
در حالی که پایان بازی در افغانستان با آمادگی امریکا 
علیه  نبرد  دهه یی  یک  ماموریت  به  دادن  پایان  برای 
القاعده در سال آینده میالدی نزدیک می شود، پاکستان 
ظاهراً اقدام به بر پایی مانورهایی جدید کرده تا از منافع 
آنچه  افغانستان محافظت کند. عالمت واضح  خود در 
اسالم آباد به آن مشغول است این است که وزیر امور 
خارجه پاکستان حنا ربانی کهر، به دوحه مسافرت کرده 
تا رهبران ارشد قطر را ببیند؛ قطر محل جدیدی برای 
افغانستان  طالبان  سیاسی  مذاکره کننده گان  از  بعضی 
در  خونریزی ها  پایان  پی  در  افغانستان  طالبان  است. 

هستند.
پایگاه خبری گلف تایمز در گزارشی نوشته است: »بنا 
از این سفر آگاه هستند،  به گفته مقامات پاکستانی که 
حنا ربانی در پی نقشی رسمی برای کشورش در آنچه 
که تاکنون طرح صلحی دست نیافتنی بوده، است. دولت 
قطر میزبان این طرح است. »فراگیر« و »تحت رهبری 
افغان ها« عباراتی بود که وزارت خارجه پاکستان مکرراً 
در بیانیه خود استفاده کرد تا توصیف کند که اسالم آباد 

می خواهد طرح دوحه چه گونه باشد.

وی به رهبران قطری گفت: تنها یک مذاکره همه شمول 
داخلی در افغانستان صلح و ثبات را در این کشور به 

طور پایدار تضمین می کند.
»شورای  به  موسوم  جنگ جو  گروه  یک  نماینده گان 
کویته« یا طالبان به رهبری مال محمد عمر، فرمانده دور 
قطر  در  محتاطانه  چند  هر  اکنون،  هم  آن  دسترس  از 

حاضر هستند.
گفت وگوهای  خواستار  پاکستان  گفته اند  آگاه  منابع 
حامد  صلح  شورای  و  طالبان  گروه های  همه  مستقیم 
چند  شورا  این  است؛  افغانستان  رییس جمهور  کرزی، 
سال پیش برای پیشگامی در...             ادامه صفحه 6
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اشرفی  طاهر  اظهارات  از  شدید  انتقادهای  دنبال  به 
مشروعیت  دربارۀ  پاکستان  علمای  شورای  رییس  
حمالت انتحاری در افغانستان، او گفته است که هرگز 

حمالت دهشت افگنی را مشروع نخوانده است.
اشرفی ادعا می کند که رسانه ها و مقامات افغان اظهارات 

او را تحریف کرده اند.
رییس جمهور افغانستان، شورای علما، وزارت خارجه 
و شورای عالی صلح افغانستان مشروع دانستن حمالت 
را شدیداً  اشرفی  طاهر  توسط   افغانستان  در  انتحاری 
تقبیح کرده اند....                            ادامه صفحه 6

تجارب جهانی نشان می دهد که یک سال افزایش 
در تعلیم مادر، سبب هفت تا نه درصد کاهش 

در میزان مرگ اطفال کمتر از پنج سال می گردد. 
میزان مرگ ومیر اطفال زیر پنج سال در نزد 

مادرانی که حد اقل هفت سال مکتب خوانده اند، 
پنجاه وهشت درصد نسبت به اطفالی که 

مادران شان هیچ گونه تعلیم نداشته اند، پایین تر 
است

مذهبی  و  سیاسی  نهادهای  می گوید،  ناتو  دبیرکل 
پاکستان به جای اظهارات نادرست در قبال افغانستان، 
آن  در  تروریستی  شبکه های  بردن  بین  از  برای  باید 

کشور، تالش نمایند.
اندرس فوگ راسموسن گفت که فعالیت این شبکه ها 

یک نگرانی بزرگ به کشورهای عضو ناتو است.
او روز دوشنبه در گفت  وگو با رادیو آزادی گفته است: 

»زمانی که مسالۀ فعالیت شبکه  های تروریستی و مراکز 
امن آنان در مناطق سرحدی پاکستان مطرح می شود، 
فعالیت های  این  از  افغانستان  مردم  که  همانگونه 
ما تالش  نگران هستیم؛  ما هم  اند،  نگران  تروریستی 
می کنم تا حکومت و نظامیان پاکستانی را  تشویق به 
در  شبکه ها  این  برداشتن  میان  از  برای  جدی  مبارزه 

مناطق سرحدی نماییم.«
پیش از این حکومت افغانستان نیز بارها از موجودیت 
دولت  مسلح  مخالفان  و  تروریستان  امن  پناهگاه های 
رییس  است.  کرده  نگرانی  ابراز  پاکستان  خاک  در 
در  مراکز  این  زمانی که  تا  است  گفته  کرزی  جمهور 
خاک پاکستان از بین برده نشوند، جنگ در قریه جات 

افغانستان نتیجه نمی دهد.
مذهبی  سازمان های  از   ناتو  دبیرکل  حال،  همین  در 
نا  اظهارات  به جای  تا  می خواهد  پاکستان  نظامیان  و 

این  در  صلح  تأمین  برای  افغانستان  قبال  در  درست 
کشور همکاری نمایند.

بارۀ وضعیت  به سوالی در  پاسخ  آقای راسموسن در 
امنیتی افغانستان پس از سال 2014 گفت که این کشور 
به سوی پیشرفت و توسعه در حرکت است. او خطاب 
اجازه  ناتو  که  گفت  افغانستان  در  صلح  مخالفان  به 
و  مشکالت  دچار  دیگر  بار  یک  افغانستان  نمی دهد 

درگیر جنگ شود.
خود  نظامی  مأموریت  ما  »زمانی که  افزود:  راسموسن 
را در افغانستان پایان می دهم، در آن وقت یک نیروی 
نظامی افغانی قوِی سه صد و پنجاه و دو هزار نفری را  
در این کشور بر جا می گذاریم، این نیروها کاماًل تعلیم 
توانایی  نیروها  این  می کنم  فکر  من  و  می باشند  یافته 
تأمین امنیت کامل این کشور را می داشته باشند، خوب 
اگر دشمنان صلح افغانستان فکر...       ادامه صفحه 6
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دبیرکل ناتو:

برگشت مخالفان مسلح یک محاسبۀ نادرست است



دیروز  که  عمران  احمد  قلم  به  نوشته یی  در 
در این روزنامه منتشر شد، اظهارات جالبی به 
تاسی از حرکت اخیر دکتر دادفر اسپنتا مشاور 
امنیت ملی آقای کرزی نقل گردید که الزم آمد 
تا پاسخی به آن نگاشته شود و امیدوارم در این 

روزنامه به نشر برسد.
این پاسخ نه برای آن است که نگارنده آن مقاله، 
وارونه  را  اسپنتا  آقای  ماهیت  خواسته  عمداً 
جلوه دهد، بل به این دلیل است که در شناخت 
شخصیت ها و مهره های آقای کرزی مردم دچار 

اشتباه نشوند.
در آن مقاله تالش شده که آقای اسپنتا به عنوان 
نشان  روشن فکر  یک  و  مدنی  جامعۀ  نمایندۀ 
داده شود. در حالی که پرسش آن است که کدام 
شباهت  روشن فکر  یک  به  اسپنتا  آقای  رفتار 
دارد؟ در این شکی نیست که جناب اسپنتا یک 
اما میان  آدم دانشمند، آگاه و متخصص است، 
متخصص و روشن فکر فرق بسیاری است که 
نگارندۀ آن مقاله، این موضوع را بیش از همه 

می دانند.
با رفتن به ارگ ریاست جمهوری  آقای اسپنتا 
و ایستادن در کنار آقای کرزی بحث روشن فکر 
فرقی  که  کرد  ثابت  و  گذاشت  تمام  سنگ  را 
با سایر سرسپرده گان دولت آقای کرزی ندارد.

