
سربازان  می گوید  انگلیس  دفاع  وزارت  اندیشکدۀ 
انگلیسی در حال نبرد در افغانستان بخشی از جنگی 
با  بی گانه  ایدیولوژی  یک  تا  داشته  تالش  که  هستند 
که  حالی  در  کند  تحمیل  را  افغانستان  مردم  فرهنگ 
این جنگ از نظر شرایط نظامی غیرقابل پیروزی است.
اندیشکدۀ  گزارش  در  ایندیپندنت،  روزنامه  نوشته  به 
ناتو  نیروهای  که  است  آمده  انگلیس  دفاع  وزارت 
نتوانسته اند پناهگاهای امن شبه نظامیان را مهار کرده 

یا از مناطق روستایی محافظت کنند.
در این گزارش هشدار داده شده که شرایط مورد نظر 
خروج  از  پس  افغانستان  دولت  بقای  تضمین  برای 
وجود  آینده  سال  در  کشور  این  از  خارجی  سربازان 
ندارد. هنگامی که سربازان خارجی از افغانستان خارج 
شوند این کشور یک پایگاه اقتصادی بسیار ضعیف و 
به شدت آسیب دیده خواهد داشت که به معنی این 
برای  مجبور هستند  غربی  که کشورهای  بود  خواهد 

حمایتی  برنامه های  اعتبار  تامین  به  آینده  سال های 
گسترده برای افغانستان بپردازند.

اگر  حتی  که  شده  عنوان  گزارش  این  در  همچنین 
این  دولت  باشد  باثبات  افغانستان  در  داخلی  شرایط 
کشور در مقابل فعالیت های بی ثبات کننده همسایگان 

دوام نخواهد آورد.
در این گزارش با اشاره به پاکستان تصریح شده است: 
بازیگران منطقه یی دارای نفع...           ادامه صفحه 6
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اشخاصي كه به لذت هاي شديد و حاد خو گرفته اند، ديگر از لذت هاي معتدل 
بهره نمي برند و همواره با اضطراب به دنبال شادي و نشاط مي گردند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

یک دخـتر در بدخـشان
 زنده به گور شد

وزیر معارف افغانستان می گوید که در اکثر موارد طالبان و 
مخالفان مسلح دیگر در سوازندن مکاتب دست ندارند و 
به قول او این عمل از جانب »بیگانه ها« صورت می گیرد.
اکثریت شاگردان مکاتب در والیت های افغانستان هنگام 
رفتن به مکتب احساس خوبی ندارند؛ زیرا در سال های 
گذشته شماری از شاگردان و معلمان مکاتب مورد حمله 
افراد مسلح قرار گرفتند. این در حالی...   ادامه صفحه 6

افغانستان گفته است که حامد  فرماندۀ نیروهای امریکایی در 
کرزی به رغم درخواست های علنی، دستوری خطاب به این 

نیروها مبنی بر خروج از وردک صادر نکرده است.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، جنرال جوزف اف. دانفورد، 
فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان در سخنان خود به طرح 
نیروهای  به  وردک  میدان  والیت  اختیار  واگذاری  مدت  بلند 

افغانستان اشاره کرده است.
سربازان  خروج  مسألۀ  که  کرده اند  تأیید  امریکایی  مقامات 
عملیات ویژه از والیت وردک در دستور...      ادامه صفحه 6

امریکا  که  گفته  افغانستان  رییس جمهوری  کرزی  حامد 
برای این به افغانستان نیآمده است که دوباره برود.

رادیو  و  بی بی سی  مشترک  برنامۀ  یک  در  کرزی  آقای 
کالن  منافع  افغانستان  که  گفت  افغانستان  ملی  تلویزیون 

امریکا را در منطقه درک می کند، ولی امریکا هم باید به 
منافع حیاتی افغانستان احترام بگذارد.

والیت های  از  گوناگون  افراد  حضور  با  که  برنامه  این 

مختلف افغانستان با عنوان »جرگه آزاد« برگزار شده بود، 
بی بی سی  و  ملی  تلویزیون  از  دوشنبه،  امروز  است  قرار 

پخش شود.
گفت:  حاضران  به  خطاب  افغانستان  جمهوری  رییس 
»امریکا آمد، نمی رود، برادر. نمی رود و بی غم خواست های 

خود را ازش بخواهید.«
جریان  در  شدید  چانه زنی های  از  که  کرزی  آقای 
گفت وگوها با امریکایی ها هم خبر داد، اما تاکید کرد که 
مردم اصاًل نگران آینده کشور خود نباشند و »هیچ مشکلی 

پیش نمی آید.«
ولی وقتی که اعتراض حاضران نسبت به این سخنان او 
امریکا را »تبلیغات  بلند شد، تنش های اخیر بین خود و 

مطبوعاتی« خواند.
تبلیغات  کاًل  »این ها  گفت:  افغانستان  رییس جمهوری 
مطبوعاتی است. مرا هم می بینید که گپ هایی می زنم. ما 
بین خود چانه زنی داریم؛ آنها )امریکایی ها( ما را زیر فشار 
می گیرند، ما آن ها را زیر فشار می گیریم، )اما( آن ها نسبت 

به ما در مطبوعات چاالک تر هستند.«
یکی  افغانستان  و  امریکا  بین  امنیتی  توافقنامه  چه گونگی 
از مسایل اصلی مورد بحث در این...       ادامه صفحه 6

فاروق وردک:
طالبان در عقب 

سوزاندن مکاتب نیستند

فرمانده کل نیروهای خارجی:

خروج از وردک در 
دستور کار نیست

هشدار وزارت دفاع انگلیس: 

بقای دولت افغانستان در خطر است
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کرزی: 

امـریکا نیامده که بازگـردد

والی والیت میدان وردک نزدیک به حزب اسالمی است 
و البی گری گسترده یی با حامد کرزی انجام داده تا 

خروج نیروهای ویژه امریکایی از وردک را محقق سازد

مخالفت من با امریکا تبلیغات مطبوعاتی است

»وقتی مالبای )پدر بانوی 
کشته شده( از رابطۀ دخترش 
با یک پسر خبر می شود، به 
پسرش یاسین که در ایران 
زنده گی می کرد، زنگ زده و 
گفته که خواهرت با یک پسر 
رابطه دارد؛ در نتیجه یاسین 
)برادر دختر( از ایران به خانه 
بر می گردد و در تفاهم با پدر 
و مادرش، در داخل خانۀ خود 

خواهرش را زنده به گور 
می کند.«

عکس تزئینی است



بازی با آتش!

رییس جمهور آیندۀ افغانستان را 
به خطر می اندازد

رییس جمهور  ستیزه جویانۀ  اظهارات  پی  در 
در برابر امریکا و شماری از شرکای غربی آن 
کشور، حاال پای مردم و آن هایی که از آدرس 
علمای دینی حرف می زنند نیز به میدان کشیده 

شده است.
ظاهراً چنین به نظر می رسد که رییس جمهور و 
حلقه یی در اطراِف وی تالش دارند برای فشار 
آوردن بر امریکایی ها، از احساسات مردمی و 
حربه های دینی استفاده کنند. روشن است که 
از  بخشی  تحمیل  برای  آوردن ها  فشار  این 

خواست های رییس جمهور بر امریکا است.
مورد  در  دیگر  نوشتۀ  یک  در  تازه گی  به 
خواست هایی که رییس جمهور می خواهد بر 
مفصلی تری  حرف های  بقبوالند،  امریکایی  ها 
داشته ام و در این جا فقط به همین بسنده می کنم 
این خواست ها ممکن است خواست های  که 
بسیار  حلقۀ  یک  خواست های  یا  شخصی 
خاص باشد و یا هم احتماالً خواست هایی در 

راستای تأمین منافغ افغانستان و مردم آن.
اگر بپذیریم که این خواست ها ناشی از سلیقۀ 
جمهور  رییس  اطرافیان  از  معدود  شماری 
است و در واقع در برابر منافع مردم و کشور 
ما قرار دارد، واضحًا ستیزه جویی های موجود 
و سوء استفاده از احساسات مردمی و دینی، 
صبر  باالخره  و  بیاورد  دوام  دیر  نمی تواند 
و  رسید  خواهد  آخر  به  خاموش،  اکثریت 
حساب شان را با حلقۀ بر سر اقتدار، یک طرفه 

خواهند کرد.
مورد  خواست های  که  صورتی  در  حتا  اما 
کالن  منافع  تأمین  برای  جمهور،  رییس  نظر 
از  استفاده  باشد،  افغانستان  درازمدت  و 
جایگاه  از  استفاده  سوء  و  مردم  احساسات 
را  بزرگی  خطرات  می تواند  دینی،  علمای 
ما  مردم  و  کشور  سرنوشت  و  آینده  متوجه 

بسازد.
دین  علمای  نام  به  افراد  از  تعدادی  وقتی 
می آیند و حضور سربازان امریکایی در والیت 
وردک را با ارایۀ آیات الهی و احادیث نبوی 
تحریک  آغاز  این  آیا  می برند،  سوال  زیر 

جامعۀ  حضور  علیه  مردم  دینی  احساسات 
جهانی در افغانستان نیست؟

از این حقیقت نمی توان چشم پوشید که مردمِ 
افغانستان نمی توانند حضور طوالنی و دوامدار 
نهادهای غیر  قانون مند سربازان و حتا  و غیر 
اما  بپذیرند؛  افغانستان  در  را  خارجی  نظامی 
این هم روشن است که در مقطع کنونی تاریخ 
افغانستان، ما در وضعیتی قرار داریم که به یک 

تعبیر باید میان بد و بدتر، انتخاب کنیم.
از  را  افغانستان  بتوانیم  اگر  که  می دانیم  همه 
مسیر پُرخم وپیچ و آکنده از خطر کنونی گذر 
داشت  خواهد  وجود  بسیاری  راه های  دهیم، 
سال  یازده  در  که  کشورهایی  با  بتوانیم  تا 
گذشته در این جا حضور نظامی و غیر نظامی 
داشته اند، به موافقه برسیم و این حضور را به 

بهترین شکِل آن پایان دهیم.
اما اگر شماری از افغان ها به این باور استند که 
باید حضور خارجی ها در افغانستان به سرعت 
به  خطری  برابر  در  آن ها  پاسخ  یابد،  پایان 
افراط گرایی  و  القاعده  تروریسم،  طالبان،  نام 
قدرت های  دیگر  و  پاکستان  شوم  اهداف  و 

منطقه یی و جهانی چیست؟
ما که در افغانستان، حضور و قدرت گروه های 
به  کرده ایم،  تجربه  را  افراطی  و  تروریستی 
ساده گی می دانیم که تکرار قدرت گیری چنین 

گروه هایی، چه بالهایی را می تواند بر سر این 
سرزمین و این مردم وارد آورد.

در سال های گذشته، این را هم تجربه کرده ایم 
که کسانی به نام علمای دین در چهارچوب هایی 
ریاست شئون  یا  پدر وطن  ملی  نام جبهۀ  به 
اسالمی، عمل کردهای رژیم زیر حمایت اتحاد 
حضور  جریان  در  حتا  را  شوروی  جماهیر 
ارتش سرخ در کشور توجیه می کردند، یا حتا 
در نخستین سال های پس از سرنگونی طالبان 
و حضور جامعۀ جهانی در افغانستان، آخرین 
مودل موترهای امریکایی را سوار می شدند و 
در محافل رسمی، در کنار سفیران و وزیران 
غربی حضور می یافتند. آن هایی هم که امروز 
شعارهای  و  می آیند  دینی  علمای  جایگاه  از 
ضد حضور سربازان خارجی را در افغانستان 
یازده  در  که  استند  همان هایی  می دهند،  سر 
چه  و  بودند  حضور  این  شاهد  گذشته  سال 
بسا که از پول های کمک شده از سوی امریکا 
و متحدینش، معاش به دست آورده و یا دیگر 

احتیاجات روزمرۀ شان فراهم شده است.
اکنون پرسش این جاست که چرا همین آدم ها 
تا پیش از این، چنین موضع گیری هایی نداشتند 
و فراتر از آن، چرا حاال نمی روند و در کنار 
طالبان نمی ایستند و در برابر خارجی ها مبارزه 

نمی کنند؟
از ظاهر قضیه چنین برمی آید که رییس جمهور 
و شاید هم حلقاتی در اطراف رییس جمهور 
عمداً در تالش استند که از این گونه احساسات 
خواست های شان  به  رسیدن  برای  حربه ها،  و 
آن ها  که  است  چنین  هم  شاید  کنند.  استفاده 
در  و  شده  کنترول  شکل  به  دارند  تالش 
احساسات  این گونه  از  خاص  مقطع  یک 
وقتی  که  است  این  باورشان  و  کنند  استفاده 
به خواست های شان رسیدند، قادر خواهند بود 

غلیاِن این احساسات را کنترول کنند.
که  دیگری  کس  هر  و  جمهور  رییس  اما 
می خواهد از این گونه احساسات استفاده کند، 
احساسات  که  باشند  نکته  این  متوجه  باید 
افغانستان، ریشه های  میان مردم عام  دینی در 
مردم  این  که  آن جا  از  و  دارد  محکم  بسیار 
عادت کرده اند همیشه و همواره، مسایل دینی 
و  اسم  که  ببینند  همان هایی  دید  زوایۀ  از  را 
با  است  ممکن  بسیار  دارند،  دینی  عالم  رسِم 
دین،  عالمان  این  از  تا  چند  اظهاراِت  شنیدن 
ناآگاهانه  یا  آگاهانه  و  دهند  کف  از  عنان 
به  آن  اصلی  سود  که  افتند  به راه  مسیری  در 

از  باالتر  و  افراط گرا  و  تروریستی  گروه های 
آن به دشمنان سوگند خوردۀ افغانستان مانند 

پاکستان، می رسد.
در حالی که رییس جمهور کرزی و اداره اش 
ناکامی ها  از  بار سنگینی  در سال های گذشته، 
که  انتظارری  اقل  حد  داشته اند،  دوش  بر  را 
از آنان می رود این است که به هیچ عنوان و 
دلیلی، آتشی را در این کشور نیافروزند که تر 
و خشک را در بر بگیرد و آیندۀ این سرزمین 

را برباد دهد. 
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محمد فهیم دشتی

 

رییس جمهوری،  اخیر  سخنان  از  کشور  علمای  شورای  تأیید 
ارگ  که  باشد  اثرگذاری هایی  روشِن  نشانۀ  می تواند 
انجام  نهاد  این  بر  خود،  برائت  هدف  به  ریاست جمهوری 
و  دینی  نهاد  عنوان یک  به  علمای کشور  اما شورای  می دهد. 
مستقل، هرگز نباید دنباله رِو سیاست های ارگ و یا افراد خاصی 
باشد که می خواهند برای رسیدن به اهداف خود، از هر ابزاری 
استفادۀ سیاسی کنند. سپر قرار گرفتِن شورای علما در بازی های 
سیاسی ارگ با متحدان خارجی افغانستان، ضمن این که می تواند 
استقالِل این شورا را خدشه دار سازد، بر مواضِع آن نیز تأثیرات 

