  هويت  مورد  در  خبر جزيياتی  اين  در 
نمی شود.  ديده  او  شکايت  نوع  و  خليل نژاد« 
تصاوير  در  هم چنين  و  دولت  سايت  خبر  در 
اين  در  اتهام  موضوع  منتشرشده  سندهای 

احضاريه نيز مشخص نشده است.
پايگاه اطالع رسانی دولت در خبر خود با لحنی 
در  »اين  که  می نويسد  مورد  اين  در  اعتراضی 
عادی  افراد  اساسی  قانون  طبق  که  است  حالی 

هم بايد از اتهام خود آگاه باشند.«
اعتراض  ادامه  در  دولت  اطالع رسانی  پايگاه 
اين احضاريه در حالی  »ارسال  خود می نويسد: 
قانون   ۱۴۰ اصل  براساس  که  است  شده  انجام 
و  رييس  جمهور  اتهام   به   رسيدگی   اساسی: 
با  عادی   جرايم   مورد  در  وزيران   و  او  معاونان  
دادگاه  های   در  اسالمی   شورای   مجلس   اطالع  

عمومی  دادگستری  انجام  می  شود.«
اين جاست که  اين وب سايت می افزايد: »سوال 
به  شکايت  اين  کيفيتی  چه  با  و  زمان  در  چه 
اطالع نمايندگان مجلس شورای اسالمی رسيده 
قانون  براساس  قانونی  تشريفات  آيا  و  است 

اساسی انجام شده است يا خير؟«
»هم چنين  می دهد:  ادامه  دولت  وب سايت 
براساس بند ده اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصريح 
شده است که رسيدگی به تخلف رييس جمهور 

سی ونهمين نشست سران هشت کشور صنعتی 
شمالی  ايرلند  در  روز  دو  به مدت  امروز  از 
موضوع  مهم ترين  سوريه  و  می شود  آغاز 
انتخاب  بود.  خواهد  نشست  اين  گفتگوهای 
از  ايران  رياست جمهوری  به  روحانی  حسن 
هشت  سران  گفتگوهای  موضوعات  ديگر 

کشور است.
نشست ها سران  اين  در  بی بی سی،  به گزارش 
فرانسه،  ايتاليا،  امريکا،  آلمان،  کشورهای 
درباره  بريتانيا  و  روسيه  جاپان،  کانادا، 
جهانی  اقتصاد  جمله  از  مختلف  موضوعات 

بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
گفته  بريتانيا  نخست وزير  کامرون  ديويد 
خواهان نشستی است که »طرفين بتوانند چشم 
و  موانع  بين  از  راهی  يک ديگر،  چشم  در 
الزم  سياسی  اراده  به  و  کنند  پيدا  مخالفت ها 

برای غلبه بر مشکالت دست يابند.«
محورهای  مهم ترين  از  يکی  سوريه  بحران 
گفتگوهای اين سران خواهد بود. در حالی که 
شورشيان  از  اروپايی  کشورهای  و  امريکا 
دولت  از  روسيه  می کنند،  حمايت  سوريه 

سوريه پشتيبانی می کند.
پيش از شروع رسمی اجالس، روز يک شنبه 
پوتين  والديمير  و  کامرون  ديويد  جوزا،   ۲۶
رييس جمهور روسيه در اين باره با هم ديدار 

کردند.

از  گفت  مالقات  اين  از  بعد  کامرون  آقای 
رييس جمهور  و  او  که  نيست  پنهان  کسی 
نظر  اختالف  هم  با  سوريه  مورد  در  روسيه 
دارند-  هم  مشترکی  هدف  آن ها  اما  دارند 

پايان دادن به بحران.
هم  گفت  هم  روسيه  رييس جمهور  پوتين 
»به  سوريه  شورشيان  هم  و  حکومت  دست 
به رژيم  اما کمک روسيه  است«  آلوده  خون 

»مشروع« سوريه ناقض هيچ قانونی نيست.
اظهار  بريتانيا  نخست وزير  کامرون  ديويد 
اميدواری کرده که اين گفتگوها باعث ايجاد 
جوی مثبتی برای پايان دادن به بحران سوريه 
هزار   ۱۰۰ حدود  سال  دو  طی  در  که  شود 

کشته بر جای گذاشته است.
از  پس  کرد  اعالم  جمعه  روز  سفيد  کاخ 
قطعی شدن استفاده دولت بشار اسد از سالح 
شيميايی، امريکا کمک های تسليحاتی مستقيم 

در اختيار شورشيان سوريه خواهد گذارد.