در طول دورۀ کاری آقای اسپنتا با جناب کرزی، 
هرگز حرکتی از سوی او دیده نشده که بیانگر 
این که  جز  باشد.  او  روشن فکرمدارانۀ  نقش 
مآبانۀ  پاکستان  سیاست های  توجیه گر  پیوسته 
جناب کرزی بوده است. از او تا به اکنون، حتا 
یک مورد هم مشاهده نشده است که در برابر 
سیاست مصالحه با طالبان بایستد و یا قاطعانه 
اظهار نظر کند. اگر اظهارنظری داشته فقط در 
او  بازار  کردن  گرم  و  کرزی  آقای  با  مشوره 

سامان یافته است. 
اسپنتا  آقای  از  همواره  کرزی  آقای  این گونه 
در راستای مخالفت نشان دادن با حرکت ها و 

آن  می داند  که  است  کرده  استفاده  برنامه هایی 
حرکت ها و برنامه ها مخالفت های جدی را در 

پی دارد.  
و  کرزی  آقای  سیاست  در  که  می دانیم  همه 
حکومت او، حذف مخالفان سیاسی اصل قبول 
شده است و حتا عادی ترین کارمند نمی تواند به 
شکل آشکار از برنامه های حکومت انتفاد کند؛ 
اسپنتا  داکتر  که  است  ممکن  چه گونه  بنابراین 
از یک طرف مخالف شدید سیاست های آقای 
کرزی باشد و همزمان مشاور امنیتی او. چنین 
پارادوکسی نمی تواند واقعیت داشته باشد؛ زیرا 
نه آقای کرزی این بزرگی و تحمل را دارد و نه 

هم اسپنتا به چنین شخصیتی دست یافته است.
 ماهیت آقای اسپنتا از آن جا روشن می شود که 
مثل  اپوزیسیون  گروه های  هماهنگی  برابر  در 
جریان های  برخی  و  ملی  جبهه  ملی  ایتالف 
سیاسی دیگر که در پاریس گرد هم آمده بودند، 
به ساده گی می تواند اتخاد موضع کند و جامعۀ 
قرار  مخاطب  کرزی  آقای  دستور  به  را  غرب 
پاریس  نشست  در  که  آن هایی  بگوید:  داده 
در  اند  جنگی  جنایت کاران  اند،  آمده  هم  گرد 
حالی که در برابر طالبان، هیچ حرکتی نمی کند 
از  را  با طالبان  و خاموشانه سیاست گفت وگو 
بگوید  که  نیست  کسی  می نگرد.  ارگ  آدرس 
جریان های مدنی اپوزیسیونی دولت جنایت کار 

اند یا طالبان دست نشاندۀ پاکستان.
حاال حرف اصلی آن است که موضع گیری آقای 
حقانیتی  پاکستان  مداخالت  نسبت  به  اسپنتا 
نفع  به  از یک حرکت سیاسی  به جز  و  ندارد 
آقای کرزی نمی تواند باشد. زیرا، اظهارات آقای 
پاکستان  علمای  شورای  رییس  اشرفی،  طاهر 
واکنش های زیادی را برانگیخت. این واکنش ها 
بیشتر متوجه سیاست های ناقص حکومت بود 
گذشته  از  پاکستان  موضع  چه،  پاکستانی ها.  تا 
روشن بوده و نیازی به ایضاح بیشتر آن وجود 
اول  متهم  حکومت  تنها  این جا  در  نداشت. 
بر  بینی هایش  از خوش  هرگز  که  شد  خطاب 
آقای  که  را  چه  آن  و  است  نکاسته  پاکستان 
سیاست های  محصول  راند،  زبان  بر  اشرفی 
نیاز  حکومت  بنابراین،  شد.  دریافته  حکومت 
داشت تا به نحوی این حرکتش را توجیه کند 
به  اسپنتا دست  آقای  آن،  توجیه گر  بهترین  که 

کار شده است.
این بار نخست نیست که جناب اسپنتا، از زبان 
کرات  به  و  بارها  می زند.  حرف  کرزی  آقای 
این  به دلیل  ثابت شده است که جناب کرزی 
که خود را طرفدار جامعۀ مدنی و قانون نشان 
بدهد، پس از ناکامی  در پروژه های سیاسی اش 
با پیش کشیدن چهره هایی مثل آقای اسپنتا خود 
آقای  را موجه جلوه می دهد. گویا بدین وسیله 
کرزی می خواهد بگوید که ما مخالفان خود را 
مدل  می تواند  این  و  داریم  هم  نظام  داخل  در 
خوبی برای تمثیل دموکراسی باشد. در حالی که 
با پروژۀ مصالحه با طالبان عماًل تیشه به ریشۀ 

دموکراسی می زند.
جدای از این، هدف موضع گیری آقای اسپنتا 
یک مسالۀ دیگر هم می تواند باشد. این که در 
پاکستانی  ایجادشدۀ ضد  جو  انتخابات،  آستانۀ 
به نفع حکومت است. مصادرۀ این فضا خیلی 
توجیه گر  که  آن  عالوۀ  بر   - است  ممکن 
می باشد-  حکومت  پاکستان گرای  سیاست های 
متمایل  کرزی  سوی  به  را  حلقاتی  و  گروه ها 
را  حرکت  این  دیگر  نمونه های  چون  سازد. 
در هنگام شهادت استاد ربانی نیز می توان دید 
آستین  و  دست  اسپنتا  چون  سرسپرده گانی  که 
اظهارات  بیان  به  را  کرزی  آقای  و  زده  بر  را 
بعد  سوگ مندانه  اما  داشتند.  وا  پاکستانی  ضد 

از چندی دوباره همان آش شد و همان کاسه.
مانند  اسپنتا  آقای  است.  چنان  نیز  اکنون 
سیاست های جناب کرزی ناپایدار و بدون خط 
به هیچ وجه روشن فکر  او  مشی روشنی است. 
تعریف  با   - روشن فکر  زیرا  نمی شود.  شمرده 
روشن  و  ملی  ثابت،  فکر  یک  دارای   - ساده 

است. در حالی که آقای اسپنتا برعکس همواره 
از  هیچ گاهی  و  بوده  فرمایشی  کارشناس  یک 
مردم  به  برای خدمت  کرده،  کسب  که  دانشی 
گفته  قدیم  از  است.  نکرده  استفاده  افغانستان 
معذوریت  این  و  است  معذور  مامور  که  اند 
برمی گردد  موقفی  همان  به  دقیقًا  اسپنتا  آقای 
که از سوی آقای کرزی به او داده شده است. 
بنابراین، از دست او هیچ صدایی بر نمی خیزد. 
بوده  کرزی  آقای  دست  در  همواره  او  دست 
است و هر اظهار نظر او پس از تفاهم و مشوره 
چرا  که  این  می گیرد.  صورت  کرزی  آقای  با 
هنوز چنین شخصی به عنوان روشن فکر تبلیغ 

می شود، جای سوال است.
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نجیب امیری

دست اسپنتا هیچ صدایی ندارد
 

به  دارند  تالش  کرزی،  رییس جمهور  اطرافیان  از  شماری 
میدان  وارد  را  گروه  این  و  ببخشند  سیاسی  هویت  طالبان 

سیاست در افغانستان کنند. 
در جهان امروز بسیار مشکل به نظر می رسد که فعالیت های 
که  اقدامی  هر  کشید.  بیرون  سیاست  محدودۀ  از  را  افراد 
بدون شک  می شود،  انجام  سیاسی  قدرت  کسب  در جهت 
سیاسی  فضای  از  را  آن  نمی توان  و  است  سیاسی  اقدامی 
گروه های  مورد  در  مسأله  یک  اما  دانست.  دور  به  جامعه 
گروه ها  این  این که  آن  و  دارد  وجود  دولت  مخالِف  مسلح 
فعالیت های نظامی را به عنوان اقدام های سیاسی پذیرفته اند و 
از مجرای نظامی گری و جنگ می خواهند به اهداف سیاسِی 
خود دست پیدا کنند. در حالی که در قوانین افغانستان هیچ 
مورد نظامی گری و خشونت طلبی محلی از اعراب ندارد و نه 