ناگواری بر جای می گذارد. 
قربانی  را  کشور  علمای  شورای  می خواهد  که  کرزی  آقای 
اهداف و برنامه های سیاسی خود کند، فراموش کرده که صدور 
تلقی  مثبت  کشور  وضعیت  برای  تنها  نه  این چنینی  احکامی 
با  است.  ریختن  دشمن  آسیاب  به  آب  عماًل  بلکه  نمی شود، 
استفاده از این گونه سخنان و فتواها، دشمنان مردم افغانستان و 
گروه های خشونت طلب برای خود کسب مشروعیت می کنند. 
گروه طالبان با استفاده از سخنان اخیر رییس جمهوری و حاال 
هم با استفاده از اعالمیۀ شورای علمای کشور، می تواند جنگ 
خود علیه نیروهای خارجی را وجهۀ دینی داده و مدعی  شود که 
در طول ده سال گذشته در برابر نیروهای متجاوزی  جنگیده که 
حاال سران رژیم و شورای علمای افغانستان نیز تجاوزکاری شان 

را درک کرده اند. 
دین را وسیلۀ اهداف سیاسی قرار دادن، نه به نفع دین است 
و نه هم به نفع امر سیاست. امر قدسی همواره باید به عنوان 
که مسایل سیاسی،  کرامتش حفظ شود، در حالی  امر قدسی، 
دشمِن  و  دوست  سیاست  در  روزمره اند.  و  مقطعی  مسایل 
همیشه گی وجود ندارد، بل آن چه وجود دارد منافع است. آیا 
چنین مفهومی را می توان در مورد دین هم تسری داد و گفت 
که برای دین هیچ امر دایمی وجود ندارد و همه چیز در پیوند 
به منافع تعریف می شود؟! بدون شک که چنین نیست و دین 
در مسایل مختلف، دیدگاه های خاِص خود را دارد که نمی شود 

آن ها را وارد حوزۀ سیاست کرد. 
 اما آقای کرزی که همه چیز را باخته می بیند، از هیچ وسیله یی 
برای مشروعیت بخشی به مواضِع خود چشم پوشی نمی کند. او 
که حاال در برابر مواضع امریکایی ها شکست را پذیرفته، تالش 
می کند که با وسیله قرار دادِن شورای علما، فشار بر نیروهای 
موضوعات  آن که  حال  دهد.  ادامه  دیگر  جایی  از  را  خارجی 
مورد اختالف میان ارگ ریاست جمهوری و نیروهای امریکایی، 
به ساده گی  و  است  شخصی  دیدگاه های  حد  در  اختالفاتی 
می توان برای آن ها راه حل های کاربردی و منطقی جست وجو 

کرد. 
اگر آقای کرزی با متحدان بین المللی افغانستان مشکالتی دارد، 
نه  و  کند  مذاکره حل وفصل  میز  بر سر  باید  را  این مشکالت 
را  دست  این  از  نهادهایی  یا  و  کشور  علمای  شورای  این که 
متحدان  با  کرزی  آقای  مشکالت  دهد.  قرار  خود  دست  آلۀ 
بین المللی افغانستان، ناشی از مسایلی دیگر است که هیچ ربطی 
به دیانت و یا حتا سیاست ندارد. آقای کرزی می خواهد با وارد 
کردن فشار بر امریکایی ها، آیندۀ سیاسی خود را ضمانت کرده 
و خود را از پاسخ دهی در برابر آن چه که در یک دهۀ گذشته 
در کشور گذشته، معاف کند. آیا شورای علمای کشور حاضر 
است که گناه های آقای کرزی را به عهده بگیرد و از حیف ومیل 
شدن میلیاردها دالر در افغانستان به وسیلۀ نزدیکان آقای کرزی 

دفاع کند؟ 
نیروهای خارجی در یک والیت  اگر حضور  از جانب دیگر، 
تمام  در  نیروها  این  حضور  اولی  گونۀ  به  پس  است،  اشغال 
علمای  شورای  چرا  شود.  خوانده  اشغال  باید  کشور  ساحات 
کشور زمانی که در کنفرانس بن برای افغانستان تصمیم گرفته 
می شد و آقای کرزی رییس دولت موقت معرفی شد، اعالمیه 
صادر نکرد و نگفت که غربی ها حق ندارند در مسایل داخلی 

افغانستان اظهارنظر کنند؟! 
به  کشور،  در  نظامی  حضور  با  افغانستان  بین المللی  متحدان 
تأمین امنیت کمک کرده اند. مسلمًا گه گاهی از سوی این نیروها 
اشتباه هایی صورت گرفته، ولی این به معنای اعالمِ جهاد و یا 
نیست.  به گروه های دهشت افکن در کشور  حقانیت بخشیدن 
را  ارگ نشینان  چرب ونرمِ  سخنان  فریب  نباید  کشور  علمای 
بخورند که دغدغه یی جز حفظ قدرت و سلطۀ جابرانه بر کشور 
ندارند. علمای کشور در شرایط فعلی و حساس کشور، باید با 
مواضع دقیق و ملِی خویش مردم افغانستان را یاری کنند تا از 
شر حاکمیت تمامیت خواهانۀ ارگ نشینان رهایی یابند و در یک 
انتخابات سالم و شفاف برای آیندۀ سیاسی خود تصمیم بگیرند.

شورای علما نباید آلۀ 
دست آقای کرزی شود

رییس جمهور و هر کس دیگری که می خواهد از این گونه احساسات استفاده کند، 
باید متوجه این نکته باشند که احساسات دینی در میان مردم عام افغانستان، 
ریشه های بسیار محکم دارد و از آن جا که این مردم عادت کرده اند همیشه 
و همواره، مسایل دینی را از زوایۀ دید همان هایی ببینند که اسم و رسِم عالم 
دینی دارند، بسیار ممکن است با شنیدن اظهاراِت چند تا از این عالمان دین، 
عنان از کف دهند و آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیری به راه افتند که سود اصلی 
آن به گروه های تروریستی و افراط گرا و باالتر از آن به دشمنان سوگند خوردۀ 
افغانستان مانند پاکستان، می رسد



سال چهارم y شمارة یکهزار و بیست و دوم y دوشنبه 28 اسفند/حوت y 1391 18 مارچ 32013 www.mandegardaily.com

چامسکی:

امریکا به شدت مخالف دموکراسی در 
خاورمیانه است 

اگرچه شایعاتی مبنی بر حمایت از گروههای 
منطقه  و  ترکیه  داخل  در  کرد  جدایی طلب 
امریکا  چون  جهانی  قدرت های  سوی  از 
اما نوام چامسکی فکر می کند  وجود دارد، 
که دولت امریکا نمی خواهد از چشم انداز 

»کشور مستقل کردستان« حمایت کند.
نوآم چامسکی، زبان شناس و از کارشناسان 
این  ارزیابی های  به  امر  این  گفت:  سیاسی 
که مساله حمایت از کشور مستقل کردستان 
اثر  امریکا  اقتصادی  و  استراتژیک  منافع  بر 
یک  این  حال  این  با  دارد.  بستگی  بگذارد، 

احتمال بعید است.
چامسکی با انتقاد از سیاست خارجی امریکا 
مخالف  شدت  به  امریکا  دولت  افزود: 
دموکراسی و ارزش های لیبرال در خاورمیانه 
موجود  روشنی  به  امر  این  دالیل  که  است 

است  آن  خواستار  واشنگتن  که  چیزی  آخرین  است. 
پیروی از یک خواسته مردمی است.

خاورمیانه،  در  شمار  بی  ناآرامی های  وقوع  از  پیش 
چامسکی با روزنامه تودی زمان در خصوص سیاست های 

خارجی امریکا و بهار عربی به بحث پرداخت.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه اطالعات مربوط به 
فیلتر پنجم که همان مساله کمونیست است را در کتاب 
خود با عنوان »ایجاد توافق« به روز می کند، گفت: من 
فیلتر پنجم را به عنوان یک شخص دیگر یا دشمن می 
دانم ایده یی که بخشی از ایجاد یک تبلیغ و تولید ترس 
از شخصی یا چیزی است. در مقدمه ویراست دوم این 
اشاره  نکته  این  به  ما  است،  برای سال 2002  که  کتاب 
کردیم که فیلتر پنجم به وقت مدرن شده است. آنچه که 
شما در این جا به آن اشاره می کنید در حقیقت از تمام 

تاریخ امریکا نشات می گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اسالم هراسی جایگزین 
کمونیست در مدل فیلتر پنجم شده است، گفت: اسالم 
مثال  برای  میالدی   1980 سال های  در  است  مثال  یک 
رونالد ریگان، رییس جمهوری اسبق امریکا به دلیل آنکه 
ایاالت متحده به شمار  امنیت  نیکاراگوئه تهدیدی برای 
می رفت، شرایط اضطراری ملی اعالم کرد و به ارتش 
تگزاس  از  رو  دو  ظرف  تنها  تا  داد  هشدار  کشور  این 
خارج شود. بنابراین ما در آن زمان حمالت خود را علیه 

نیکاراگوئه افزایش دادیم.
رشد  چگونه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  چامسکی 
بگذارد؟  اثر  بر مدل وی  تواند  اجتماعی می  رسانه های 
افزود: این یک روند توسعه یافته و پیشرفته است اما به 

صرت جدی بر مدل فیلتر پنجم اثر نمی گذارد. مسائل 
دستیابی  ایجاد  در  اینترنت  تاثیرات  در خصوص  جالبی 
به یک بعد وسیعتر به اطالعات و ایده ها، انتقال و کنترل 
داده ها، قرار دادن بازدید کنندگان در مسیرهای مشخص 

و مستقیم وجود دارد.
نوآم چامسکی در پاسخ به این سوال که چگونه سیاست 
می  توصیف  ترکیه  کردستان  مساله  مقابل  در  را  امریکا 
کند؟ گفت: در سالهای 1990 میالدی زمانی که حمالت 
رسید  خود  حد  باالترین  به  ترکیه  در  کردها  تهاجم  و 
حدود 80 درصد تسلیحات آنها توسط امریکا تامین می 
شد؛ سیل عظیمی از تسلیحات و جنگ افزارها که امریکا 
سرآمد  کشور  این  و  فرستاد  می  ترکیه  به  زمان  آن  در 

دریافت تسلیحات از امریکا محسوب می شد.
تنها در سال 1997 میالدی بیل کلینتون، رییس جمهوری 
سرد  جنگ  دوران  در  که  آنچه  از  بیش  امریکا  اسبق 
فرستاد.  سالح  ترکیه  به  بود،  کرده  ارسال  تسلیحات 
قبال  در  امریکا  سیاست های  از  مبرهن  نشانه  یک  این 
کردهاست. در سال 2003 میالدی گزارش های رسانه یی 
علیه کردها است که  ترکیه  بشر  از نقض حقوق  حاکی 

خشم واشنگتن را در پی داشت.
چامسکی درباره این سوال که آیا امریکا از چشم انداز 
کشور مستقل کردستان در آینده نزدیک حمایت می کند 
گفت: این مساله به ارزیابی های چگونگی تاثیر این روند 
بر منافع استراتژیک و اقتصادی امریکا بستگی دارد. اما 

احتمال آن بعید نیست.
بزرگترین چالش  که  مساله  این  درباره  زبان شناس  این 
نزدیک چه خواهد  آینده  در  امریکا  امور خارجی  برای 
سال 1945  از  ویژه  به  مدت طوالنی  برای  افزود:  بود؟ 

میالدی و پایان جنگ جهانی دوم قدرت 
در  است.  یافته  کاهش  امریکا  جهانی 
پیش  از  بیش  کاهش  این  اخیر  سالهای 
بهترین  حال  این  با  است.  شده  نمایان 
و  تسلط  تضمین  امریکا  کنونی  چالش 

نفوذ جهانی این کشور است.
اوباما،  باراک  سیاست  درباره  چامسکی 
قبال  در  امریکا  جمهوری  ریاست 
باره  این  در  تغییر  چگونگی  و  اسرائیل 
اوباما  که  زمانی  باره  این  در  من  گفت: 
سال  در  را  خود  انتخاباتی  مبارزات 
در  او  دادم.  نظر  بود  کرده  آغاز   2008
حمایت  که  بود  کرده  اعالم  زمان  آن 
ای  منطقه  تسلط  و  اسرائیل  قدرت  از 
یکی از نگرانی های اصلی اش است و 
فلسطین و حق و حقوق آن یک مساله 

کم اهمیت برای وی محسوب می شود.
با این حال اوباما در سال 2011 میالدی قطعنامه شورای 
شهرک  توقف  خواستار  که  را  ملل  سازمان  امنیت 
وتو  بود  اشغالی  های  سرزمین  در  اسرائیلی  سازی های 

کرد.
آیا گمان می کند سخنان کاندولیزا  باره که  این  وی در 
رایس، وزیر امور خارجه اسبق امریکا در خصوص این 
رییس  بوش،  جورج  کار  دستور  عربی،  بهار  که  مساله 
جمهوری سابق امریکا برای برقراری دموکراسی در سایر 
نقاط جهان بوده، گفت: این مساله کامال مزخرف است. 
دستور کار دموکراسی بوش پس از بحث و جدل ها بر 
سر حمله به عراق در سال 2003 میالدی به وجود آمد. 
پیش از آن این مساله کامال بی پایه و اساس و بی معنی 

بود.
چامسکی تاثیر افشای حقایق توسط ویکی لیکس بر قیام 
تونس را جزئی دانست و گفت: تمام آنچه که در این وب 
سایت منتشر شد، این است که واشنگتن از تمام جرایمی 
مطلع  بود  مرتکب شده  تونس  دیکتاتوری  که حکومت 

بود و به آن اهمیت نمی داد.
وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که ارتقای 
دموکراسی و ارزشهای لیبرال در خاورمیانه توسط امریکا 
حوادث  از  پس  امنیتی  مسائل  و  تدابیر  افزایش  تنها  نه 
است،  اقتصادی  مساله  بلکه یک  سپتامبر  تروریستی 11 
دموکراسی  ارزش های  مخالف  شدت  به  امریکا  گفت: 
این همه به دالیل کامال  لیبرال در خاورمیانه است و  و 
واشنگتن  که  مساله یی  آخرین  است.  و مشخص  شفاف 

خواهان آن است پیروی از خواسته مردم است.