گفته اند  فارسی  بی بی سی  به  عينی  شاهدان 
که سيد حسن نصراهلل دبيرکل حزب اهلل لبنان 
از  و  رفته  سوريه  در  قصير  شهر  به  شخصا 
افراد حزب اهلل که در اين شهر و اطراف آن 
می جنگند،  سوريه  نظام  مخالف  نيروهای  با 

بازديد کرده است.
خفا  در  که  است  سال ها  نصراهلل  حسن  سيد 
زندگی می کند و به ندرت در انظار عمومی 

ديده شده است.
پوشش  برای  که  لبنانی  خبرنگار  هاشم  علی 
به  است،  اين شهر سفر کرده  به  قصير  اخبار 
گذشته  »شنبه  است:  گفته  فارسی  بی بی سی 
شهر  اصلی  جاده  وسط  جون(  )پانزدهم 
از  رنگی  سياه  بزرگ  موتر  که  بودم  ايستاده 
در  نصراهلل  حسن  سيد  ديدم  شد،  رد  کنارم 
صندلی کنار راننده نشسته، عمامه به سر ندارد 
و لباس نظامی به تن کرده است. به من لبخند 

زد و سر تکان داد.«

کشور  عالی  ديوان  عهده  به  قانونی  وظايف  از 
است« و »دادگاه های کيفری وظيفه و صالحيت 
ماهيت  و  موضوع  که  شکاياتی  به  رسيدگی 

آن ها حقوقی است را ندارند.«
به نوشته اين سايت در رابطه با اين پرونده »هيچ 
اساس  از  و  نگرفته  صورت  مقدماتی  تحقيق 

ماهيت شکايت و داليل آن معلوم نيست.«
از  شکايت  به  رسيدگی  تاريخ  خبر  بنابراين 
 ۶ حدود   ۱۳۹۲ قوس   ۵ احمدی نژاد،  محمود 
پايان  از  پس  ماه  چهار  و  آن  ابالغ  از  بعد  ماه 
تعيين  احمدی نژاد  آقای  هشت ساله  مسووليت 

شده است.
سايت دولت هم چنين خبر می دهد که »پيش از 
اين نيز احضاريه هايی برای رييس جمهور ارسال 
شده است« اما در مورد اين احضاريه ها جزيياتی 

را ارايه نداده است.
و  قضاييه  قوه  الريجانی،  علی  ميان  اختالفات 
دولت ايران در ماه های اخير باال گرفته است که 
اوج آن به ماجرای انتشار نوار مکالمه خصوصی 
فاضل الريجانی، برادر علی الريجانی و صادق 
الريجانی، رئيس قوه قضاييه با سعيد مرتضوی، 

سارنوال سابق تهران بازمی گردد.
کميسيون اصل نود مجلس که رييس آن يکی 
محمود  احضار  به  منجر  پرونده  شاکيان  از 
تازگی  به  نيز  است  دادگاه  به  احمدی نژاد 
شکاياتی مربوط به سفر نيويارک از وی داشته 

است.
اصل  کميسيون  رييس  پورمختار،  محمدعلی 
نود، گفته  است که در آن سفر ۱۲۵ نفر همراه 
رييس جمهور رفتند که »جز هزينه هواپيما، هزينه 
هر اتاق که در هوتل محل اقامت رييس جمهور 
تا   ۴۰۰ شبی  قرار گرفت  همراهانش  اختيار  در 

۷۰۰ دالر بود.«
اصل  کميسيون  سخنگوی  افضلی فرد،  مصطفی 
هشدار  دوشنبه  روز  مجلس  اساسی  قانون  نود 
درباره  احمدی نژاد  محمود  دولت  اگر  که  داد 
اين  به  نيويارک  به  »پرهزينه« اش  سفر  پرونده 
قوه  تحويل  پرونده  اين  ندهد،  پاسخ  کميسيون 

قضاييه می شود.

اين  که  می گويند  حزب اهلل  به  نزديک  منابع 
نخستين ديدار سيد حسن نصراهلل نبوده بلکه او 
يک روز پيش از آن که محاصره قصير آغاز 
با فرماندهان  شود به اطراف اين شهر رفته و 
ديدار  حزب اهلل  زخمی  نفرات  از  تن  چند  و 
آن جا  در  حزب اهلل  افراد  جمع  در  و  کرده 

سخنرانی کرده است.
هم چنين  نصراهلل  آقای  منابع،  اين  به گفته 
تسخير  به  قصير  اين که  از  پس  هم  بار  يک 
حزب اهلل و ارتش سوريه درآمد به اين شهر و 
روستاهای اطرافش رفته و از نفرات حزب اهلل 

در آن جا بازديد کرده است.

روزنامه8صبحبرايسال1392مشترکميپذيرد
نهـادهايداخـلي

آدرس: کوچه شماره 5،  کارته سه، کابل
naakbl@gmail.com :شماره تليفون: 0797530589ايميل

موسساتخـارجي
يک سالهيک ساله ۳۵۰ دالـر8۰۰۰ هزار افغاني
شش ماههشش ماهه

سه ماههسه ماهه
۲۰۰ دالـر۴۰۰۰هزار افغاني
۱۰۰ دالـر۳۰۰۰هزار افغاني

ACKU


	8am
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