هم حرکت صرفًا سیاسی پنداشته می شود. 
سیاسی،  قدرت  به  رسیدن  برای  کشور  فعلی  قوانین  در 
مکانیزم های مشخص وجود دارند و همۀ جناح ها و گروه ها 
این  از  باید  ایدیولوژیک شان،  باورهای  نظرداشت  در  بدون 
با  که  حرکتی  هر  صورت  این  غیر  در  کنند.  پیروی  قواعد 
و  غیردموکرایتک  حرکت  عنوان  به  می شود،  توام  خشونت 
مخالف ارزش های نظام شمرده خواهد شد. گروه طالبان در 
سال های حضور نظامی خود در افغانستان با چنین رویکردی 
جنگ،  و  نظامی گری  یعنی  رویکرد،  این  و  شده  شناخته 

اصلی ترین هویت سیاسِی آن بوده است. 
برای  جایی  هیچ  جهان،  امروز  سیاسی  گفتمان  در 
خشونت طلبی نمی توان یافت و یا نمی توان آن را توجیه کرد. 
اما وقتی معتصم آغا یکی از افراد پیشیِن این گروه از آماده گی 
طالبان برای حضور در صحنۀ سیاسی کشور سخن می گوید، 
به هیچ عنوان نمی تواند فعالیت  های غیر قانونی و ضد بشری 
این گروه را پنهان سازد. از مدت ها به این سو افرادی تالش 
سیاسی  روند  به  که  کنند  قانع  را  طالبان  گروه  که  داشته اند 
هاله یی  در  را  نظامی خود  فعالیت های  یا حداقل  و  بپیوندد 
از حرکت های سیاسی به نمایش بگذارد. اما از آن جایی که 
نظامی گری و جنگ، اصلی ترین فعالیِت این گروه بوده که بقا 
و حضورِ آن را حفظ کرده، این گروه نمی تواند از جنگ و 

نظامی گری چشم پوشی کند. 
شده اش،  تعریف  سیاسی  غایت های  به دلیل  طالبان  سیاست 
سیاست جنگ است و به همین دلیل گروه طالبان هم چنان 
نیروهای  خروج  بحث  می دهد.  ادامه  نظامی  فعالیت های  به 
ناتو از کشور و یا وارد کردِن تغییرات در قانون اساسی که 
از سوی این گروه گاهی مطرح می شود، به این دلیل نیست 
که با اجرایی شدن این موارد، دیگر گروه طالبان از جنگ و 
نظامی گری دست برمی دارد و به روند سیاسی می پیوندد. این 
سطحی نگری متأسفانه در میان حلقاتی در دولت نفوذ یافته و 

حتا از سوی برخی افراد به گونۀ عمدی شایع می شود. 
کرده  تالش  خود  صحبت های  از  بسیاری  در  کرزی  آقای 
باورها  این  کند.  ترغیب  سیاسی  فعالیت های  به  را  طالبان 
الغا  او  به  اطرافیانش  سوی  از  چه  و  باشد  خودش  از  چه 
شده باشد، باورهای کاذب و به دور از واقعیت های سیاسی 
کشور پنداشته می شوند. او در مورد طالبان دچار توهم شده 
و این توهم همواره تالش می شود که از سوی او وارد فضای 
جامعه شود. گروه طالبان اما با ارایۀ این گونه دیدگاه ها یعنی 
نیروهای  به حضور  نظامِی خود  فعالیت های  دانستِن  مرتبط 
جامعۀ جهانی در کشور، می خواهد به اهداف دیگری دست 
هویت  کسب  از  عبارت  ساده  به صورت  اهداف  این  یابد. 
و  جنگ،  به  مربوط  معادالت  در  سیاسی  برتری جویی  و 
شکل  این  به  طالبان  گروه  است.  افغانستان  مشکالت  حل 
می خواهد برای جنگی که آغاز کرده، توجیه پیدا کند و نشان 
دهد که در طول ده سال گذشته حق به جانب بوده است. با 
تأسف که در این موضع گیری ها برخی افراد در درون دستگاه 
آن،  جنگ  برای  و  می رسانند  یاری  را  طالبان  گروه  دولت، 

زمینه های توجیه سیاسی را فراهم می کنند. 
خروج  صورت  در  بپذیریم  که  است  محض  ساده لوحِی 
و  می یابد  پایان  نقطۀ  جنگ  کشور،  از  خارجی  نیروهای 
مشکالت امنیتی کشور حل می شود. گروه طالبان در عرصۀ 
سیاست، حرف و سخنی برای گفتن ندارد و اگر روزی از 
فعالیت های نظامی هم صرف نظر کند، بدون شک در صحنۀ 
کند.  را حفظ  خود  توانست حضورِ  نخواهد  کشور  سیاسی 
جنگ و طالبان با یک دیگر گره خورده اند و از این منظر، این 
گروه هویت می یابد و نه با فعالیت های مدنی که با ارزش های 

حقوق بشری و دموکراتیک قابل حساب دهی هستند!   

سیاست طالبان جنگ است!

این بار نخست نیست که جناب اسپنتا، از زبان آقای کرزی حرف می زند. بارها و 
به کرات ثابت شده است که جناب کرزی به دلیل این که خود را طرفدار جامعۀ 
مدنی و قانون نشان بدهد، پس از ناکامی  در پروژه های سیاسی اش با پیش 
کشیدن چهره هایی مثل آقای اسپنتا خود را موجه جلوه می دهد. گویا بدین وسیله 
آقای کرزی می خواهد بگوید که ما مخالفان خود را در داخل نظام هم داریم و این 
می تواند مدل خوبی برای تمثیل دموکراسی باشد. در حالی که با پروژۀ مصالحه با 
طالبان عماًل تیشه به ریشۀ دموکراسی می زند

روزنامۀ ماندگار دیروز مقاله یی را در پیوند با اظهارات اخیر داکتر اسپنتا مشاور امنیت ملی جمهوری اسالمی 
افغانستان به نشر رساند. یکی از خواننده گان در اعتراض به آن مقاله یی فرستاده که می خوانید: 
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زیاد  وقت  صرف  دلیل  به  را  شمالی  کوریای  رهبر  امریکا،  دولت 
برای  کمتر  زمان  صرف  و  متحده  ایالت  بسکتبال  سابق  بازیکن  با 
رسیده گی به مردم قحطی زده کشورش مورد انتقاد و سرزنش شدید 

قرار داد.
کاخ  مطبوعاتی  معاون  کارنی،  جی  آسیا،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
سفید به خبرنگاران گفت: کوریای شمالی به جای صرف هزینه برای 
افراد سرشناس رویدادهای ورزشی که موجب سرگرمی بزرگان این 

کشور می شود، باید بر رفاه و آسایش مردم کشورش تمرکز کند.
همراه  به  امریکا   NBA بسکتبال  سرشناس  بازیکن  رادمن،  دنیس 
تعدادی از بازیکنان تیم »هارلم« هفته گذشته به کوریای شمالی سفر 
کوریای  رهبر  اون،  جونگ  کیم  با شخص  مالقاتی  حتی  و  کردند 

شمالی داشتند.
اون  جونگ  کیم  »ای.بی.سی«،  خبری  شبکه  با  مصاحبه  در  رادمن 
قصد  اون  کیم جونگ  گفت:  و  کرده  معرفی  دوستش  عنوان  به  را 

جنگ ندارد.
راه های  امریکا  کرد،  اعالم  همچنین  سفید  کاخ  مطبوعاتی  معاون 
مستقیم ارتباطی با کوریای شمالی دارد و الزم نیست دنیس رادمن 

در خصوص این مساله از روش خودش استفاده کند.
این مقام امریکایی در ادامه خطاب به رهبر کوریای شمالی گفت: 
به  بسکتبال صحبت  درباره  بعد  کنید،  سیر  را  کشورتان  مردم  اول 

میان آورید!
وی افزود: امریکا به رهبر کوریای شمالی تاکید می کند تا به پیشنهاد 
تعهدات  از  و  کند  انتخاب  را  صلح  و  کرده  توجه  اوباما  باراک 

بین المللی پیروی کند.
معاون مطبوعاتی کاخ سفید در ادامه گفت، اقدامات کوریای شمالی 
محسوب  ملل  سازمان  امنیت  شورای  قطعنامه های  نقض  مستقیما 

می شود.