مهره های اصلی انتخابات 
پاکستان

رییس جمهور جدید چین خواستار احیای 
تمدن آن کشور شد

کاترین اشتون کناره گیری می کند

شی جینپینگ، رییس جمهور جدید چین، گفته 
است که خواستار احیا مجدد تمدن چین است.
او که روز یکشنبه در کنگرۀ سراسری مردمی 
بیشتر  اتحاد  خواستار  گفت،  می  سخن  چین 
همچنان  اقتصادی  توسعه  گفت  و  شد  مردم 
خواهد  باقی  چین  کمونیست  حزب  اولویت 

ماند.
با این حال، آقای شی از افزایش یافتن فاصله 
به  نیاز  افراد فقیر و ثروتمند، و همچنین  میان 

مقابله با فساد هم سخن گفت.
رییس جمهور جدید به ارتش نیز هشدار داد 
توانایی خود را در کسب  باید  ارتش  و گفت 
پیروزی در جنگ و همچنین حفاظت از امنیت 

و حاکمیت ملی افزایش دهد.
خبرنگار بی بی سی در پکن گزارش داده که 
جدید  جمهور  رییس  سخنرانی  عمده  بخش 
تکرار مسایلی بوده که قبال هم از رهبران چین 

شنیده شده بود اما لحن ملی گرایانه آقای 
باشد  داشته  آن  از  حکایت  میتواند  شی 
او در زمینه سیاست خارجی موضع  که 

سختگیرانه تری را دنبال خواهد کرد.
در همین حال، لی ککویانگ نخست وزیر 
جدید هم به رسانه ها گفت دولت هزینه 

های جاری خود را کاهش خواهد داد.
آقای لی گفت دولت مصمم به مقابله با 
فساد است و با پاکسازی خود کار را آغاز 
خواهد کرد. او گفت هزینه های جاری 
این  در  و  داد  خواهد  کاهش  را  دولتی 
راستا دولت ساختن ساختمانهای اداری جدید 

را متوقف خواهد کرد.
امریکا  ادعاهای  چین  جدید  وزیر  نخست 
مبنی بر این که چین در حمالت سایبری علیه 
آمریکایی شرکت  نهادهای دولتی و شرکتهای 
داشته است را رد کرد ولی اذعان داشت که علی 
روابط  توسعه  دو کشور،  میان  اختالفات  رغم 
میان آن دو بسیار با اهمیت است چرا که »منافع 

مشترک به مراتب بیشتر از اختالفات هستند.«
گنگره سراسری مردمی چین انتصاب چنیدین 
نفر از وزیران جدید را هم تایید کرده است، از 
جمله ونگ یی به عنوان وزیر امور خارجه، و 

لو جیوی در مقام وزیر امور مالی.
این افراد همگی به اتفاق چهار معاون نخست 
چین  کمونیست  حزب  قدیمی  اعضا  از  وزیر 

هستند.

روزنامه دیلی تلگراف
استعفای دولت پاکستان در پایان دوره پنج ساله اش، نقطه عطفی 
صلح آمیز  و  دموکراتیک  قدرت  انتقال  با  که  کشور  این  برای 

دست و پنجه نرم می کند، محسوب می شود.
نامزدهای مهم و اشخاص برجسته در انتخابات ملی آتی پاکستان 

که در ماه مه برگزار می شود، به این صورت خواهد بود:
  آصف علی زرداری

آصف علی زرداری: وی با موجی از همدردی به دنبال ترور 
سال  در  سابق  و  فقید  وزیر  نخست  بوتو،  نظیر  بی  همسرش 
انتقادات  و  ناآرامی ها  با  انتصابش  اما  رسید  قدرت  به   2007
شدیدی همراه بود و مدتهاست که گرفتار اتهامات فساد شده 
است. زرداری در این انتخابات قریب الوقوع شرکت نخواهد 
کرد اما به عنوان رییس مشترک حزب مردم پاکستان که دولت 
از اشخاص مهم به شمار می آید.  قبلی را رهبری کرده یکی 
از عملکرد دولتش در جریان دوره  عدم رضایت و محبوبیت 
پنج ساله ریاست جمهوری وی احتماال به نامزدی این حزب 
در این انتخابات خدشه وارد می کند. اقتصاد متزلزل قطع برق و 
ادامه حمالت شبه نظامیان طالبان هنوز در پاکستان وجود دارد.

  بیلوال بوتو زرداری
بی  تنها پسر آصف علی زرداری و  بوتو زرداری: وی  بیلوال 
نظیر بوتو است. قرار است وی میراث سیاسی خانواده بوتو را 

در پاکستان حفظ کند. ذوالفقار علی بوتو، پدر بزرگ وی حزب 
مردم پاکستان را تاسیس و به عنوان رییس جمهوری و نخست 
وزیر پاکستان خدمت کرده بود. حداقل سن برای کاندیدا شدن 
برای  زرداری  بوتو  بیلوال  و  است  سال   25 انتخابات  این  در 
شرکت در این انتخابات بسیار جوان است اما احتماال به عنوان 
رییس مشترک حزب مردم پاکستان به همراه پدرش نقش مهمی 
که  آنجایی  از  که وی  دید  باید  کند.  می  ایفا  انتخبات  این  در 
بیشتر زندگی خود را در خارج از پاکستان سپری کرده، چگونه 
می تواند از پس مسائل برآید. وی هنوز تالش دارد زبان اردو 

را که زبان ملی پاکستان است بخوبی فرا گیرد.
  نواز شریف

نواز است  پاکستان شاخه  لیگ  نواز شریف: وی رییس مسلم 
امیدوار  و  شود  می  محسوب  مخالف  حزب  مهمترین  که 
بار  سومین  برای  تا  است 
وزیر  نخست  عنوان  به 
شود.  منصوب  پاکستان 
حزبش اصلی ترین رقیب 
حزب مردم پاکستان برای 
تشکیل دولت بعدی است. 
نواز شریف توسط جنرال 
دنبال  به  مشرف  پرویز 
 1999 خونین  کودتای 
وزیری  نخست  سمت  از 
برکنار شده و به دنبال آن 
تبعید شد. وی و بوتو در 
سال 2007 به پاکستان بازگشتند تا احزاب خود را در انتخابات 
2008 رهبری کنند. بوتو پیش از برگزاری این انتخابات کشته 

شد.
  عمران خان

از اسطوره های بازی کریکت است که  عمران خان: وی یکی 
به سیاست روی آورده. وی احتماال در انتخابات آتی تاثیر به 
»یا  پاکستان  انصاف  »تحریک  پیش  سال   15 وی  دارد  سزایی 
حزب جنبش برای عدالت را تاسیس کرد اما تا سال 2011 در 

بدست آوردن طرفدار ناکام 
ماند.

می کنند  گمان  گران  تحلیل 
احتماال  وی  حزب  که 
برای  کافی  کرسی های 
بدست  آتی  دولت  تشکیل 
در  احتماال  اما  آورد  می 
والیت پنجاب که در تعیین 
بسیار  انتخابات  این  برنده 
را  اصلی  آرای  است،  موثر 

بدست آورد.

کاترین اشتون اعالم کرد که تصمیم ندارد سال آینده مجدداً منصب 
ریاست سیاست خارجه اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد.

به گزارش سایت آلمانی 
الین،  آن  فوکوس 
رییس  اشتون،  کاترین 
اتحادیه  خارجه  سیاست 
که  این  کرد:  اعالم  اروپا 
دوم  بار  برای  بخواهم 
خارجه  سیاست  ریاست 
اتحادیه اروپا را بر عهده 
بعید است.  امری  بگیرم، 
در  باید  منصب  این 
دیگری  شخص  اختیار 

قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه مدیریت 
اتحادیه  سیاسی  امور 
اروپا امری آسان نیست، 

را که من محقق  آنچه  افرادی هستند که می توانند  خاطرنشان کرد: 
نساختم، عملی کنند. بنابراین بهتر است که من در سال 2014 منصب 

خود را ترک کنم.
سیاست  ریاست  منصب  در  خود  عملکرد  دلیل  به  اشتون  کاترین 
شده  روبه رو  شدیدی  انتقادات  با  مرتبه  چند  اروپا  اتحادیه  خارجه 

است.
آلن ژوپه، وزیر امور خارجه سابق فرانسه در مارچ 2012 از اشتون 
خواست تا عملکرد کمیساریایی را که در سال 2009 تاسیس شد، 

بهبود بخشد.

روزنامه تودی زمان/ايسنا             
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حكايت ناپايدارِي 
شور عشـق

اسمش را گذاشته اند عشق، شور عشق، عشِق آتشین، عشق رمانتیک؛ و منظور از آن همان 
است که در ابتدای آشنایی با کسی، خواب و خوراک را می گیرد، فکر را مشغول می کند و 

زمان زیادی را به تالش برای رسیدن و بودن با وی اختصاص می دهد. 
اما روان شناسان و مشاوران سالمِت رواِن خانواده و راهنمایان ازدواج می گویند احساسی 
برای تشکیل زنده گی  مبنایی کافی  پایه و  را  تنها نمی توان آن  نه  موقت و گذراست که 
آمدِن ضربات  وارد  بلکه ممکن است سبب  کرد،  اعتماد  آن  نتایج  به  و  دانست  مشترک 
ذهنی و روانی بسیار به خصوص در زنده گی آیندۀ دختران جوان یا پسران احساساتی  شود. 

  شور عشق چیست؟ 
آن ها  مغز  از  تصویربرداری  و  حاد  دچار عشق  افراد  از  تعدادی  بررسی  با  پژوهش گران 
متوجه شده اند هنگامی که این افراد به معشوق خود فکر می کنند، بخش های معروف و 

مربوط به پاداش فورِی مغز آن ها فعال می شود. 
بخش معروف به پاداش فوری مغز در واقع همان قسمتی است که با احساس نیاز به غذا 
خوردن و رفع گرسنه گی در ذهن افراد پدید می آید یا با مصرف مواد در معتادان به الکول 

و مواد مخدر فعال می شود. 
در واقع همین فوریت است که ظِن مشاوران خانواده را در ناپایدار بودن نتایج شورانگیِز 

چنان عشق هایی تقویت می کند. 
آن ها می گویند تجربه نشان داده آن چه به فوریت رفع شود، دوام چندانی ندارد؛ به خصوص 
اگر بدانیم مغز آدمی کار خودش را خوب می داند و به همین دلیل است که بخش های 

مربوط به پاداش های طوالنی مدت در مغز پدید آمده است. 
به عبارتی دیگر، آن ها دارند اشاره می کنند که شور عشق برخالف تصور عموم، ماندگار 
قدم هایی  برداشتن  صورت  در  پس  دریابد؛  می تواند  هم  مغز  را  آن  ناپایداری  و  نیست 
برخالف تشخیص درست مغز، یا باید نگاهی کوتاه مدت به عشق داشت یا منتظر صدمات 
اغلب گرفتاران  که  آینده و حاصلی  ماند؛  مغز  به تشخیص درست  بی اعتمادی  از  ناشی 

عشق های حاد و عاشق پیشه ها را به نتیجۀ محتوم خود می رساند. 
  عشق پایدار 

قضیۀ بررسی شور عشق وقتی جالب تر می شود که بدانیم در این میان دو پژوهشگر هم 
سراغ کسانی رفتند که شور عشق در آن ها نه تنها از بین نرفته بود، که با گذشت زمان 
معشوق شان  به  کردن  فکر  داد  نشان  افراد  این  مغزی  تصویر  اما  بود!  شده  هم  عمیق تر 

برعکس گروه اول، بخش پاداش های بلندمدت آن ها را فعال می کند. 
این بخش همان قسمتی است که با رسیدن به موفقیت های درسی یا شغلی فعال می شود. 
وقتی کسی به شغل خود عشق می ورزد و در آن موفق می شود، در واقع عشق و موفقیت 
او با کسب آگاهی ها و مهارت های الزم و تحلیل و بررسی جنبه ها و زوایایی همراه شده 
است؛ بنابرین مشخص می شود تا تحلیل هایی مدبرانه با عشق درنیامیزد، مغز آدمی، آن ها 

را راه های غیرقابل اتکا و فوری می پندارد و بالعکس. 
  فارغ از عشق 

مبحث عشق و عاشقی، مبحثی جذاب است، اما گویا نه برای همه! تحقیق دو پژوهشگر 
روسی در میان 1۶۶ فرهنگ و قومیت نشان داد حداقل 19 قوم و فرهنگ در شعر و فرهنگ 
و عملکرد ازدواج شان عشق را موضوعی چندان مهم حساب نمی کنند! ازدواج می کنند، 

صاحب فرزند می شوند و زنده گی خود را با خشنودی ادامه می دهند. 
پس این میان، تکلیف عشق رمانتیکی که اقوام و فرهنگ های دیگر الزمۀ تشکیل زنده گی 
و ایجاد ارتباط می دانند و درباره اش شعرها می سرایند و داستان ها می نویسند، چه می شود؟ 
آیا واقعا برای حفظ ارتباط و عالقه مندی به دیگری، نیازی به رمانتیسیسم و نگاه عاشقانه 
و شورانگیز عشقی نیست؟ یعنی ظهور و بروز آن ربطی به بهداشت و سالمت و ماندگاری 

ازدواج و روابط زوجین ندارد؟ ظاهراً که چنین است. 
  ازدواج بدون عشق 

از هزاران دختر و پسر پیش از ازدواج شان پرسیده شد: دوست دارید عشق رمانتیک مبنای 
ازدواج تان باشد؟ فقط 10 درصد آن ها جواب منفی دادند. 

وقتی پژوهش گران پس از ازدواج سراغ شان رفتند، این بار پرسیدند: آیا آن عشق را مبنای 
گفتند:  درصد(   33( مردان  از  بخشی  و  درصد(   75( زنان  اغلب  کرده اند؟  خود  ازدواج 
خیر! زیرا با فردی ازدواج کرده بودند که نه عاشق او شده بودند، نه رابطه یی شورانگیز و 

رمانتیک با او داشتند! 
  انتخاب عاشقانه، تغییر عاقالنه 

ازدواج، حاصل  اتفاق می افتد. تضمین سالمت رفتاری و روانی  دنیا  تغییر در هر پدیدۀ 
توجه عاقالنه به ابعاد و زوایای این تغییرات است، نه الزام به انتخاب های عاشقانه. 