اختالف کلینتون و اوباما 
در بارة مذاکره با طالبان

یک مقام پیشین ایاالت متحده امریکا در کتاب تازه اش 
می نویسد که هیالری کلینتون وزیر خارجه و دیگر مقام 
های این وزارت برای پیشبرد دیپلوماسی شان در جنگ 
پرموانع افغانستان، با کاخ سفید پیکار »ناامیدانه »یی داشته 

اند.
دانشکده  در  نیچه  انستیتوت  رییس  اکنون  که  نصر  ولی 
هاپکینز  جان  دانشگاه  در  پیشرفته  المللی  بین  مطالعات 
ویژه  نماینده  بروک،  هول  ریچارد  مرگ  زمان  تا  است، 
ایاالت متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان در سال 

2010، مشاور وی بوده است.
که  امریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما،  بارک 
پیامدهای تهاجم نظامی ایاالت متحده امریکا به افغانستان 
در سال 2001 را به میراث برد، هنگام آغاز کار ریاست 

جمهوری تعهد نمود تا به این جنگ پایان بدهد.
»ملت  نام  به  جدیدش  کتاب  از  یی  گزیده  در  نصر  اما 
ایاالت  صرف نظرکردنی: عقب نشینی سیاست خارجی 
متحده امریکا«، نوشته است: »دوران کارم در اداره اوباما 

به یک تجربه عمیق توهم زدایی مبدل شد«.
کلینتون که پس از چهار سال کار به حیث وزیر خارجه 
در ماه جنوری از مقام اش کناره گیری کرد، هنگامی که 

برایش ممکن گردید مستقیمًا و به صورت منظم هفته وار 
با باراک اوباما مالقات می کرد و در مورد شرایط قبول 

این وظیفه تاکید می نمود.
نصر در گزیده یی از کتاب اش که در بخش آنالین مجله 
»فارن پالیسی« روز دوشنبه انتشار یافت، نوشته است که 
اصطالح  به  اطراف  »در  تا  یافت  را  امکان  این  کلینتون 
دیوار برلین که اوباما را در مقابل گزینه ها و ایده هایی که 
نمی خواست در نظر بگیرد محافظت می کرد، دسترسی 

یابد«.
او نوشته است: »مناسبات کلینتون و اوباما خوب شد اما 
در مورد افغانستان و پاکستان وزارت خارجه می بایست 
ناامیدانه تالش کند تا کاخ سفید به حرف هایش گوش 

فرا دهد«.
که  احترامی  و  سرسختی  »هرگاه  نصر،  ولی  گفته  به 
کلینتون از آن برخوردار بود، وجود نمی داشت، وزارت 
خارجه به هیچ وجه نمی توانست در تدوین پالیسی ها 

تاثیری داشته باشد«.
بروک حمایت  فکر هول  آن  از  کلینتون  به طور خاص 
می کرد که واشنگتن باید بکوشد به مثابه راهی در جهت 
پایان دادن به جنگ، مذاکرات آشتی با طالبان را تسهیل 

کند.
نصر گفته است که کارمندان کاخ سفید در مورد این طرز 
فکر هول بروک شک و تردید داشتند و مانع پیاده شدن 
افکارش می گردیدند و از این نگران بودند که گفتگو با 
طالبان تنها موجب افزایش نفوذ او می شود. نظامیان فکر 
بیرون  راه حل  مثابه  به  سیاسی  مذاکرات  که  کردند  می 
را  شورشگری  ضد  موثر  استراتژی  افغانستان،  از  رفت 

تضعیف می کند.
نصر مدعی است که »کاخ سفید سفیرهای ایاالت متحده 
امریکا در افغانستان و پاکستان را تشویق می کرد که در 
وزارت خارجه باشند، اما مستقیمًا با کاخ سفید کار کنند 

و به این ترتیب اداره مربوطه شان را تضعیف می کرد«.
غرض  که  دریافتند  زودی  به  سفرا  »این  نصر،  گفته  به 
ورزی و عناد حکومت علیه هول بروک را چگونه مورد 

دستکاری قرار دهند و از آن به نفع خود استفاده کنند«.
پاتریک ونتریل، کفیل معاون سخنگوی وزارت خارجه 
کتاب  این  مورد  در  نظر  ابراز  از  امریکا  متحده  ایاالت 
خودداری کرد، اما گفت: »ما سهم مان را ادا می کنیم«. 
او عالوه کرد که وزارت خارجه »مناسبات کاری عالی با 

کاخ سفید دارد«.
ونتریل گفت: »ما واقعًا از پیشرفت هایی که در افغانستان 
نموده ایم، دفاع می کنیم، اما فراتر از آن من نمی خواهم 

به مباحثات میان ادارات دولتی بپردازم«.
برای  خارجه  وزارت  سخت  مبارزه  از  نصر  اینهم  با 
طالبان  با  صلح  مذاکرات  پیرامون  سفید  کاخ  استمالت 
سخن به میان می آورد که اِعمال نفوذ برای نیل به آن، 
بیش از یک سال را در بر گرفت. او می نویسد: »موفقیت 

های وزارت خارجه اندک بودند و مبارزه اش زیاد«.
نصر می افزاید: »پس از آن که کاخ سفید این بدیل ها را 
از پا در آورد، دیگر برای )وزارت خارجه( کمتر محلی 
در  هایش  سفارش  که  داشت  وجود  خاطر  تسلی  برای 
مورد آشتی با طالبان و یا دیپلوماسی منطقه یی سرانجام 
رسمی  سیاسی  مشی  و  بدهند  پایان  را  جنگ  بتوانند 

گردند«.

امریکا به کوریای  شمالی:
اول شهروندانت را سیرکن!

چاوز در وضعیتی بسیار 
حساس قرار دارد

آسانژ: کنگرۀ خلق چین گشایش یافت
ویکی لیکس هنوز اسناد محرمانۀ 

زیادی در اختیار دارد در  را  خود  کار  چین  خلق  کنگره 
پکن آغاز کرد. این نشست ساالنه 
تغییر  فرآیند  از  مرحله  آخرین 
رهبری کشور است که هر 10 سال 

یک بار انجام می شود.
در این نشست ون جیابائو، نخست 
را  قدرت  به زودی  که  وزیر چین 
خود  کار«  »گزارش  می کند  ترک 
شامل دستاوردهای اقتصادی گذشته 

و طرح های آینده را قرائت کرد. 
همزمان با آغاز نشست کنگره خلق چین، این کشور رشد اقتصادی 5 / 7 درصدی را برای سال 

2013 به عنوان هدف قرار داده و متعهد مبارزه جدی علیه فساد شده است.
گزارش کار، ون جیابائو در سخنرانیش مقابل سه هزار نماینده از سراسر این کشور حاوی آمار 

تولید ناخالص داخلی بود.
به گزارش ورلد نیوز،  کنگره ملی خلق یک نشست دو هفته یی در پکن محسوب می شود که 
در آن انتقال قدرت به »لی ککیانگ« به عنوان نخست وزیر و »شی جین پینگ« مرد شماره یک 

حزب کمونیست به عنوان رییس جمهوری چین به طور رسمی قطعی می شود.
ون جیابائو که روزهای پایانی خود را به عنوان نخست وزیر سپری می کند، گفت: ما باید علیه 
فساد به طور جدی مبارزه کرده، انسجام سیاسی را افزایش دهیم و مطمئن شویم که مقامهای 
کشور صادق و دولت پاک و بی نقص است و امور سایسی با صداقت و درستی اداره می شوند.
جیابائو، در ادامه سخنرانی خود گفت: معتقدیم که مناسب و ضروری است که هدف رشد 
اقتصادی سال جاری را حدود 5 / 7 درصد قرار دهیم. برای رسیدن به این هدف باید به سختی 

کار کنیم. چین در سال جاری همچنان تحت فشار تورم بسیار زیاد است.
ارتش، راهبان،  از جمله شامل کادر  نماینده در کنگره شرکت می کنند که  حدود سه هزار 
آنها  اکثریت  بود.  بخش خصوصی خواهد  ممتاز  و چهره های  قومی  اقلیت های  نمایندگان 
اعضای حزب کمونیست چین هستند. وظیفه نمایندگان حاضر نه بحث در مورد سیاست ها، 

بلکه تصویب تصمیم هایی است که مقام های حزب از قبل پشت درهای بسته گرفته اند.
از جمله قرار است طرح هایی برای بازسازی چند وزارتخانه دولتی، تغییرات در چند سیاست 
دیرینه در مورد ارتش و همچنین طرح هایی در ارتباط با انحصار تقریبا کامل دولت بر برخی 

نهادها و آزادی های فردی تصویب شود.
درحالی که برنامه دقیق این کنگره در اختیار عموم گذاشته نشده، شی جین پینگ قرار است در 

بخش پایانی این رویداد رسما رییس جمهور شود.
او نوامبر گذشته به عنوان رهبر حزب کمونیست منصوب شد که گامی در جهت رییس جمهور 
شدن او بود. در آستانه نشست کنگره، رسانه های این کشور انتظارات باالی عمومی را منعکس 
کردند که می شد آنها را در گزارش های مربوط به تقاضاهای عمومی برای مقابله با فساد، 
رسیدگی به مساله آموزش، مراقبتهای اجتماعی، مساله درحال تشدید آلوده گی هوا و همچنین 

نیاز به رسیدگی به شکاف فزاینده طبقاتی دید.

می  ونزویال  دولت 
چاوز  هوگو  که  گوید 
این  جمهوری  رییس 
عمل  پی  در  کشور 
جراحی سرطان، دچار 
و  تازه  عفونت  یک 
تنفسی  دستگاه  شدید 

شده است.
گاس  ویه  ارنستو 
اطالعات  وزیر 
چاوز  آقای  که  گفت 
بسیار  وضعیتی  در 

حساس قرار دارد.
آقای چاوز، 5۸ ساله، ماه گذشته پس از معالجات سرطان در کوبا به 
کشورش بازگشت اما از آن زمان در انظار عمومی ظاهر نشده است.

مورد  در  کامل  جزئیات  انتشار  خواستار  ونزویال  مردم  از  بسیاری 
وضعیت سالمتی او شده اند.

آقای ویه گاس تازه ترین گزارش وضعیت آقای چاوز را از تلویزیون 
قرائت کرد.

او که در بیمارستان نظامی کاراکاس، محل معالجه آقای چاوز، صحبت 
می کرد گفت: »امروز عملکرد دستگاه تنفسی رو به وخامت است.«

او گفت که آقای چاوز هم اکنون »شیمی درمانی فشرده« و همچنین 
معالجات تکمیلی را می گذراند.

تصور می شود آقای چاوز که 14 سال در قدرت بوده در ناحیه لگن 
خاصره دچار سرطان باشد اما جزئیات بیماری او اعالم نشده است.

او در ماه جون 2011 اعالم کرد که مبتال به سرطان است و از آن زمان 
چهار بار تحت عمل جراحی و همچنین شیمی درمانی و پرتودرمانی 

قرار گرفته است.
ریاست  به  ساله  دوره شش  یک  برای  دیگر  بار   2012 اکتبر  در  او 
ژانویه  بود 10  قرار  او که  مراسم سوگند  اما  انتخاب شد  جمهوری 
برگزار شود عقب افتاده است. دیوان عالی حکم داد که این تاخیر به 

دلیل بیماری آقای چاوز قانونی است.
اعضای  دانشجوی ونزویالیی و  در روزهای شنبه و یکشنبه صدها 
گروه های مخالف در کاراکاس راهپیمایی کردند و خواستار افشار 

جزئیات کامل وضعیت سالمتی رییس جمهور شدند.
گفته می شود که او از بیمارستان درباره امور کشور تصمیم می گیرد 

اما مقام ها پیام های ضد و نقیضی درباره حال او منتشر کرده اند.
نیکالس مادورو معاون آقای چاوز شنبه گفت که رییس جمهور هنوز 
تحت شیمی درمانی است. روز پنجشنبه او در تلویزیون گفته بود که 

آقای چاوز برای ادامه حیاتش می جنگد.

لیکس  ویکی  افشاگر  سایت  وب  موسس 
مدعی شده که این وب سایت اسناد محرمانه 
بیشتری از امریکا ادر اختیار دارد که هنوز به 

صورت آن الین منتشر نشده است. 
به گزارش خبرگزاری پی.تی. آی، وب سایت 
نیست  قرار  همچنین  لیکس  ویکی  افشاگر 
اسناد مربوط به دادگاهی بردلی منینگ، یکی 

از منابع اطالعاتی خود را منتشر کند.
که  سایت  این وب  موسس  آسانژ،  جولیان 
هم اکنون در سفارت اکوادور در لندن به سر 
امریکایی  سیاسی  زندانی  را  منینگ  می برد، 
که  است  فعالی  او  گفت:  و  کرد  توصیف 
به دلیل افشای حقیقت مورد مجازات قرار 

گرفته است.
موسس وب سایت ویکی لیکس افزود: دادخواست این سرباز در دادگاه یک پیشرفت 
مثبت برای او محسوب می شود. او برای اولین بار موفق شد تا درخصوص انگیزه اش 

برای افشای حقیقت و تحریک عموم برای مناظره درخصوص جنگ صحبت کنند.
جولیان آسانژ هم چنین این موضوع را تایید کرد که ویکی لیکس اسناد محرمانه نظامی 
را که مربوط به بی اعتنایی امریکا به دستگیری و تعقیب مخالفان سیاسی نوری المالکی، 

نخست وزیر عراق در فوریه سال 2010 میالدی می شود دریافت کرده است.
وی همچنین اعالم کرد، ویکی لیکس در آن زمان به دلیل حفاظت از منبع افشای این 

اسناد، آنها را منتشر نکرد و هنوز هم نمی تواند آنها را منتشر کند.
عالوه بر این ویکی لیکس فیلمهای ویدیویی و سایر مدارک مربوط به حمله هوایی 
امریکا در مه سال 2009 در نزدیکی روستایی در افغانستان را که 90 تا 150 غیر نظامی 

از جمله کودکان در آن کشته شدند در اختیار دارد.
جولیان آسانژ افزود، این مدارک نشان دهنده این هستند که حمله هوایی ماه می سال 
2009 در این روستا یک قتل عام و یک جنایت جنگی است. ویکی لیکس این اسناد 
را در اختیار داشت و برای انتشار آنها زمان بندی کرده بود اما زمانی که یکی از اعضای 
این وب سایت گروه را ترک کرد و اسناد را با خود برد و سپس آن ها را منهدم کرد، 
فرصت انتشار آنها نیز از میان رفت. چرا که وب سایت ویکی لیکس یک نمونه دیگر 

از آنها ندارد. 
آسانژ که به دلیل ممانعت از استردادش به سویدن به اتهام تجاوز جنسی از 19 جون 
2012 میالدی در سفارت اکوادور در لندن به سر می برد، از دولت اکوادور پناهندگی 

دیپلماتیک گرفته است.
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بخش دوم و پایانی

6ـ مراقب حرف های تان باشید 
اگر تصمیم پی گیری کاری را ندارید، نگویید که آن را انـجـام خواهید داد. اعتبار 
مـورد  در  نکنید،  قول خود عمل  به  اگر  دارد.  با کالم تان  تنگاتنگی  ارتباط  شما 

کـارهـای بـزرگ بـه شـما اعتماد نشده و در نتیجه پیشرفتی نخواهید کرد. 
۷ـ قدردانی و سپاس گزاری کنید 

اگر فـردی لـطفـی به شما کرد و یا برای انجام کاری برای شما، از خواستۀ خود 
گذشت، به این کار او پاسخ دهید. شما به خودِی خود مستحق لطف نـبـوده و 
کسـی بــه شما بدهکار نیست. اگر مورد لـطـف واقـع شـدید، تـشـکر نـمـوده 

و در عوض، مقابله به مثل کنید. 