یا  نه، دل زده گی و طالق عاطفی  یا  باشد  بوده  روابط زن و مرد حاصل شوری عاشقانه 
با هم رخ  یا همراه  نفر شبیه هم  تغییرات در هر دو  این  اتفاق می افتد که  واقعی زمانی 
نمی دهد یا مسیر یکی از دیگری مخالف است یا سرعت دیگری از آن یکی متفاوت یا هم 

مسیر و هم سرعت مخالف و متفاوت! 
بنابراین به نظر می رسد آن چه در بقای سالم روابط مهم است، نه بود و نبود عشق، بلکه 
توانایی حدس زدن تغییرات و وجود درکی درست از آن تغییرات در ذهن طرفین است؛ 
درکی که طی آن بتوان حدس زد این تغییرات آن قدر نخواهد بود که به تفاوت مسیر برسد، 

یا اگر می رسد، با امور و عالیق دیگری تعارض و تداخل نیابد.
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تاریخ  بدنام  آموزگاران  سوفسطاییان  چرا 
چه  بودند؟  که  سوفسطاییان  گرفتند؟  لقب 
این همه  چرا  و  می خواستند؟  چه  می گفتند؟ 
در تاریخ بدنام و بداقبال شدند؟! آیا آن ها به 
واقع مخالفان فلسفه بوده اند و یا این که حقیقتًا 

معلمان بی ادعای فلسفه به شمار می رفتند؟ 
می گوید:  سوفسطاییان  باب  در  دورانت  ویل 
فلسفه  پیشرفت  عمیق ترین  و  مشخص ترین 
حکمای  آن ها  زیرا  شد؛  شروع  آن ها  با 

دوره گردی بودند که به خود فرو رفته بودند و 
دقت شان بیش از آن چه به جهان اشیا معطوف 
باشد، به تفکر در طبیعت خودشان متوجه بود. 
و  مسأله  کم تر  نیز  عملی  و  نظری  فلسفۀ  در 
راه حلی را می توان یافت که سوفسطاییان آن 
قرار  بحث  مورد  یا  و  باشند  نکرده  درک  را 

نداده باشند. 
و  دایرۀالمعارف  اهل  معموالً  سوفسطاییان 
روش  و  راه  از  و  بودند  پرمایه  دانشمندان 
عملی  نتایج  هم  و  نظری  نتایج  هم  خود، 
می گرفتند. نتیجۀ نظری راه و روش آن ها این 
و  داشت  یقینی  معرفت  است  محال  که  بود 
به فرض  بود که  این  تعالیم شان  نتیجۀ عملی 
اگر سیستم فالن جامعه با فالن روش سازمان 

یابد، بهتر و رساتر است. 
از  پیش  فالسفۀ  سایر  برخالف  هم چنین 
سقراط که به وجود شاگرد اهمیتی نمی دادند 
و وجود دانش آموز و شاگرد برای شان فرعی 
بود،  حقیقت  یافتن  صرفًا  هدف شان  و  بود 
برای سوفسطاییان داشتن شاگرد امری اساسی 
نه  و  تربیت  و  تعلیم  آن ها  هدف  زیرا  بود؛ 

صرفًا درک حقیقت بود. 
یونان،  پیشین  فالسفۀ  برخالف  سوفسطاییان 
به  شناسایی  متعلق  از  را  شناسایی  موضوع 
دیگر،  عبارت  به  برگرداندند.  شناسایی  فاعل 
به جای مباحث جهان شناسی فالسفۀ پیشین، 
عصر  و  پرداختند  انسان شناسی  مباحث  به 
عصر  به  را  کیهان شناسی  و  جهان شناسی 
انسان شناسی احاله دادند که این رویکرد جای 

تأمل فراوان دارد. 
معنای  به  آغاز  در  »سوفیست«  واژۀ  بنابراین 
مذمومی  معنای  و  بود  معلم  و  دانشمند 
نداشت؛ ولی بعدها به دلیل پاره یی از عوامل، 
افت معنایی پیدا کرد و از معنای رفیع دانشمند 

به معنای »مغالطه گر« تنزل یافت. 
کاپلستون درباره علل بدنامی سوفسطاییان به 

مواردی اشاره می کند، از جمله این که: 
و  سخنوری  فن  تعلیم  به  سوفسطاییان  1ـ 

بالغت می پرداختند و با این کار که فی نفسه 
امر نادرستی هم نبود، مردم را برای دست یابی 
به فضیلت سیاسی و فضیلت اشرافیت جدید 
پرورش  لیاقت،  و  هوش  اشرافیت  یعنی 
)فن  فن  این  که  آن جا  از  اما  می دادند؛ 
سخنوری( ممکن بود مورد سوءاستفاده واقع 
شود و در خدمت اندیشه یا سیاستی مغرضانه 
بدی  به  سوفسطاییان  این رو  از  گیرد،  قرار 

شهره شدند. 

مباحثه  و  جدل  فن  تعلیم  به  آن ها  2ـ 
دادِن  معنای عادالنه جلوه  به  می پرداختند که 
امر غیرعادالنه بود و با روش دیرین برخورد 
حقیقت جویانۀ فالسفه، بسیار اختالف داشت. 
سنتی  اخالق  قواعد  از  انتقاد  به  آن ها   3-
می پرداختند، بدون این که چیز واقعًا جدید و 
درستی را به جای آن معرفی کنند و این امر را 

نیز به جوانان تعلیم و آموزش می دادند. 
)هلنیسم(،  یونانی  اقوام  اتحاد  از  آن ها  4ـ 
نیاز  مورد  دولت شهر  یونان  در  که  نظریه یی 

بود، طرف داری می کردند. 
-5 آن ها در مقابل تعلیم و آموزش شاگردان، 

مزد و اجرت طلب می کردند. 
بدنامی  موارد  ذکر  از  بعد  کاپلستون 
سوفسطاییان، چنین نتیجه می گیرد که با وجود 
این، سوفیسم سزاوار محکومیت قطعی نیست. 
او معتقد است که در ابتدا، کلمۀ سوفسطایی 
معنای ناپسندی نداشت و سوفسطاییان نیز در 
بین مردم اعتبار و احترام داشتند و حتا بعضًا 
می شدند.  انتخاب  خود  شهر  سفیر  عنوان  به 
می توان گفت که مهم ترین عامل بدنامی آن ها، 
مخالفت سقراط و افالطون با ایشان بود. زیرا 
افالطون آنان را دکان دارانی با کاالهای معنوی 

معرفی می کرد. 
به کسانی  از نظر راسل، سوفسطاییان معموالً 
تعلیم می دادند که خود یا اطرافیان شان توانگر 
در  تمایل خاصی  امر موجب  بودند و همین 
توانگران  با  معموالً  مردم  اما  می شد؛  آن ها 
که  این  دلیل  به  هم  و  حسادت  دلیل  به  هم 
اخالق  فاقد  و  بی دین  آن ها  بودند  معتقد 
می کنند،  خراب  را  مردم  عقاید  و  هستند 
به  راسل  این،  بر  عالوه  می کردند.  دشمنی 
عوامل دیگری نیز اشاره می کند که در ایجاد 
بی تاثیر  سوفسطاییان  به  نسبت  خصومت 
بوده  ایشان  فکر  قوت  جمله،  آن  از  نبوده؛ 
که  هرجا  به  بودند  حاضر  آن ها  زیرا  است؛ 
استدالل راهنمایی شان کند، بروند و استدالل 
راهنمایی  شکاکیت  به  را  آن ها  غالبًا  هم 

جای گزینی  موجب  نیز  آن ها  عمل  می کرد. 
بدبینی و پرده دری زیرکانه و بیرحمانه به جای 
برخالف  آن ها  هم چنین  بود.  شده  ساده گی 
دیگران و برخالف رسم زمانه، برای تبلیغ و 
ترویج افکار خود به تأسیس مدرسه نپرداختند 
و معتقد بودند که تعالیم شان ربطی به دین و 
اخالق ندارد و می گفتند که صرفًا فن جدل و 
آن ها  کار  دیگر،  بیان  به  می آموزند.  استدالل 
همانند عمل وکالی دعاوی امروز بوده است؛ 
یعنی آن ها دالیل له و علیه را تعلیم می دادند 
اما  نمی گرفتند،  را  خود  استدالالت  جانب  و 
این مشی دقیقًا برخالف مشی کسانی بود که 
فلسفه و دیانت را هم بسته و طریقی از زیستن 

می دانستند. 
به  سوفسطاییان  بدنامی  دربارۀ  نیز  گمپرتس 
اختصار  به  که  می کند  اشاره  زیادی  عوامل 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1ـ سوفسطاییان اهل پژوهش در اسرار طبیعت 
و اهل تفکر دربارۀ مسایل مربوط به شناسایی، 
اخالق و حقوق بودند، اما این امر موجب شد 
متهم  بی دینی  و  ناروا  کنجکاوی  به  آن ها  تا 

شوند. 
داشتند  اشتغال  پیشه وری  به  -2 سوفسطاییان 
میان  علم  توزیع  و  توسعه  آن  وظیفۀ  که 
کارهای  انجام  به  به ویژه  بود،  مردم  اقشار 
اخذ  مقابل  در  دیگران  برای  فکری  و  ذهنی 
ناشایست  بسیار  عملی  که  می پرداختند  مزد 
و خالف حیثیت شخصی و به منزلۀ بنده گی 

داوطلبانه تلقی می شد. 
-3 جریحه دار شدِن احساسات کسانی که پول 
پرداخت حق الزحمۀ سوفسطاییان  برای  کافی 
نداشتند نیز از جمله عواملی است که می توان 
در این زمینه برشمرد؛ زیرا آن ها معتقد بودند 
سیاسی  مبارزات  در  چه  وسیله  بدین  که 
از  که  حریفانی  از  حقوقی  دعاوی  در  چه  و 

سوفسطاییان درس گرفته اند، عقب می مانند. 
ـ  افالطون  هم چون  شخصیتی  مخالفت   4-
برخوردار  واالیی  نویسنده گی  قدرت  از  که 
بود ـ با سوفسطاییان نیز در بدنام کردن آن ها 
آن  به  معموالً  افالطون  زیرا  بود؛  موثر  بسیار 
جنبه هایی از کار سوفسطاییان می پرداخت که 
برای روحیۀ اشرافی همشهریان و به ویژه افراد 
دریافت  مانند  بود؛  انزجارآور  خودش  طبقۀ 
مزد در مقابل تعلیم و احیانًا فروتنِی آنان که از 

نظر افالطون فضیلت محسوب نمی شد. 
البته راسل به حق و انصاف در مقام پاسخ به 
وی  از  تبعیت  به  که  کسانی  تمام  و  افالطون 
مزد  گرفتن  یعنی  سوفسطاییان  عمل  این  به 
می گوید:  کرده اند،  اعتراض  تدریس  ازای  در 
ظاهر  به  و  داشت  مالی  بضاعت  افالطون 
که  را  کسانی  نیازمندی های  نمی توانست 
مانند او توانگر نبودند، درک کند؛ اما شگفت 
دلیلی  که  هم  امروزی  استادان  که  این جاست 
ندارند،  خود  ماهیانۀ  حقوق  کردن  رد  برای 
تکرار  مکرر  را  افالطون  خرده گیری های 

می کنند. 
به طور خالصه می توان گفت که تحول معنایی 
کار  به  علت  به ویژه  و  سوفسطایی  اصطالح 
بردِن آن در معنای اهانت  آمیز که موجب شد 
سوفسطاییان بهای دولت مستعجل خویش را 
با بدنامی دوهزارساله بپردازند، معلول عوامل 

زیر است: 
-1 دگرگونی در نحوۀ به کار بردن زبان. 

نیرومندترین نویسنده و یا دست کم  نبوغ   2-
یکی از نیرومندترین نویسنده گان جهان یعنی 
به  را  ریشخند  و  مزاح  تیرهای  )که  افالطون 

جان سوفسطاییان نشانه رفت(. 
سوفسطاییان.  درآمدن  اموات  زمرۀ  در   3-
که در هیچ جا  آموزگاران دوره گرد  این  زیرا 
ساکن نمی شدند، نه مکتبي تأسیس کردند و نه 
شاگردان وفاداری داشتند که از نوشته های شان 
مراقبت به عمل آورند و یادشان را زنده نگاه 

دارند. 

انتقام افالطوني
دكترعبداللـهنیكسیرت



نویسنده: میالن کوندرا
برگردان: پرویز همایون پور

کسي  آن  رمان نویس  فلوبر،  نظر  به  کیست؟  رمان نویس 
ناپدید  ناپدید شود.  اثِر خود  است که مي خواهد در پس 
از  پوشیدن  چشم  معناي  به  خویشتن،  اثر  پس  در  شدن 
آساني  کار  این  امروز،  است.  وجیه المله  شخصیِت  نقش 
باید  باشد،  هم  کم اهمیت  قدر  هر  چیز،  هر  زیرا  نیست؛ 
از صحنۀ رسانه هاي همه گاني که به گونه یي تحمل ناپذیر 
که  همگاني یي  رسانه هاي  کند؛  عبور  است،  شده  روشن 
نویسنده اش،  تصویر  پس  در  را  اثر  فلوبر،  نیت  برخالف 
نمي تواند  هیچ کس  که  موقعیت  این  در  مي کنند.  ناپدید 
کاماًل از آن بگریزد، اظهار نظر فلوبر، به دیدۀ من، هم چون 
هشدار مي آید. رمان نویس، با تن دردادن به نقش شخصیت 
وجیه المله، اثر خود را به خطر مي اندازد؛ اثري که بدین سان 
در  خود  حرکات  از  ساده یي  زایدۀ  هم چون  است  ممکن 
رمان نویس، از بیاناتش و از موضع گیري هایش، تلقي شود. 
آن جا  تا  من  و  نیست  هیچ کس  سخنگوي  رمان نویس  اما 
روي این حرف تاکید مي کنم که بگویم او حتا سخنگوي 
افکار خاص خودش هم نیست. وقتي تولستوي نخستین 
نفرت انگیز  آنا زني بس  را طرح کرد،  »آناکارنین«  روایت 
بود و عاقبت فاجعه آمیزش موجه و به سزا مي نمود. روایت 
نمي کنم  گمان  من  اما  است.  متفاوت  بسیار  رمان  نهایِي 
تغییر  این فاصله، عقاید اخالقِي خود را  که تولستوي در 
داده باشد. من مرجحًا مي گویم که او، در حین نوشتن، به 
صداي دیگري به غیر از صداي اعتقادات اخالقي شخصِي 
خودش، گوش داده است. تولستوي به ندایي گوش داده 
است که من مایلم آن را خرد رمان بنامم. همۀ رمان نویساِن 
و  دارند،  فوق شخصي  این خرد  فرماِن  به  حقیقي گوش 
کمي  همیشه  بزرگ  رمان هاي  چرا  که  مي دهد  نشان  این 
که  رمان نویساني  خویش اند.  نویسنده گان  از  هوشمندتر 

هوشمند تر از آثارشان اند، باید حرفۀ خود را تغییر دهند.
اما این خرد چیست؟ رمان چیست؟ ضرب المثلي ستودني 
مي گوید: »انسان فکر مي کند، خداوند مي خندد.« با الهام از 
این کالم، دوست دارم تصور کنم که فرانسوا رابله روزي 
خندۀ خداوند را شنیده است و بدین سان اندیشۀ نخستین 
رمان بزرگ اروپایي پدید آمده است. براي من لذت بخش 
است که فکر کنم رمان هم چون پژواک خندۀ خداوند به 

این جهان آمده است.
به خنده  مي اندیشد،  که  انساني  دیدن  از  اما چرا خداوند 
درمي آید؟ زیرا انسان مي اندیشد و به حقیقت پي  نمي برد. 
زیرا هرچه انسان ها بیشتر مي اندیشند، اندیشۀ این یک از 
اندیشۀ آن دیگري دورتر مي شود. و سرانجام، زیرا انسان 
هرگز آن چیزي نیست که مي اندیشد هست. در سپیده دم 
انسان  انسان،  بنیادي  موقعیت  این  که  است  جدید  عصر 
دن کیشوت  مي شود:  متجلي  وسطا،  قرون  از  آمده  بیرون 
جهان  حقیقت  فقط  نه  و  مي اندیشد،  سانجو  مي اندیشد، 
نخستین  درنمي یابند.  را  خویش  خویشتن  حقیقت  بلکه 
و  دیده  را  انسان  تازۀ  موقعیت  این  اروپایي  رمان نویسان 
دریافته اند و بر پایۀ آن، هنر جدید، یعني هنر رمان را بنا 

نهاده اند.
است  کرده  ابداع  جدید  کلمه هاي  بسیاري  رابله  فرانسوا 
که در زبان فرانسه و در زبان هاي دیگر وارد شده اند. اما 
تاسف بار  این  و  است  فراموش شده  کلمه ها  این  از  یکي 
است. این کلمه، »اژالست« است که از یوناني گرفته شده 
که  کسي  نمي خندد،  که  کسي  است:  چنین  آن  معناي  و 
حس شوخ طبعي ندارد. رابله از اژالست نفرت داشت و 
از آنان مي ترسید. رابله از آن مي نالید که براثر بي رحمي و 
سفاکي اژالست ها نزدیک بود از نوشتن دست بشوید، و 

آن هم براي همیشه.
ندارد.  وجود  اژالست  و  رمان نویس  میان  صلح  امکان 
براین  نشنیده اند،  را  خداوند  خندۀ  هرگز  که  اژالست ها 
باید  انسان ها  همۀ  که  است،  روشن  که حقیقت  عقیده اند 
یک سان بیاندیشند و خود آنان درست همان چیزي هستند 
که فکر مي کنند، هستند. اما در عین حال قلمرویي است 
که همه گان هم »آنا« و هم »کارنین«، حق دارند که فهمیده 

شوند.
پانارژ،  پانتاگروئل؛  و  گارگانتوا  کتاب  جلد  سومین  در 
نخستین شخصیت بزرگ رمان که اروپا شناخته است، از 
این مساله رنج مي برد که آیا باید ازدواج کند یا نه؟ او با 
به  که  فیلسوفاني  و  شاعران  استادان،  طالع بینان،  پزشکان، 
نوبۀ خود از بقراط، ارسطو، هومر، هراکلیت و افالطون نقل 
قول مي کنند، به مشورت مي نشیند. اما پس از این تحقیقات 

عظیم حکیمانه که سراسر کتاب را مي گیرد، پانارژ هم چنان 
نیز  خواننده گان  ما،  نه؟  یا  کند  ازدواج  باید  که  نمي داند 
از همۀ زاویه هاي ممکن، وضع  اما در عوض،  نمي دانیم، 
باید  نمي داند  که  را  عین حال سادۀ کسي  در  و  مضحک 

ازدواج کند یا نه، کاویده ایم.
معنایي  باشد،  عظیم  هرقدر  رابله،  فرهیخته گي  بنابراین، 
به جز فرهیخته گي دکارت دارد. خرد رمان با خرد فلسفه 
متفاوت است. رمان نه از قریحۀ نظري، که از ذوق هزل و 
مطایبه پدید مي آید. یکي از ناکامي هاي اروپا آن است که 

اروپایي ترین هنر، یعني رمان، را هرگز درک نکرده است؛ 
را،  آن  عظیم  اکتشافات  و  شناخت ها  نه  را،  آن  روح  نه 
الهام  نه استقالل تاریخ آن را. هنري که از خندۀ خداوند 
مي گیرد، به حسب ذات خود، تابع یقین هاي ایدیولوژیک 
پنه لپ،  همانند  هنر،  این  آن هاست.  نقیض  بلکه  نیست، 
رشته اند،  بامدادان  دانشمندان  و  فیلسوفان  که  را  آن چه 

شبانگاه پنبه مي کنند.
است  رسم شده  قرن هجدهم  از  بدگویي  اواخر،  این  در 
تیره بختي  که  مي شود  گفته  طوطي وارانه  که  آن جا  تا 
به ویژه کار ِخردکیشي قرن  اروپا،  توتالیتاریسم روس کار 
روشنگري و اعتقاد آن به همه تواني عقل است. من خود 
را براي بحث و جدل با کساني که ولتر را مسوول گوالگ 
مي شمارند، صالح نمي دانم. اما در عوض این صالحیت را 
در خود مي بینم که بگویم: قرن هجدهم فقط قرن روسو، 
ولتر و هولباک نیست، بلکه قرن فیلدینگ، اشترن، گوته و 

اللکو نیز هست.
من در میان همۀ رمان هاي این دوره »تریسترام شاندي« اثر 

الرنس اشترن را ترجیح مي دهم.
با  اشترن،  است.  شگفت انگیز  رماني  شاندي«،  »تریسترام 
آغاز  را  بسته شد، رمان  تریسترام  نطفۀ  یادآوري شبي که 
مي کند، اما به محض این که به سخن گفتن از آن مي پردازد، 
بي فاصله فکر دیگري او را مجذوب مي کند و این فکر، از 
طریق تسلسل افکار، فکر دیگري را فرامي خواند، و سپس 
به قصۀ دیگري، به گونه یي که موضوعي به دنبال موضوعي 
صد  طول  در  کتاب،  قهرمان  تریسترام،  و  مي آید،  دیگر 
رمان،  تصنیف  شیوۀ  این  مي شود.  فراموش  تمام،  صفحۀ 
مي تواند هم چون بازي ساده یي با شکل آن به نظر رسد. اما، 
در هنر، شکل همواره چیزي بیش از شکل است. هر زمان، 
خواه ناخواه، در برابر این پرسش که وجود انساني چیست 
عرضه  پاسخي  است،  نهفته  کجا  در  شاعرانه اش  جذبۀ  و 
مي دارد. معاصران اشترن، مثاًل فیلدینگ، توانسته اند به ویژه 
از جذابیت فوق العادۀ عمل و ماجرا لذت برند. پاسخ مستتر 

در رمان اشترن متفاوت است: به نظر او، جذبۀ شاعرانه نه 
در عمل، که در »گسیخته گي عمل« نهفته است.

چه بسا در این جا، به طور غیر مستقیم، گفت وشنودي بزرگ 
میان رمان و فلسفه در گرفته است. خردکیشي مرسوم در 
استوار  الیب نیتس  مشهور  جملۀ  پایۀ  بر  هجدهم  قرن 
نیست.  بدون علت  دارد،  آن چه وجود  از  است؛ هیچ چیز 
»چرایي«  بسیار  ولِع  با  تا  برمي انگیزد  را  علم  اعتقاد  این 
همۀ چیزها را بیازماید به طوري که هر آن چه وجود دارد، 
به نظر شرح دادني و بنابراین محاسبه پذیر آید. انساني که 

مي خواهد زنده گي اش معنایي داشته باشد، از هر حرکت 
بدون علت و هدف، چشم مي پوشد. همۀ زنده گي نامه ها 
سیري  خط   هم چون  زنده گي  شده اند.  نوشته  بدین سان 
به  موفقیت ها،  و  معلول ها، شکست ها  علت ها،  از  نوراني 
نظر مي آید، و انسان که نگاه ناشکیبایي خود را بر تسلسل 
دیوانه وار  سرعت  است،  دوخته  افعالش  معلولِي  و  علت 

خود را به سوي مرگ بازهم تندتر مي کند.
معلولي  و  علت  تسلسل  به  جهان  تقلیل  این  برابر  در 
رویدادها، رمان اشترن، تنها با شکل خودش، این نکته را 
بلکه در  نیست،  تاکید مي کند که جذبۀ شاعرانه در عمل 
میان  پل  که  آن جا  مي شود؛  متوقف  عمل  که  است  جایي 
علت و معلول در هم شکسته مي شود و آن جا که اندیشه 
در آزادي شیرین بي قید و بند، پرسه مي زند، رمان اشترن 
مي گوید، جذبه شاعرانۀ زنده گي در »گریز از خط پیوسته 
محاسبه ناپذیر  چیز  در  شاعرانه  جذبۀ  است.  مستقیم«  و 
جذبۀ  است.  علیت  سوي  آن  در  شاعرانه  جذبۀ  است، 
شاعرانه بدون علت است. جذبۀ شاعرانه در آن سوي گفتۀ 

الیب نیتس است.
بنابراین نمي توان دربارۀ روح یک قرن منحصراً به  حسب 
ایده ها و مفاهیم نظري آن، بدون در نظر گرفتِن هنر و به 
ویژه رمان، داوري کرد. قرن نوزدهم قطار  هن را اختراع 
را  جهاني  تاریخ  روح  که  داشت  اطمینان  هگل  و  کرد، 
به  است،  کرده  کشف  را  حیوانیت  فلوبر  است.  دریافته 
قرني  کشف  بزرگ ترین  این  که  بگویم  مي توانیم  جرات 

است که آن همه به عقل علمِي خود مي بالد.
تردید  حیوانیت  وجود  در  کسي  نیز  فلوبر  از  پیش  البته، 
نداشت، اما آن را اندکي متفاوت درمي یافتند؛ بدین معنا که 
حیوانیت هم چون فقدان سادۀ آگاهي ها تلقي مي شد، عیب 
رمان هاي  در  اما  بود.  آموزش اصالح پذیر  با  که  نقصي  و 
فلوبر، حیوانیت یکي از ابعاد جدایي ناپذیر از وجود بشري 
است. حیوانیت، اماي بیچاره را در خالل عمرش، تا بستر 
دو  که  در حالي  بستر مرگ، همراهي مي کند؛  تا  و  عشق 

تن اژالست وحشت ناک، به نام امه و چورنیزیین بر باالي 
به  تفصیل  به  هم چنان  را  خود  مهمالت  او،  مرگ  بستر 
عنوان نوعي مرثیه خواني، با یکدیگر رد و بدل مي کنند. اما 
تکان دهنده ترین و رسوا کننده ترین نکته یي که در دید فلوبر 
راجع به حیوانیت وجود دارد چنین است: حیوانیت نه تنها 
در برابر علم، فنون، پیشرفت و تجدد از میان نمي رود؛ بلکه 

برعکس، به همراه پیشرفت، خودش نیز پیشرفت مي کند.
فلوبر، با شور و حرارتي شیطنت آمیز، فرمول هاي یک دست 
و یک نواختي را که مردم پیرامونش، به منظور هوشمند و 
او  مي آورد.  گرد  مي کردند،  بیان  خود،  دادن  نشان  مطلع 
پذیرفته شدۀ« مشهور  ایده هاي  »لغت نامۀ  فرمول ها  این  با 
گفتن  براي  عنوان  این  از  است.  کرده  تصنیف  را  خود 
این که حیوانیت جدید نه به معناي ناداني، که به معناي » 
بي اندیشه گي ایده هاي پذیرفته شده«، است، استفاده کنیم. 
کشف فلوبر براي آیندۀ جهان مهم تر از منقلب کننده ترین 
ایده هاي مارکس یا فروید است. زیرا آیندۀ جهان را بدون 
کرد،  تصویر  مي توان  روان کاوي  بدون  یا  طبقاتي  مبارزۀ 
شده،  پذیرفته  ایده هاي  مقاومت ناپذیر  گسترش  بدون  اما 
و  نوشته مي شوند  کمپیوترها  در  ایده ها که  این  نمي توان. 
از طریق رسانه هاي همه گاني انتشار مي یابند، ممکن است 
به زودي مبدل به نیرویي شوند که تمامي اندیشۀ اصیل و 
فردي را درهم کوبد و بدین ترتیب رشد جوهر فرهنگ 

اروپایي عصر جدید را مانع شود.
تقریبا هشتاد سال پس از آن که فلوبر، مادام بوارِي خود را 
خلق کرده است، در دهۀ سي قرن بیستم هرمان بروخ، این 
جدید  رمان  قهرمانانۀ  تالش  از  دیگر،  بزرگ  رمان نویس 
سخن مي گوید، رمان جدیدي که به مقابله با موج »کیچ« 
کلمۀ  شد.  خواهد  کیچ  مغلوب  سرانجام  اما  برمي خیزد 
مي خواهد،  که  مي دهد  نشان  را  کسي  آن  نگرش  »کیچ«، 
به هر قیمت، خوشایند بیشترین تعداد از مردم واقع شود. 
براي خوشایند بودن، باید آن چه را که همه خواستار شنیدن 
شده،  پذیرفته  ایده هاي  خدمت  به  و  کرد  تایید  آن اند، 
شده،  پذیرفته  ایده هاي  حیوانیت  برگردان  »کیچ«،  درآمد. 
به سان زیبایي و هیجان است. »کیچ« اشک تاثر ما را دربارۀ 
خودمان، دربارۀ چیزهاي مبتذلي که مي اندیشیم و احساس 
پنجاه  از  پس  امروز  بروخ،  جملۀ  درمي آورد.  مي کنیم، 
سال بازهم حقیقي تر مي شود. با توجه به ضرورت آمرانۀ 
خوشایند بودن، و بدین سان، توجه تعداد بیشتري از مردم را 
جلب کردن، زیبایي شناسي رسانه هاي همه گاني به گونه یي 
اجتناب ناپذیر، همان زیبایي شناسي »کیچ« است؛ و به تدریج 
که رسانه هاي همه گاني در سراسر زنده گي ما رخنه مي کنند 
اخالق  و  زیبایي شناسي  به  »کیچ«  دربرمي گیرند،  را  آن  و 
روزانۀ ما مبدل مي شود. تا همین دورۀ اخیر، تجدد گرایي 
به معناي طغیاني سازش ناپذیر برضد ایده هاي پذیرفته شده 
عظیم  با جنب وجوش  تجدد  امروز،  بود.  »کیچ«  برضد  و 

بودن  متجدد  و  مي شود،  گرفته  یکي  همه گاني  رسانه هاي 
به معناي کوششي لگام گسیخته است براي باب روز بودن. 
براي همساز بودن، و حتا همسازتر از همسازترینان بودن، 

تجدد به جامۀ کیچ درآمده است.
»کیچ«،  و  پذیرفته شده،  ایده هاي  بي اندیشه گي  اژالست، 
همانا یگانه دشمِن سه سِر هنرند. هنري که هم چون پژواک 
این  است  توانسته  که  هنري  مي آید،  پدید  لبخند خداوند 
فضاي مسحورکنندۀ تخیلي را بیافریند که در آن هیچ کس 
مالک حقیقت نیست و در آن هرکس حق دارد که فهمیده 
جدیدي  اروپاي  همراه  به  که  تخیلي  فضاي  این  شود. 
از  ما  رویاي  دست کم،  یا  اروپا،  تصویر  مي شود،  پدیدار 
با  ولي  شده  خیانت  آن  به  بارها  که  رویایي  اروپاست، 
این همه به اندازۀ کافي نیرومند بوده است که بتواند همۀ ما 
را در حلقۀ اخوتي که از قارۀ کوچِک ما بسي فراتر مي رود، 

متحد مي سازد.
مي شود  شمرده  محترم  فرد  آن  در  که  جهاني  مي دانیم 
شکننده  اروپا(،  واقعي  جهان  و  رمان  تخیلي  )جهاني 
ما  کمیِن  در  که  اژالست ها  سپاهیان  است.  زوال پذیر  و 
نشسته اند در افق دیده مي شوند. و درست در همین دوران 
دربارۀ  آن شده ام که جز  بر  نشده و مستمر،  اعالم  جنگ 
رمان سخن نگویم. زیرا اگر فرهنگ اروپایي امروز، به دیدۀ 
من، دست خوش تهدیدي است؛ اگر این فرهنگ، از بیرون 
و درون، در ارزشمند ترین جنبه هایش یعني احترام به فرد، 
زنده گي  حق  بودن  قایل  و  فرد،  اصیل  اندیشۀ  به  احترام 
خصوصِي تعرض ناپذیر براي فرد، تهدید مي شود؛ در آن 
صورت به نظر من چنین مي آید که این گوهر گران بها ي 
روح اروپایي، گویي در جعبه یي سیمین، در تاریخ رمان، 
در خرد رمان، به امانت گذاشته مي شود. من این خرد را 

مي ستایم و به آن درود مي گویم.