۸ـ بافکر و بامالحظه باشید 
تلـقـی  ارزشمند  و  مساعد  را  شما  سخناِن  دیگران  که  نـکیند  تـصور  هـرگز 
خـواهـنـد کـرد. برخی افراد به صورت طبیعی تک تک کلماتی که شخص بـیـان 
می کنـد را بـرای یـافــتن یک رودررویی شخصی مورد جست وجو قرار می دهند. 
شما نمی تـوانیـد این گونه افراد را تغییر دهید، اما قادرید نزد آن ها حرف های خود 
را با دقت سازمان دهی نمایید. پیش از صحبت کـردن، فکر کنید و مطمین شوید 

که هیچ ابهامی که باعث سوءتعبیـر شـود، در سـخـنـان شما وجود ندارد. 
بروز  از  تا  نمایید  دیگران  نقطه نظراِت  فهمیدن  در  سـعی  می توانید  هم چنین 
سوءتفاهمات ممانعت به عمل آورید. ممکن است عمیقًا اعتـقـاد بر حـقانـیـِت 
خـود داشـتـه باشید، اما متوجه گردید که دیگران به همین منوال دربارۀ عقاید 
ببینید  و  شمرده  محترم  را  آن ها  نظراِت  باید  شما  می اندیـشند.  باورهای شان  و 
مورد  در  بخواهید  دیگران  از  مـشاجره  به جای  می کنند.  فکر  این گونه  آن ها  چرا 
می توانید  اما  کنید،  مـوافــقت  نیـستـید  مجـبـور  دهنـد.  توضیح  مواضع شان 

بگویید »من متوجه هستم شما چه می گویید.« 

۹ـ از خود گذشته گی کنید 
گه گاهی از مکان شغلِی خود خارج شده و به دیگران در کـارهـای شـان کـمک 
گفتن،  دهید.  انجام  شود،  درخواست  شما  از  این که  بدون  را  عمل  این  نمایید. 
»کمک الزم نـداری؟« یــک تاثیر دوگانه در پی دارد. ابتدا، شما دیگران را تشویق 
مثـبـت تـری  کـاری  مـحیـط  نتـیـجـه  در  و  نـمـوده  گـذشته گی  خـود  از  بـه 
ایـجاد خـواهد شـد. دوم، بـرای خود لطفی متعاقب را خریداری می کنید، چرا که 

مهربانی همیشه باز می گردد. 
۱۰ـ متواضع و فروتن باشید 

مافوق  اشخاص  و  همکاران  دادِن  قرار  تأثیر  تحت  برای  مشهود  تالش های 
ندارد.  را دوست  آدم خودنما  هیچ کس  داشت.  به همراه خواهد  نـتـیجۀ عکس 
اگر می خواهید کماالت شما تـوسـط دیـگران تصدیق شوند، کافی است تمرین 
بردباری بیشتری بنمایید. کامیابی های شما زمانی مصداق واقعی پیدا می کنـند کـه 
به  از آن  این که مرتب صحبت  نه  اجازه دهید دیگران خود متوجه آن ها گردند، 

میان آورید. 
۱۱ـ به حفظ آبروی دیگران کمک کنید 

هـر کسی اشتباه می کـنـد. بــه دفعۀ قبلی که اشتباهی خجالت آور مرتکب شدید، 
فکر کنید. دوست نداشتید کسی بیـایـد و اشـتـباه شـمـا را کـوچـک جلوه داده 
با  انجام دهید.  و از جدیِت آن بکاهد؟ پس همین کار را شما در مورد دیگران 
به  دوستانه  ضربه یی  همراه  به  شده،  مرتکب  که شخص  اشتباهی  به  خنـدیـدن 
شانه هـای او، از پریشانی اش کاسته و بگویید: »این )اشتباه( برای بهترین افراد هـم 
مـمـکـن است پیش بیاید.« با این کار به او و به دیگران اطمینان می دهید که دنیا 
به پایان نرسیده است. اگر مـــناسب است، به جای جلب توجه بی مورد نسبت به 

اشتباه رخ داده، هیـچ چیزی نگویید.
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          شروین طاهری
جوهرِی  تفاوت  تنها  گویا  پرسش گری 
انسان با دیگر انواع است. پرسش از آن چه 
طبیعت نام گرفته و هم چنین پرسش از خود 
به عنوان عاملی در مقابِل این طبیعِت فراخ. 
داستان شکل گیرِی این پرسش و پاسخ های 
اولیه به آن، از دیر زمانی ست که جدل هایی 
است.  کرده  همراه  با خود  را  کم اثر  و  تند 
این  به  بار  اول  که  بودند  یونانیان  این  آیا 
دستاورد راه یافتند و یا همسایه گان شرقی 
هم چون بابل و مصر در این راه گوی ربوده 

بودند؟ 
مورد  آن چه  بحث ها،  چنین  این  از  فارق 
قرار  پژوهش گران  از  زیادی  پذیرش جمع 
آغاز حرکت  در  بشر  که  است  این  گرفته، 
خود به سمت روشنایی، دستاوردی به نام 
در  مشعلی  هم چون  و  برساخته  را  تعقل 
حیات  تاریِک  و  تنگ  مسیر  برابر خویش، 
این جست وجو در کونیگسبرگ  را کاوید. 
تولد  با   1724 سال  به   )konigsberg(
باالترین حد خود رسید.  به  کانت  امانوئل 
در  بیکن  و  دکارت  دعاوی روش شناسیک 
کنار امتداد آن در آرای اسپینوزا و الیپنیتس 
و هم چنین تجربه گرایی انگلیسی، جهان را 
به سمت تولدی تازه سوق می داد. دکارت 
منطق  همان گویه های  آن چه  کردِن  رد  با 
صوری می خواند، در صدد برآمد دستگاهی 
بدیهی و بی نقص بسازد تا با به کارگیری آن 
بتوان بر هر شکی فایق شد و تمامی دانش 
بست.  کار  به  ناشناخته ها  راه کشف  در  را 
بر  تنها  نه  وی  هستِم  پس  می اندیشم  من 
بلکه  داشت،  تأکید  انسان  اندیشندۀ  وجود 
به وی این امکان را می داد تا با اتکا به آن، 
برخوردها  و  شکل ها  مکانیستی  جهان  بر 

مسلط شود. 
دستاورد فلسفۀ دکارت اگرچه به علم این 
امکان را بخشید تا از توهمات اسطوره یی 
رها شود، اما خود مشکلی بزرگ تر حاصل 
به سخنی  یا  و  جهان  و  من  آورد؛ جدایی 
مالبرانش و اصحاب  اوبژه.  دیگر، سوژه و 
اصالت، موقعی در صدد برآمدند این نقص 
نشد.  ممکن  این  اما  سازند،  برطرف  را 
یک  به  را  دکارت  دوگانۀ  جواهر  اسپینوزا 
برد و الیپنیتز  فرا  به تحرک  جوهر مجبور 
بی نهایت  با  نقطه  بی نهایت  به  را  جوهر 
مقابل،  سوی  در  کاست.  فرو  امکان 
جریان آمپریستی در انگلستان فاهمه را به 
و  دادند  تقلیل  بیرونی  حسی  دریافت های 
کردِن  سری  ذاتِی  عادت  حاصل  را  علیت 
رویدادها در حافظه تفسیر کردند. اما آن چه 
که  بود  این  داشت،  قرار  همه  توافق  مورد 
دیدگاه  برخالف  اگرچه  باشد.  باید  منی 
نبود  بدیهی  به هیچ وجه  من  این  دکارت، 
و حتا در قرائت هیوم چیزی جز یک جسم 

منفعل تفسیر نمی شد. 
ناکارآمدی  پذیرش  توافقات،  دیگر  از 
مشکالت  حل وفصل  در  صوری  منطق 
حرکت،  این  با  همگام  بود.  بشر  معرفتی 
نیوتن  به  گالیله  از  علمی  جهان شناسی 
انگار  نیوتن  بی نقِص  فیزیک  رسید. 
کند.  حل  را  مشکالت  تمامی  می توانست 
اما اشکاالت هیوم به منشای تجربه و عدم 
تازه بنیاد  گسترۀ  این  آن  از  قطعیِت حاصل 
که  کانت جوان  بنابرین  تحدید می کرد.  را 
شیفتۀ فیزیک و از شاگردان مکتب الیپنیتز 
بود، می بایست این دو مشکل را حل کند. 
از  و  را  دکارت  دوآلیسم  ناچار  یک سو  از 
برای علم  یافتن ستونی مستحکم  دیگرسو 
به  کانت  تا  گذشت  سال   57 تجربه.  و 
عقل  رسید؛  تاریخ ساز  و  بزرگ  راه حلی 
برای  تعقل  جست وجوی  انگار  محض. 
نویدبخش  انجامی  سرانجام  خویش  یافتن 
را  استعالیی  مِن  و  استعالیی  منطق  نام  با 

ارمغان آورد.