از کتاب هنر رمان ـ نشر گفتار
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اروپا اروپایي ترین هنر را هرگز 
درک نکرده است!
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یک دختر
در بدخشان زنده به گور شد

بقای دولت افغانستان...
 مشخصی در موفقیت دولت کابل نیستند.

این گزارش در ماه نوامبر سال گذشته میالدی توسط 
به  وابسته  مفاهیم  و  توسعه  دکترین  مرکز  اندیشکده 
دوران  از  »درس هایی  عنوان  با  انگلیس  دفاع  وزارت 

انتقالی شوروی در افغانستان« تهیه شده است.
زیاد  بسیار  تعداد  بررسی  به  گزارش  این  همچنین 
در  شوروی  و  ناتو  جنگهای  که  مشابهی  فاکتورهای 

افغانستان را در بر گرفته اند می پردازد.
در ادامه این گزارش آمده است: بیشترین تشابه این دو 
انجام  این هدف  به  این است که هر دو جنگ  جنگ 
شدند تا یک ایدیولوژی بی گانه با تفکر مردم افغانستان 
را تحمیل کند. نیروهای شوروی امیدوار بودند در این 
کشور یک دولت کمونیستی برقرار کنند در حالی که 

به  کند.  ایجاد  آن  در  دموکراسی  یک  می خواهد  ناتو 
انگیز این است که هر دو طرف  همین میزان شگفت 
شرایط  لحاظ  به  جنگ هایشان  فهمیدند  که  هنگامی 
نظامی غیر قابل پیروزی است دست از هدف محوری 
خود برداشتند و فهمیدند که حمایت از مردم افغانستان 

ضروری است.
در ادامه این گزارش تاکید شده است: هر دو مداخله 
که  شدند  توصیف  خارجی  حمالت  عنوان  به  نظامی 
و  مردمی  غیر  مرکزی  دولت  یک  از  تا  داشته  تالش 
دارای  که  محلی  نظامی  شبه  جنبش  یک  علیه  فاسد 
پایگاه های  و  مذهبی  قدرتمند  انگیزه  مردمی،  حمایت 

امن در خارج است، حمایت کنند.
این گزارش تصریح می کند عالوه بر آن افغانستان بار 
شدیداً  و  بسیار ضعیف  اقتصادی  پایگاه  یک  با  دیگر 
به  وابسته  شدت  به  که  مانده  برجای  دیده  آسیب 

کمک های خارجی خواهد بود.
المللی  بین  به صراحت می گوید صحنه  این گزارش 
در زمان هر دو جنگ های ناتو و شوروی در افغانستان 
هر  جهانی  آراء  و  هستند  یکدیگر  با  مشابه  به شدت 
خورده  شکست  مداخالتی  عنوان  به  را  جنگ  دو 
جهانی  رهبری  راهبرد  در  آنها  هردو  کردند.  قضاوت 
بودند  شاهد  و  شده  رو  به  رو  اعتماد  کاهش  با  خود 
از  برداشتن  دست  برای  داخلی  و  مالی  فشارهای  که 

اقدامشان در حال افزایش است.
جنگ های  درس های  خصوص  در  گزارش  این 
مشابهت  می گوید:  مسلح  نیروهای  برای  افغانستان 
هستند  انگیز  شگفت  میزان  همان  به  نیز  نظامی  های 
قاطعانه  به طور  نتوانست  ارتش چهلم شوروی سابق 
با  مجاهدین افغان را شکست دهد در حالی که خود 
تهدیدی وجودی رو به رو نبود و این وضعیت دقیقا 

بازتاب مخمصه نیروهای ایساف در افغانستان است.
هیچ کدام از این جنگ ها نتوانستند مرزهای افغانستان و 
پناهگاه های امن شبه نظامیان را تحت کنترل در بیاورند 
و هر دو آنها در حمایت از مردم روستاها ناتوان بودند.
در این گزارش اذعان می شود که طرح خروج شوروی 
از افغانستان با یک چارچوب زمانی که به طور علنی 
اعمال شد با مشکل رو به رو شد. فرماندهان کشورهای 
اعالم  به خاطر  را  انگلیس  و  امریکا  دولت های  غربی 

علنی یک چنین چارچوب های زمانی متهم کردند.
این گزارش می افزاید: موفقیت خروج ناتو از افغانستان 
در  که  شد  خواهد  تعیین  معیارهایی  همان  با  احتماال 
به  مربوط  قدرت  انتقال  عینی  قضاوت  خصوص 
و  عمر  طول  شامل  که  شدند  استفاده  سابق  شوروی 

تاثیر دولت مرکزی روی کار است.

         معین فرزاد

والیت  کِشم  ولسوالی  در  جوان  بانوی  یک 
بدخشان، از سوی پدر و برادرش سه ماه پیش 

زنده به گور شده است.
مقام های محلی و مردم محل در ولسوالی کِشم 
این  برادر  و  پدر  که  می گویند  بدخشان  والیت 
بانوی جوان پس از زنده  به گور کردن  این بانو 
از این والیت فرار کرده اند و در حال حاضر در 

کشور ایران به سر می برند.
کِشم والیت  ولسوالی  ولسوال  پیمان  عبدالسالم 
بدخشان شام روز گذشته در یک تماس تیلفونی 
به روزنامۀ ماندگار گفت، یک بانو به نام ذاکره 
از قریۀ »سرای« حدود سه ماه پیش ناپدید شده 
ولسوالی  ادارۀ  به  محل  مردم  شنبه  روز  بود، 
گزارش کرده اند که پدر، مادر و برادر این دختر 
در  آن ها  با  اما دختر  می کنند؛  زنده  گی  ایران  در 

ایران نیست.
ولسوال کشم گفت که پس از تحقیق و بررسی، 
ادارۀ ولسوالی جسد این دختر جوان را از محوطۀ 

حویلی آن  ها دریافته اند.
آقای پیمان تصریح کرد: »هیأت موظف ولسوالی 
به خانۀ پدر دختر رفتند، در خانۀ آن ها هیچ کسی 
نبوده است؛ باالخره در نتیجۀ تالش مردم محل 
و هیأت اعزامی ادارۀ ولسوالی، جسد دختر را از 
حویلی  محوطۀ  در  که  کردند  پیدا  پدرش  خانۀ 

دفن شده بود.«
باشندۀ  یک  شیرزاد  عبدالصمد  حال،  همین  در 
محل می گوید، این دختر توسط برادرش یاسین 

و پدرش مالبای کشته شده است.
با پسری قول عروسی داده  این دختر  او گفت، 
بود و انگیزۀ قتل او، رابطه اش با آن پسر می باشد.
این باشندۀ محل گفت: »وقتی مالبای )پدر بانوی 
خبر  پسر  یک  با  دخترش  رابطۀ  از  شده(  کشته 
ایران زنده گی  به پسرش یاسین که در  می شود، 
یک  با  خواهرت  که  گفته  و  زده  زنگ  می کرد، 
دختر(  )برادر  یاسین  نتیجه  در  دارد؛  رابطه  پسر 
از ایران به خانه بر می گردد و در تفاهم با پدر و 
مادرش، در داخل خانۀ خود خواهرش را زنده 

به گور می کند.«
که  مردم محل می گوید  از  نقل  به  آقای شیرزاد 
این دختر با تمام لباس ها و وسایل اش دفن شده 

است.
به گفتۀ این باشندۀ محل، مالبای به همراه خانم 
و پسرش سه ماه پیش فرار کرده اند و هم اکنون 

در ایران به سر می بردند.
ولسوال ولسوالی کشم می گوید که در پیوند به 

این حادثه تحت تحقیقات جریان دارد.
شوهرش  توسط  جوزجان  در  زن  یک    

سربریده شد
در این حال، یک مقام پولیس والیت جوزجان از 

سربریده شدن یک زن توسط شوهرش خبرداد.
عبدالمالک ممنون مدیرجنایی فرماندهی پولیس 
جوزجانگفت: »شب گذشته در قریۀ جیتگرخانه 
شریفه،  فوالد«  »تاش  بنام  مردی  شهرشبرغان 

خانمش را  توسط چاقو سر بریده است«.
شریفه که 28 سال عمر دارد مادر دو طفل می 

باشد.
به  او  و  کرده   بازداشت  را  قاتل  فرد  پولیس 

جرمش اعتراف کرده است.
به گفتۀ مدیرجنایی »تاش فوالد« قباًل نیز به جرم 
قتل به مدت هشت سال در زندان سپری کرده 

است.
عبدالحی حیات رییس شورای والیتی جوزجان 
علت این گونه قتل ها را تخفیف های بی مورد از 
سوی دولت برای قاتالن دانسته می گوید: نباید 

افراد قاتل مورد عفو و بخشش قرار گیرند.
این دومین مورد قتل یک زن به دست شوهرش 
است که در مدت دوماه در این والیت رخ داده 

است.
والیت  زنان  امور  رییس  قریشی  نجیبه  گفته  به 
جوزجان خشونت علیه زنان در این والیت روز 
در  روان 30  در سال  و  می یابد  افزایش  روز  به 

صد خشونت های خانواده گی بلند رفته است.
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طالبان در عقب...
 است که تاکنون کسی مسوولیت این حمالت را رسما بر 
دوش نگرفته و دولت افغانستان نیز تحقیقات الزم را در 

این زمینه انجام نداده است.
در  )یونیسف(،  متحد  ملل  کودکان  صندوق  گزارش  بنابر 
سال گذشته حدود پنجاه مکتب در نقاط مختلف افغانستان 
مورد حمله قرار گرفتند وصدها مکتب دیگر هنوز هم به 
موارد  اکثر  در  اند.  مانده  مسدود  تهدید  و  ارعاب  خاطر 
مسوولیت تعطیل نمودن مکاتب بر دوش شورشیان طالبان 
انداخته می شود؛ اما وزیر معارف می گوید که در اکثر این 

موارد، طالبان مسوول نیستند.
همایش  یک  در  یکشنبه  روز  معارف  وزیر  وردک  فاروق 
شاگردان مکاتب گفت: »اکثرا اتفاق افتاده است که طالب 
بلکه  نبوده؛  مکاتب  عقب سوزانیدن  در  افغان  مخالفین  و 
این عمل توسط بیگانه ها صورت گرفته است«. او همچنان 
افزود: »ما طالبان را فراخوانده ایم که به ما کمک کنند و 
به آن ها گفته ایم که حمله بر مکاتب و سوزانیدن مکاتب 
این  جلو  باید  شما  و  می گیرد  شما صورت  نام  زیر  اکثرا 

عمل را بگیرید«.
هنگام  گذشته  سال  اواخر  در  که  است  یادآوری  قابل 
»موسیی«  ولسوالی  در  مکتب  یک  بر  ساالنه  امتحانات 
والیت کابل حمله صورت گرفت و کتاب ها و دارایی های 
آن به آتش کشیده شد. در واقعه دیگری، سرمعلم یکی از 

مکاتب در راه ترور گردید.
هنگام سلطۀ طالبان در دهه 90 میالدی، دختران اجازه رفتن 

به مکتب را نداشتند و اکنون اکثر مردم به این عقیده اند که 
اگر این حمالت را طالبان انجام نمی  دهند، پس چه کسانی 
مسوول آن می باشد؟ به ویژه آن که، در سال گذشته، شمار 
اکثر مکاتب دختران  قرار گرفتند،  مکاتبی که مورد حمله 

بودند.
به گفتۀ یک تحلیلگران سیاسی، حکومت افغانستان با آن 
که در دستگیری عاملین به آتش کشانیدن مکاتب مؤفقیتی 
نداشته، ولی مسوولین این حمالت را خوب می شناسد؛ اما 
به دالیل سیاسی از آشکار کردن نام آنان خودداری می کند. 
یونس فکور می گوید: »اینکه وزیر معارف افغانستان برای 
دلیلش  برائت می دهد،  زمینه سوزانیدن مکاتب  طالبان در 
کرزی  رییس جمهور  افراد  از  یکی  او  زیرا  است؛  روشن 
است و می خواهد برای کسب مفاد سیاسی در آینده برای 

طالبان چراغ سبزنشان بدهد«.
لعل گل لعل، رییس یکی از سازمان  های ملی حقوق بشر 
نباید شاگردان و مکاتب  افغانستان روز یکشنبه گفت که 
افغانستان قربانی مصلحت های سیاسی گردند: »این برخورد 
خود، همان نوع مصلحت هایی است که نه تنها حکومت 

افغانستان بلکه جامعه جهانی نیز در آن دخیل است«.
بر اساس یک گزارش دیده بان حقوق بشر و بانک جهانی، 
 1153 حدود   2012 سال  دسامبر  تا  جنوری  ماه  میان  در 
مکتب در افغانستان مورد حمله قرار گرفتند. این حمالت 
رفتن  از  جلوگیری  برای  ماین  گذاشتن  راکت،  فیر  شامل 
شاگردان به مکاتب، پخش شبنامه برای سرزنش شاگردان، 
معلمین و کارمندان تعلیمی و همچنان لت و کوب و حتی 

ترور آنها بوده است.

خروج از وردک در...
 کار قرار ندارد.

این درحالی است که روز شنبه شماری از مردم میدان وردک 
در کابل برضد نیروهای ویژۀ امریکایی در این والیت دست 

به راه پیمایی زدند.
وردک  از  امریکایی  ویژۀ  نیروهای  خروج  خواستار  آن ها 

شدند.
نیروهای  به  مورد  این  در  نیز  افغانستان  علمای  شورای 

امریکایی هشدار داده است.
رییس جمهور افغانستان به امریکایی ها تا 10 مارچ مهلت داده 
بود تا همه سربازان عملیات ویژه را از والیت وردک خارج 
درباره حمالت  شکایت ها  طرح  از  پس  خواسته  این  کنند. 
می شوند  ناپدید  قربانیان  آنها  طی  که  ویژه  نیروهای  شبانه 

مطرح شد.
توسط  آن  اعضای  که  افغانستان  علمای  شورای  شنبه  روز 
حامد کرزی منصوب شده اند در بیانیه یی تهدیدآمیز خواهان 
خروج سربازان ویژه امریکایی از والیت وردک و همینطور 

واگذاری زندان پایگاه بگرام به افغان ها شد.
»کافر«خوانده  امریکایی  نیروهای  آن  در  که  بیانیه  این  در 
شدند آمده است: اگر امریکایی ها یک بار دیگر به تعهدات 
خود عمل نکرده و به سرپیچی خود ادامه دهند، حضور آنها 
اشغالگری تلقی شده و انتظار واکنش به اقدام خود را داشته 

باشند.
شبه  اما  است  کابل  به  ورود  غربی  دروازۀ  وردک  والیت 
نظامیان در مناطق دور افتاده آن نفوذ دارند. در این والیت 
بنابراین  حضور واحدهای عادی ارتش امریکا ناچیز است، 
بخش عمده مبارزات علیه شبه نظامیان را سربازان عملیات 
انجام  افغان  ویژه  نیروهای  واحدهای  با  امریکایی  ویژه 

می دهند.
مقامات غربی می گویند شبه نظامیان در منطقه یی که حمالت 
اسالمی  حزب  جنگ جویان  می شود،  انجام  آن  در  بسیاری 
هستند. این گروه مدت ها پیش به یک شاخه شبه نظامی که 
با دولت افغانستان مبارزه می کند و یک حزب سیاسی که از 

دولت حمایت می کند تقسیم شد.
گفته می شود، والی والیت میدان وردک نزدیک به این حزب 
تا  داده  انجام  کرزی  حامد  با  گسترده یی  البی گری  و  است 
خروج نیروهای ویژه امریکایی از افغانستان را محقق سازد.

امـریکا نیامده...
 چانه زنی ها است. حامد کرزی در این مورد گفت: 
»امریکایی ها عجله دارند که )این توافقنامه( تا سه ماه 

دیگر امضا شود. ما عجله نداریم. ما دقت داریم.«
این  اصاًل  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  کرزی  آقای 
توافقنامه را امضا می کند یا نه، گفت: »اگر به خیر ما 
باشد، بله. تسلیم خواست های ما شوند، امضا می کنیم.«
از  سخنانش  در  افغانستان  رییس جمهوری 
اجرای  با  هم زمان  امریکایی  با  طالبان  گفت وگوهای 
که  گفت  و  کرد  انتقاد  شدت  به  انتحاری،  حمالت 
کشتار غیرنظامیان توسط اعضای این گروه »قابل عفو 

نیست«.
او افزود: »به نام این که با امریکا جنگ می کنند، مردم 
عفو  قابل  می کشند،  کابل  خیابان های  در  را  ما  عام 
نیست. بچه های ما را در خوست می کشند، قابل عفو 
شهید  قندوز  در  را  ما  دین  عالمان  و  بزرگان  نیست. 
نفر  ده  و  ما  ملی  رییس شورای  برادر  و  پدر  کردند، 
هموطن ما را در بازی عنعنه یی ملی ما شهید کردند، 

این ها که بودند؟«
آن ها  که  اعمال شان  این،  از  »بعد  گفت:  کرزی  آقای 
باز  دفتر  قطر  در  و  زدند  نسشتند، گپ  خارجی ها  با 
کردند و به فرانسه رفتند. در فرانسه با من می نشینی، 

در کابل می کشی؟«
آقای کرزی روز 20 حوت ، یک روز پس از حمله 
انتحاری دو عضو گروه طالبان در کابل و شهر خوست 
و همزمان با سفر چاک هیگل وزیر دفاع امریکا به کابل 

گفت که این بمبگذاری ها »خدمت به امریکا بود«.
او افزود که طالبان در خارج از کشور با امریکایی ها 
گفت وگو می کنند، اما در داخل کشور غیرنظامیان را 
می کشند. به نظر رییس جمهوری افغانستان حمالت 
انتحاری طالبان باعث طوالنی شدن حضور امریکایی ها 

در افغانستان می شود.
اعالمیۀ  در  افغانستان  علمای  شورای  شنبه  روز 
آقای کرزی  براساس دستور  که  نوشت  هشدارآمیزی 
اگر نیروهای امریکایی از والیت میدان وردک خارج 
افغان ها  به  را  بگرام  بازداشتگاه  مدیریت  و  نشوند 

واگذار نکنند، آنها »اشغالگر« دانسته خواهند شد.
در  وردک  میدان  والیت  ساکنان  از  شماری  همچنین 
راهیمایی اعتراضی در کابل خواستار خروج نیروهای 

ویژه امریکایی از این والیت شدند.
خواست های مطروحه هم در اعالمیه شورای علما و 
خواستهای  راستای  در  تظاهرکننده گان  اظهارات  هم 

رییس جمهوری تعبیر شده است.
اما واکنش مقام های امریکایی و مخالفان سیاسی آقای 

کرزی نسبت به این سخنان منفی بوده است.
ناتو در  امریکایی  جنرال جوزف دانفورد فرمانده کل 
افغانستان سخنان او را »کاماًل اشتباه« خوانده و جیمز 
نکردنی«  »باور  را  آن  کابل  امریکا در  کانینگهام سفیر 

دانسته است.
اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان اظهارات رییس 
رهبران  از  برخی  و  دانسته  »شخصی«  را  جمهوری 
این  که  گفته اند  کلیک  سیاسی  احزاب  سخنگویان  و 
اظهارات به روابط افغانستان و امریکا آسیب می رساند.
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ترکیه آلمان را 
در خروج از افغانستان کمک می کند

توزیع کارت  های صحی 
به خانواده های فقیر هرات

           مصدق پارسا
و  بیست  دنیا،  در  یکم  و  چهل  و  صد  یک 
یکم در آسیا و اول در جنوب آسیا. این رتبۀ 
افغانستان در آخرین رده بندی ماهانۀ تیم های 
ملی است که فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( 
رتبۀ  بهترین  این  است.  کرده  منتشر  آن را 
افغانستان در رده بندی فیفا، در تاریخ فوتبال 

این کشور است.
این صعود، به لطف امتیازات، نتایج خوب و 
صدر نشینی این تیم در رقابت های مقدماتی 
است.  آمده  به دست  آسیا‹،  کاپ  ›چلنج 
همسان  نتایج  با  بازی ها  این  در  افغانستان 
یک بر صفر، تیم های سریالنکا و مغولستان 
را شکست داد و با الئوس به تساوی یک – 
یک رسید، تا با یک صد و نود امیتاز، به این 

جایگاه در رده بندی فیفا برسد.
بر اساس محاسبات فیفا، چهار عامل ـ نتیجۀ 
و  حریف  تیم  قوت  مسابقه،  اهمیت  بازی، 
امیتازگیری  در  ـ  کنفدراسیون  اهمیت  درجۀ 

تیم ها نقش دارند.
سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، پس از 
اعالم رده بندی تازۀ فیفا، افغانستان را عضوی 
با بیشترین رشد در این قاره بر شمرده و با 
بررسی آماری، پیشرفت فوتبال افغانستان را 

چشم گیر و ستودنی  دانسته است.
اول،  رده  در  اسپانیا  فیفا  بندی های  رده  در 
آلمان دوم، و آرژانتین در رده سوم قرار دارند.

  از کجا تا کجا؟
نام افغانستان ده سال پیش در جنوری 2003 
در  که  شد  دنیا  ملی  تیم های  رده بندی  وارد 

آن زمان این تیم در ردۀ 204 ام دنیا بود.
 ،200۶ جوالی  ماه  در  بار  نخستین  برای 
افغانستان با صعودی چشم گیر به ردۀ 173ام 
دنیا آمد، اما این سیر صعودی کوتاه بود و این 

تیم دوباره تا ردۀ 19۶ام، پایین رفت.
در ماه می 2011 افغانستان به رتبۀ 1۶4ام در 
بهترین  این  و  کرد  جهانی صعود  بندی  رده 
رتبۀ افغانستان در تاریخ فوتبالش بود، رتبه یی 
 2012 اگست  در  را  آن  طعم  افغانستان  که 

دوباره چشید.
در  تجربه  افزایش  و  زمان  گذشت  با  اما 
و  بیشتر  امکانات  فراهم شدن  تیم،  اردوی 
جذب بازیکنان افغان خارج از کشور به تیم 
ملی، سبب شد تا در رده بندی مارچ 2013، 
افغانستان ، چهل و هشت پله در رده بندی 
در  ایستادن  با  و  کند  صعود  ملی  تیم های 
جایگاه 141ام دنیا، بلندترین نقطه در گراف 
ترسیم  را،  فیفا  جدول  در  نوسان اش  از  پر 

نماید.
صعود  بهترین  پله یی  هشت  و  چهل  صعود 
افغانستان در این جدول بوده است، از سوی 
در  سقوط  پله   19 با  افغانستان  تیم  دیگر 
دسمبر 2012، بیشترین افتش در این جدول 

را تجربه کرده بود.

در آسیا نیز ردۀ کنونی )بیست و یکم( بهترین 
شمرده  فوتبالش  تاریخ  در  افغانستان  رتبۀ 
جدول  باالیی  نیمۀ  در  حضور  می شود. 
برای کشوری که دوازده سال پیش  آسیایی، 
کشتارگاه  کاربرد  به جای  ورزشگاه هایش 

داشتند، را می توان افتخار برشمرد.

  فراتر از این رده بندی
هم  از  افغانستان،  در  جنگ  سال ها  ماحصل 
این  که  نهادهاست  ناهماهنگی   و  پاشیده گی 
امر، آمارگیری در افغانستان، نه تنها در رشتۀ 
فوتبال، بل در تمامی عرصه های اجتماعی را 

به کاری دشوار تبدیل کرده است.
آمار  و  تاریخ  بین المللی  فدراسیون  آن هم،  با 
فوتبال که مسئولیت بررسی آماری و تاریخی 
فوتبال دنیا را دارد، آماری که صحت و سقم 
آن مشکوک است، را در بارۀ فوتبال افغانستان 

ارایه کرده است.
بر اساس این آمار،بیست هزار بازیکن فوتبال 
افغانستان،  ورزش  ادارۀ  در  رسمی  به گونۀ 
فدراسیون  این  اما  اند.  شده  نام نویسی 
می گوید که پنج صدهزار فوتبالیست دیگر نیز 
کشور،  این  در  ـ  رسمی  نام نویسِی  بدون  ـ 

بازی می کنند.
فعالیت  افغانستان  در  فوتبال  باشگاه   225
می کند که از آن جمله 145 باشگاه، به صورت 
رسمی، عضویت فدراسیون فوتبال کشور را 

دارند.
بر  که  دارد  بین المللی  داور  دو  افغانستان 
و  جهان  فوتبال  فدراسیون  تشخیص  اساس 
رقابت های  در  می توانند  آسیا،  کنفدراسیون 
که  یوسفزی  حمید  بزنند.  سوت  بین الملی، 
بازی های  در  ملی  تیم  دروازه بانی  پیشینۀ 
رسمی، از جمله بازی های ›سف‹ در دهلی نو 
که یک سال پیش برگزار شد، را نیز دارد، تنها 
داوری  برای  فیفا  رسمی  گواهی نامۀ  دارندۀ 

وسط، در رقابت های جهانی ست.
نیز  شیرزاد  علیم آقا  یوسفی،  آقای  کنار  در 
در  می تواند  که  است  افغان  کمک داور  تنها 

بازی های برون مرزی، پرچم بزند.
رشد  اخیر  سال های  در  افغانستان  فوتبال 
فراوانی  امیدهای  و  است  داشته  روزافزونی 

را برای آینده، به میان آورده است.

4۸ پله صعود؛
هدیۀ نوروزی فوتبال افغانستان

مسالۀ خروج سربازان آلمانی از افغانستان 
آلمان  می شود.  مشخص تر  و  تر  نزدیک 
انتقال  زمینه  در  را  توافقی  حاال  ترکیه  و 
تجهیزات نظامی آلمان از طریق بندر ترکی 

ترابزون در دریای سیاه انجام داده اند.
ارتش آلمان با ترکیه در زمینه انتقال وسایط 
و تجهیزات نظامی این کشور از افغانستان 
سخنگوی  را  موضع  این  اند.  کرده  توافق 
توماس دیمیزیر، وزیر دفاع آلمان در برلین 
نیمه  در  اساس  این  بر  است.  کرده  اظهار 
ماه اپریل، انتقال تجهیزات نظامی به آلمان 

آغاز می شود.
بخش بزرگ تجهیزات قرار است در قدم 
اول از طریق هوا از افغانستان به ترابزون، 
شهر بندری ترکیه و از آنجا توسط کشتی 
به آلمان انتقال یابد. در این رابطه در آغاز 
از  باید  که  است  شده  امضا  نامه یی  توافق 

جانب ترکیه رسمًا تصویب شود.

  مذاکرات دشوار آلمان و ترکیه
بر اساس گزارش خبرگزاری آلمانی )دی. 
پی. ای( به استناد از حلقات ارتش آلمان، 
مذاکرات در این زمینه با ترکیه آسان نبوده 
ترکیه  خواهش  به  توافق  جزئیات  است. 
است.  شده  بندی  درجه  سری  به صورت 
این  در  ترکیه  رسانه ها،  گزارش  براساس 
کانتینرها  فقط  که  است  کرده  تاکید  مورد 
طریق  از  نظامی  غیر  نقلیه  وسایط  یا 
انتقال  آغاز  در  یابند.  انتقال  ترابزون  بندر 
سیستم های  دیگر  و  نظام  پیاده  تانک های 
سالح های جنگی نیز از طریق کشتی درنظر 

گرفته شده بود.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان در این رابطه 
گفت: »وسایل بسیار حساس از نظر امنیت 
وسایلی  یا  دستی  سالح های  مثال  نظامی، 
از  مستقیمًا  می شوند،  هدایت  دور  از  که 
انتقال  هوا  طریق  از  آلمان  به  افغانستان 
خبرگزاری  معلومات  براساس  می یابند«. 
آلمان، تانک های بسیار سنگین وزن از نوع 
نوع  از  نظام  پیاده  تانک های  نیز  2000 و 
می شوند.  موضوع  این  شامل  نیز  »ماردر« 
در  تانک ها  نوع  این  از  زیادی  شماری 
افغانستان درعملیات استفاده می شوند؛ هر 
دو نوع تانک نیز از راه هوایی به افغانستان 

منتقل شده بودند.