سه گانۀ  از  نقد  اولین  که  محض  عقل  نقد 
نقدهای کانت بود، در سال 17۸1 به طبع 
نخست  داشت.  هدف  چند  اثر  این  رسید. 
را  آن  امکان  و  تجربه  ساختمان  آن که 
پرسش  این  پاسخ  این که  دوم  نماید؛  بیان 
علم  یک  متافیزیک  اصاًل  آیا  که  بدهد  را 
است؟ بنابراین کتاب ابتدا شهودات محض 
می داد  نشان  سپس  می کرد،  کاوی  وا  را 
سرانجام  و  است  چه گونه  شناخت  امکان 
وارد دیالکتیک با متافیزیک می شد. اما ابتدا 
می بایست علت تخصیص نقد را در عنوان 

اثر بررسی کنیم. 
فلسفی  دیدگاه های  در  بود  مدعی  کانت 
دچار  می گردد،  بیان  آن چه  هر  پیشین 
دگماتیسم است. به عبارتی دیگر، پیشینیان 
آن ها  مطالِب خود  تحلیل  واکاوی و  بدون 
را بدیهی و عاری از خطا می پندارند حال 
از  که  پرسش هایی  به  پاسخ گویی  از  آن که 
می زنند.  باز  سر  برمی آید،  خودشان  نظام 
بدین سان، قاعدۀ نقادی بدین معنا خواهد 
بود که هر نظام فلسفی ناچار باید در برابر 
خود مسوول باشد و مدام خود را بیازماید. 
نقادی  فلسفۀ  می توان  را  نظامی  این چنین 
پاسخ گویی  سراغ  به  ابتدا  در  کانت  نامید. 
به این سوال می رود که آیا می توان تجربه 
را تجربه کرد؟ به عبارتی دیگر، اگر مدعی 
می کنیم  دریافت  ما  آن چه  هر  بگوید 
با  برخورد  در  ما  حسی  تجربیات  حاصل 
دهد  پاسخ  می تواند  آیا  است،  محسوسات 
که ما اصاًل چه گونه نسبت به تجربه کردِن 

خویش آگاه هستیم؟ 
از  تنها زمانی می توان  پاسخ می دهد  کانت 
عملی  چنین  امکان  که  راند  سخن  تجربه 
موجود  حس  قوۀ  در  پیشینی  صورت  به 
کرد،  ثابت  را  گفته  این  بتوان  اگر  باشد. 
ممکن  را  کردن  تجربه  می توان  آن گاه 
دانست. کانت این قواعد پیشینی را در دو 
شرط زمان و مکان جمع می کند. آن چه بر 
و  تجربه  مادۀ  می شود،  عارض  ما  حواس 
صورت های پیشینی حواس شکل دهنده به 
تنها  را  خارجی  اعیان  ما  هستند.  ماده  این 
بنابراین  می کنیم.  درک  بودن شان  مکان  در 
موجود  تجربه یی  هر  در  مکان  صورت 
از سوی دیگر، نسبت های  حس مان است. 
ادراک  زمانیت شان  در  را  خویش  درونِی 
دچار  می کنیم  حس  که  آن گاهی  می کنیم؛ 
اعیان  حال،  عین  در  گشته ایم.  انفعالی 
بیرونی نیز در همان حال که واقع مکانی اند، 

همام  یا  هستند. شهود محض  نیز  زمان دار 
طریق  دو  این  از  تنها  حسی  تجربۀ  امکان 
اصاًل  این که  از  پیش  پس  می شوند.  ممکن 
این  در  را  ما حسیات مان  آغاز شود،  تفکر 
بپرسیم  کانت  از  اگر  درمی یابیم.  قالب  دو 
می گوید  نه؟  یا  فطری اند  امکانات  این  که 
و  عارضی  یعنی  است؛  پیشینی  امکان  این 
یا اکتسابی نیست، بلکه هست از آن جهت 
که هست. به عبارت دیگر، ساختار حسیات 

این گونه پدید آمده یا ساخته شده اند.
بیان ساختمان حسیات،  با  کانت  بدین سان 
تجربه کردن جهان را ممکن می سازد. منظور 
این نیست که تا پیش از او آدمی جهان را 
کانتی  قاعدۀ  بلکه  است،  نمی کرده  تجربه 
تناقضات مطروحه از طرف هیوم را برطرف 
می سازد. این مقدمه قاعدۀ دیگری را نمایان 
می سازد که می توان آن را پاسخ به پرسش 
آیا جهان طبیعی در بیرون از ذهِن ما موجود 
است؟ دانست. کانت با آوردن مفهوم شهود 
در  تنها  که  می دارد  عیان  واقع  در  محض، 
صورتی می توان دارای تجربۀ حسی بود که 
ابتدا  جهان محسوسات وجود داشته باشد. 
از جانب اشیاء مادۀ احساس صادر می گردد 
و هم زمان در مدار زمانی ـ مکانی در قوۀ 
ترتیب  بدین  می گردد.  دریافت  احساس 
اگر جهان محسوس وجود نداشت، اگرچه 
اما  امکان تجربه برای احساس برقرار بود، 
احساس چه چیز را می خواست تجربه کند؟ 
استفاده  پدیدار  لفظ  از  کانت  بین،  این  در 
می نماید و انسان را موجودی درون جهانی 

تجربه  مادۀ  آن چه  هر  اگر  اما  می خواند. 
است، تنها به صورت پدیداری ادراک شود، 
آیا در فراسوی آن ذاتی مادی اما ناشناخته 

واقع است؟ 
گاهی  نیست؛  ثابت  چندان  کانت  موضع 
نتیجۀ  یک  تنها  را  فی نفسه  وجود  یا  نومن 
لحاظ  اصاًل  را  آن  گاهی  می شمرد،  منطقی 
نمی کند و گاهی هم به تأکید امکان دست 
را  فی نفسه  شئ  بارۀ  در  شناخت  به  یافتن 
حدودی  تا  موضوع  این  می داند.  ناممکن 
)جدایی سوژه/اوبژه(  را  سابق الذکر  مشکل 
تمدید می کند. در هر حال، کانت دست از 
پدیده شناسی خود برنمی دارد. علت را باید 
دانستِن  بدیهی  پیشینی تجربه و  در شرایط 
آن جست وجو نمود. تا این جا وجود جهان 
است.  گردیده  ممکن  آن  تجربۀ  امکان  و 
تجربه ها  این  از  ما  فهم  دید  باید  حال 

چه گونه صورت می پذیرد. 

بخش نخست

عقل محض و کانت

11 قانون اصلی
 در ارتباطات انسانی



           فرحناز علی زاده 
»دریا« رمان واقع گرای مدرن از نوع داستان ـ خاطره، 
به  نوستالژیک  نگاه  با  راوی گذشته نگر  من  دیدگاه  با 
گذشته ـ به دلیل توجه به دغدغه های ذهنی شخصیت 
ـ  هویت  کسب  برای  او  گذشتۀ  در  کنکاش  و  اصلی 
تشکیل  فصل  دو  از  که  ذهنی ست؛  روان شناسی  رمان 
به  پیری  راوی  از  نویسنده  اول،  در فصل  است.  شده 
مرگ همسر  اثر  در  که  می گوید  موردون«  »مکس  نام 
مشتی  ـ  بونار  )زنده گی نامۀ  نوشته هایش  کند  روند  و 
یادداشت نیم پز و مقدماتی( به خانۀ روستایی به جایی 
که به آن دل بسته گی خاصی دارد، بازمی گردد تا به گفتۀ 
یادآوری گذشته ها  به  با  تا  کند؛  فرار  از حال  خودش 
خاطره  بار  که  بی ارزش  ظاهر  به  ظریف  جزییات  و 
وجودشان  سال  سال های  که  را  »چیزهایی  می شوند 
مرور  با  او  کند.«  پیدا  ناگهان  بود،  شده  فراموش 
خاطرات ازهم گسیخته اش، به شناخت خود و جهان 
پیرامونش می رسد، به یک نوع معالجه )هومیوپاتیک( 
برایش حاصل  ُخرده روایت ها  تفسیر همین  اثر  در  که 
امکان پذیر  یادآوری  با  تنها  که  هویتی  به  می شود؛ 
آیندۀ  و  »گذشته  است  معتقد  او  که  چرا  می گردد، 
محتمل و نامحتمل از یک نقطه آغاز می شود.« )ص۸0( 
همان طور که گادامر نیز در مورد زمان  می گوید: »زمان 
حال تنها در پرتو گذشته قابل  درک است؛ و با گذشتۀ 
همواره  گذشته  و  می دهد؛  تشکیل  را  زنده  تداومی 
می گیرد.«  شکل  حال  در  ما  جانبدارانۀ  دیدگاه های  از 