  عملیات جنگی تا پایان سال 2014
آلمان  دفاع  وزیر  دیمیزیر،  توماس 
این  پارلمان  انتخابات  از  قبل  می خواهد 
کشور در ماه سپتمبر طرحی را برای بیرون 
آلمان  ارتش  کند.  ارایه  افغانستان  از  شدن 
 2014 سال  پایان  در  سال  دوازده  از  بعد 
به عملیات جنگی خود در افغانستان پایان 

می دهد.
کنونی، شمار سربازان  برنامه های  براساس 
از  آینده  سال  فبروری  ماه  پایان  تا  آلمانی 
می یابد.  کاهش  تن   3300 به  نفر   4400
فعالیت  از سال 2014  بعد  ناتو می خواهد 
افغانستان  سربازان  آموزش  بر  را  هایش 
متمرکز کند. شماری از سربازان آلمان نیز 
در  افغانستان  اردوی  آموزش  جهت  باید 
باید  کارشناسان  دید  از  بمانند.  کشور  این 
دست کم 1000 سرباز آلمانی در افغانستان 

بمانند.

حضور روسای جمهور...
 کشورهای آسیای میانه گرامی  داشته شود.

هدف از این توافق، افزایش معلومات در باره 
مناسبات  بهبود  و  عنعنات  رسوم،  فرهنگ، 

میان کشورهای همسایه خوانده شده است.
در سال های گذشته از نوروز در کشور ایران 

و تاجیکستان بزرگ داشت شد.
این محفل  آینده  قرار است که در سال های 
و  سیاسی  چهره های  از  شماری  حضور  با 
فرهنگی کشورهای آسیایی میانه در افغانستان 

برگزار شود.
این  در  که  نورانی گفت  این حال، جالل  با 
هنرمندان  و  فیلم سازان  از  شماری  محفل، 

نمایش  به  را  شان  هنری  آثار  افغانستان 
می گذارند.

بهبود  برای  برنامه هایی  چنین  که  افزود  او 
همسایه  کشورهای  هنرمندان  میان  مناسبات 

موثر  است.
نیز  شماری از چهره های سیاسی و فرهنگی 
از ایجاد چنین محافلی ابراز خرسندی کرده 
و می گویند که چینین برنامه ها، برای تحکیم 
دوستی و روابط میان کشورهای آسیای میانه 

مفید است.
بزرگ  جشن های  از  نوروز  باستانی  جشن 
مختلف  کشورهای  در  ساله  همه  که  است 
به خصوص کشورهای فارسی زبان و حوزه 

ُآسیای میانه برگزار می شود.

با  که  می گوید  هرات  زنان  امور  اداره  رییس 
توزیع کارت های صحی در بین تقریبًا 200 
خانواده بی بضاعت، زمینه درمان رایگان آنها 
در کلینیک های خصوصی این والیت را مهیا 

نموده اند.
برای  رایگان  درمان  برنامه  نخستین  این 
می  زنان  بضاعت خصوصًا  بی  های  خانواده 
در  فعال  زنان  از  شماری  ابتکار  به  که  باشد 

والیت هرات راه اندازی می شود.
حامیان این طرح که بیشترشان مدافعان حقوق 
زن می باشند بر این باورند که زمان برداشتن 
گام های عملی برای حل مشکالت زنان در 

این والیت فرا رسیده است.
والیت  زنان  امور  رییس  جمشیدی،  محبوبه 
هرات می گوید این طرح به همکاری کلینیک 
های خصوصی این والیت روی دست گرفته 
بی  زنان  به  صحی  خدمات  ارایه  که  شده 

بضاعت بیشتر هدف این برنامه است. 
خانم جمشیدی گفت که دارندگان این کارت 
مادر و اطفال مادران را تحت پوشش خدمات 

صحی دارد.
های  کلینیک  انجمن  رییس  ارشد،  زبیر 
افراد می  این  نیز می گوید  خصوصی هرات 

توانند از تمام خدمات صحی روزمره به گونه 
رایگان برای مدت یکسال استفاده نمایند.

آقای ارشد گفت که کلینیک های خصوصی 
ارایه  سرپایی  و  روزانه  خدمات  فقط  هرات 
می شود. او افزود دواهایی از طرف شفاخانه 
های شخصی بدون اخذ پول توزیع می شود. 
گفت  هرات  خصوصی  خدمات  مقام  این 
خدمات دیگر مثل عملیات جراحی یا جراحی 
بزرگ، والدت ها و سایر مراقبت های  های 

جدی که نیاز به بستری شدن داشته باشد.
عدم خدمات معاینات تشخیصیه پیشرفته

تشخیصیه  معاینات  بعضی  اما  گفت  ارشد 
پیشرفته که انکشاف یافته وخاص است شامل 

این برنامه خدمات صحی رایگان نیست.
باور  این  بر  زن  حقوق  فعال  محاکی  عزیزه 
است که راه اندازی چنین برنامه هایی میتواند 
به زنانی که کمتر به خدمات صحی دسترسی 

دارند سودمند به حساب آید.
محاکی گفت که تالش ها است تا این پروژه 
برای مدتی طوالنی تر باشد تا زنان بیشتری به 

این خدمات رایگان صحی میسر شود.
شماری از زنان زیر پوشش این برنامه که تا به 
حال دسترسی به خدمات صحی را تنها یک 
این  تداوم  گویند  می  نیز  پنداشتند  می  آرزو 
برنامه می تواند از معیوبیت و مریضی اطفال 

آنان در ینده جلوگیری نماید.
به  دست  تهی  زنان  دسترسی  عدم  برابر  در 
اولین  این  افغانستان،  در  صحی  خدمات 
بیماران  اداره دولتی برای درمان  حرکت یک 
زن می باشد که در والیت هرات صورت می 

گیرد.

از عامالن سقوط...
سازمان  مجرم  گروهی  دادند  انجام  را   
مقدار  این  عمد  روی  از  که  بودند  یافته 
به  بانک  کابل  بردند.  سرقت  به  را  پول 
که  را  اشتباهاتی  و  دشواری ها  خوبی 
افغانستان در زمینه مبارزه با فساد مرتکب 

شده است نشان می دهد.«
در پرونده فساد مالی کابل بانک، وام هایی 
در اختیار شرکت های صوری قرار گرفت 
و منابع مالی مردم به صورت غیرقانونی 
برای  و  منتقل  خارجی  کشورهای  به 

دبی، سوییس  انگلیس،  در  خرید مسکن 
و آمریکا به کار گرفته شد.

کابل،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
برادر  علیه  نیز  اتهاماتی  پرونده،  این  در 
حامد کرزی رییس جمهور و نیز مارشال 
جمهور  رییس  معاون  فهیم  قسیم  محمد 
گفته  به  ولی  شد،  مطرح  کشور  این 
دو  این  از  تحقیقی  پولیس، هیچ  مقامات 

نفر صورت نگرفت.
این  افشای  از  بعد  افغانستان  دولت 
کنترل  میالدی،   2010 سال  در  رسوایی 

این بانک را به دست گرفت.

۸ سرباز پولیس مرزی در 
هرات به طالبان پیوستند

هشت تن از سربازان پولیس مرزی فرماندهی 
در  افغانستان،   غرب  سرحدی  چهارم  زون 
طالبان  گروه  به  هرات  رباط سنگی  ولسوالی 

پیوستند.
می  افغانستان  غرب  در  امنیتی  مقامات 
بامداد   3 ساعت  مرزی  سربازان  این  گویند: 
“گله  منطقه  امنیتی  پوسته  از  یکشنبه   روز 
سالح  با  هرات  سنگی  رباط  ولسوالی  چاه” 
طالبان  به گروه  داشته خود  مهمات دست  و 

تسلیم شدند.
که  افغانستان  غرب  در  امنیتی  مقام  یک 
خبرگزاری  به  گردد  افشا  نامش  نخواست 
جمهور گفت: ” این سربازان مرزی بر اساس 
داشتند؛  طالبان  گروه  با  که  سازشی   یک 
طالبان  به  و  کرده  استفاده  شب  تاریکی  از 

پیوستند”.
این منبع امنیتی غرب کشور تصریح نمود که 
این هفت نفر از سربازان سرحدی، باشندگان 
اصلی  باشنده  آنان  از  دیگر  یکی  و  بادغیس 

ولسوالی گذره هرات می باشد.
بنا به اظهارات وی،  این افراد سالح و مهمات 
دست داشته خود را نیز با خود انتقال داده اند.

از  افغانستان  پولیس مرزی در غرب  مقامات 
بررسی های جدی در این زمینه خبر داده اند.

از اول سال جاری تاکنون؛ بیش از 20 تن از 
سربازان پولیس در والیات غربی افغانستان از 
صفوف دولت جدا و با گروه طالبان یک جا 
شده اند که این خود نگرانی عمده ای را در 

آستانه سال 2014 میالدی در برداشته است.
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محصول  که  را  دستی  صنایع  نمایشگاه  افغان  زنان 
زحمت زنان از والیات مختلف کشور است، در کابل 
برگزار کردند. هدف از این نمایشگاه، بازاریابی برای 

صنایع دستی خوانده شده است.
حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان روز یک شنبه به 
خبرنگاران گفت که در آستانۀ نوروز زنان می کوشند 
مهارت های خود را به نمایش بگذارند. خانم غضنفر 
گفت این برنامه ها تا یک ماه ادامه خواهند یافت: »ما 
زنان  که  کردیم  برگزار  را  نمایشگاه  این  خاطری  به 
بیشتر  فروشات شان  تشویق شوند،  دستی  به صنایع 
شود و دسترسی به مارکیت داشته باشند«. لباس های 
دست دوز، مهره دوزی، لوازم آرایشی و دستکول های 

اند.  چرمی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده 
زنان  دستی  صنایع  نمایشگاه  گفت  زنان  امور  وزیر 
برگزار  نیز  خارجی  کشورهای  و  والیات  در  افغان 

می شود.
نمایشگاه زنان بیشتر به صورت وقفه یی و کوتاه مدت 
برگزار می شود. اما خانم غضنفر یادآورشد که تالش 
برای برگزاری نمایشگاه های دایمی صنایع دستی زنان 
نمایشگاه  »این  دارد:  جریان  افغانستان  از  خارج  در 
که  نتوانستیم  متاسفانه  حال  تا  است.  بار  یک  برای 
نمایشگاه های دایمی را برگزار کنیم؛ اما برخی کشورها 

خواستار برگزاری چنین نمایشگاه هایی هستند«.
زنان و دخترانی که در این نمایشگاه شرکت کرده اند، 

زنان می توانند  نمایشگاه ها  این  برگزاری  با  می گویند 
صنایع تولیدی خود را به نمایش بگذارند و زمینه های 

فروش و بازاریابی را فراهم کنند.
صنم از اشتراک کننده گان در نمایشگاه گفت زنان حاال 
در هرجایی که  و  اند  برده  پی  نمایشگاه ها  اهمیت  به 
زمینه معرفی صنایع دستی فراهم باشد، زنان حضور 
ماست؛  خود  دستی  صنایع  تولیدات،  »تمام  می یابند: 
حاضر  کنند،  خبر  را  ما  که  نمایشگاهی  هر  در  و 

می شویم«.

  نمایش زعفران هرات
شماری از زنان هراتی محصوالت زعفران را در کنار 
صنایع دستی، در این نمایشگاه به عرضه کردند. یلدا 
دختری که برای معرفی و بازاریابی زعفران از هرات 
در  زعفران  از  استفاده  هنوز  می گوید  آمده،  کابل  به 
بین مردم عام نشده است: »هنوز مردم زیاد معلومات 
ندارند؛ به همین خاطر زیاد عالقه ندارند که زعفران 

بخرند«.
یلدا می گوید در صورتی که مردم به استفاده از زعفران 
عادت کنند، همیشه از آن در آشپزی و چای استفاده 
خواهند کرد: »زعفران را هم می توان با چای استفاده 
کنیم و هم در دیگ استفاده کنیم. طعم خوب و رنگ 

طبیعی دارد«.
مقام های وزارت امور زنان می گویند نمایشگاه صنایع 
افغانستان  زنان  نوروزی  برنامه های  از  یکی  دستی 
است. وزیر امور زنان گفت که برنامه های تهیه هفت 
میوه، شب شعر و سایر برنامه ها نیز در آستانۀ سال نو 

خورشیدی برگزار می شوند.

حضور روسای جمهور 
شماری از کشورها در جشن 

نوروز در ترکمنستان

که  می گویند  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مقام های 
افغانستان با شماری از کشورهای آسیای میانه و عربی، از 
جشن باستانی نوروز در ترکمنستان گرامی داشت به عمل 

می آورند. 
به گفتۀ این مقام ها، در این جشن سران کشورهای ترکیه، 
و  گرجستان  ازبکستان،  تاجیکستان،  ایران،  عراق،  مصر، 

افغانستان شرکت می کنند.
کشور  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مشاور  نورانی  جالل 
به خبرگزاری بخدی گفت: »در این محفل، حامد کرزی، 
وزیر اطالعات و فرهنگ و شماری از چهره های سیاسی و 

فرهنگی کشور نیز شرکت می کنند«.
او افزود که تعداد زیادی از هنرمندان کشور برای تجلیل از 

این روز، هفته پیش عازم ترکمنستان شده اند.
در  کننده  شرکت  کشورهای  سران  که  کرد  تاکید  نورانی 
جشن امسال، کشور میزبان جشن سال آینده را مشخص 

می کنند.
باهم  میانه  آسیای  کشورهای  از  شماری  پیش،  سال  چند 
توافق کرده اند که از این به بعد هرسال جشن نوروز به 
طور مشترک در یکی از پایتخت...           ادامه صفحه 7

نمایشـگاه صنایع دسـتی زنان 
در کابل برگزار شد
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کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

از عامالن سقوط کابل بانک
یک دالر هم به دست نخواهد آمد

دیده  بان مبارزه با فساد افغانستان روز 
یکشنبه از احکام صادر شده در دادگاه 
برای متهمان پرونده فساد مالی نهصد 
بزرگترین  بانک،  کابل  دالری  میلیون 

بانک این کشور، انتقاد کرد.

کمیته نظارت و ارزیابی که از حمایت 
برخوردار  خارجی  کشورهای  مالی 
است، اعالم کرد احکام دادگاه با توجه 
به دامنۀ پرونده فساد مالی بسیار ناچیز 

است.

قضات دادگاه این ماه دو تن از مدیران 
این بانک را به پنج سال زندان محکوم 
احکام  نیز  دیگر  نفر  هجده  برای  و 

جداگانه یی صادر کردند.
با  افغانستان  ارزیابی  و  نظارت  کمیته 
اینکه درخواست های مکرر  اشاره به 
نهادهای  اصالح  برای  سازمان  این 
قرار  توجه  مورد  حقوقی  و  دولتی 
نگرفته است، اعالم کرد میلیون ها دالر 
منابع مالی ناپدید شده در این پرونده 

هرگز پیدا نخواهد شد.
به  کمیته  این  رییس  کاس  دراگو 
میلیارد  یک  »تقریبا  گفت :  خبرنگاران 
است.  ناپدید شده  بانک  کابل  از  دالر 
افرادی که این کار...    ادامه صفحه 7

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.
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