)ایگلتون،13۸6:ص99(
اما بیان این روایت های ذهنی تو در تو بدون انسجام 
که  طوالنی  جمالت  با  اول  فصل  نیمه های  تا  زمانی، 
باعث  و  اصلی ست  قصۀ  یافتن  گیِچ  هنوز  خواننده 
ضرب آهنگ کند اثر می شود؛ در فصل دوم به خوانشی 
همراه  کوتاهتر  جمالت  و  بیش تر  تعلیق  با  راحت تر 
رمان،  انتهای  خصوص  به  و  دوم  فصل  در  می شود. 
نویسنده با گشودن راز زنده گی شخصیت های داستانی 
عشقش  و  گریس   خانوادۀ  سر خانۀ  معلم  »رز«  چون 
و  کلویه  مکس،  بین  رابطه  خانواده؛  پدر  به  نسبت 
هم چنین بازگشت نامزد »کلر« و آغاز زنده گی مشترک 
با  راحت تر  خوانشی  تند تر،  ضرب آهنگی  به  دو،  آن 

لذت بخشی نسبی در متن می رسد.
مرور  را  روایتش  بهانۀ  راوی  گفته شد،  که  همان طور 
با کمک  او  بازیافتن هویت خود می داند؛  خاطرات و 
ذهنیت و حافظۀ خوبی که دارد )ص130( بیش تر از 
بین  تقابل  از  او  حال؛  تا  می کند  روایت  گذشته  زمان 
خانوادۀ  با  دنگال شان  اتاق های  آن  با  فقیرش  خانوادۀ 
با  پدرانی  خشونت  از  می گوید،  گریس  ثروتمند 
که  بی رحمانه یی  تلخ  طنز  و حس  شوخی های خشن 
ترک  را  خانواده  یا  که  می زند،  موج  وجودشان  در 
حضور  وجود  با  یا  و  خودش(  پدر  )مانند  می کنند 
فیزیکی در خانواده، نقشی در رابطۀ عاطفی و زناشویی 
گریس،  »آقای  از  هستند؛  خود  فکر  به  تنها  و  ندارند 
پیر بز خندان«)ص102( مردکی که راوی نوجوان دلش 
او  به  و  بیاندازدش  بیرون  لگد  با  اتاق  از  می خواهد 
اولیۀ  از عشق  نان. راوی هم چنین  بگوید هری حیف 
خود نسبت به خانم گریس می گوید، از رابطۀ نوجوانی 
که از غم عشق بی خود می شود؛ نوجوانی که می تواند 
بی  که  بدهد، عشقی  نیز  خانواده   دختر  به عشق  دل 

سرانجام است و با مرگ دختر خاتمه می یابد.
با  را  خواننده  گسسته،  ظاهر  به  روایت های  این  بیان 
دنیایی  می کند؛  آشنا  مدرن  دنیای  در  فردی  زنده گی 
انسان  و  می شود  کم رنگ  انسانی  روابط  آن  در  که 
زیرا  می کند؛  نگاه  گذشته  به  نوستالژیک  نگاهی  با 
اثر  و  شده  متجلی  حال،  در  گذشته  مدرن،  رمان  در 
آدم هایی ست  تنهایی  مدرن، حدیث  رمان  است.  گذار 
نوع  این  در  می کنند.  زنده گی  خاطره های شان  با  که 
رمان، نویسنده دیگر به نقل حوادث متعدد و هیجانی 
در  دارد؛  توجه  فرد  ذهنیت  بیان  به  بلکه  نمی پردازد، 
رمان مدرن دست یافتن به حقیقت، امری کاماًل فردی 
می شود و فرد به واسطۀ خاطراتی که از افکار و اعمال 
می یابد.  دسترسی  خود  هویت  به  دارد،  گذشته اش 
درست مانند نوجوان رمان »دریا« نوجوانی که از فقر 
خود به سوی ثروت گام برمی دارد و برای رسیدن به 

از قشر و  به فردی  این هویت گاه شاید مجبور شود 
طبقۀ خود آزار برساند؛ پسری که  مجبور است دست 
قبول  مورد  بتواند  تا  بزند  ملخ ها  آزار  و  خشونت  به 
نوجوانی که  قرار گیرد)ص95(،  ثروتمند  کلویه دختر 
برای یافتن شخصیت خود مدام از دیگران الگوبرداری 

می کند.
»من هیچ وقت شخصیت نداشتم، دست کم به آن شکلی 
من  دارند،  که  می کنند  خیال  یا  داشتند  دیگران  که 
نداشتم. من همیشه هیچ کس بودم که بهترین آرزویش 

این بود که شخصیتی باشد«. )ص176(
و این ها حکایت حال انسان تک افتادۀ مدرنی ست که 
در سرگشته گی و بی هویتِی خود در مالل و روزمره گی 
در  سرهنگ  که  همان طور  می زند.  دست وپا  زنده گی 
می برد.  فرو  گریبان  در  سر  خود  بی کسی  و  تنهایی 
نویسنده برای ساختن وجه مدرن داستان، روایتش را از 
میانه شروع می کند و حالت دوارمانندی به آن می دهد 

تا بیانگر چرخش این زنده گی تکراری باشد. 
حمل  خودمان  درون  دیگران،  خاطرۀ  از  »جنازه یی 
می کنیم تا زمانی که جان از تن مان در برود، بعد نوبت 
بعد نوبت  بمانیم و  ماست که مدتی در ذهن دیگران 
آن ها برسد که بیافتند و بمیرند و نسل ها همین چرخه 

ادامه یابد.« )ص97(
به  می توان  متنی  مشترک  بن مایه های  و  موتیف ها  از 
مرگ ـ فرار از زمان ـ عشق ـ دریا ـ  مالل در زنده گی 
اشاره کرد. بن مایه هایی که گاه به حالت نمادین به کار 
راز  زنده گی،  و  حیات  مادر  دریا:  می شوند:  گرفته 
ابدیت و  نامتناهی بودن معنوی، مرگ و تولد دوباره، 

امتداد زمان، ناخودآگاه. 3
تکرار  و  موثر  نقش  دریا  رمان،  بیش تر صحنه های  در 
می شود  باعث  که  جایی ست  دریا  دارد.  شونده یی 
شخصیتی که خود را کوچک و فقیر می داند، به بزرگی 
نشان  برای  جایگاهی  که  چرا  برسد؛  برجسته گی  و 
این همه  به  »نیازی  اوست  مهارت های  و  قابلیت  دادن 
که  مکانی ست  دریا  )ص111(.  نیست.«  خودنمایی 
را  مرگ  بهترین  او  و  می خواند  فرا  خود  به  را  راوی 
او به گونه یی خاص به  غنودن در بستر دریا می داند. 

دلیل است  این  به  این توجه شاید  دارد و  دریا توجه 
که دریا محل دفن عشق او »کلویه« است. دریایی که 
حتا بعد از ازدواج با آنا باز آرامش را تنها در کنار آن 
می توان یافت »با آنا توی ]داخِل[ خانۀ قدیمی مان که 
بین دریا و کوه قرار داشت می نشستیم و...« )ص77( 
او  و  فرا می خواند  به خود  را  روای  بارها  که  دریایی 
بیش تر اوقاتش را در کنار آن می گذراند. )پایان فصل 

یک و دو( 
کمال،  مکان  گذشته«  به  »رجعت  زمان:  از  فرار 

اندوهبار  هبوط  از  بشر  که  بی پایانی  رستگاری  یعنی 
متن  در  که  رجعتی  ص179(  )همان،   4 داشته.  خود 
دانستِن  و  شناخت  بانی  و  می انجامد  وقوع  به  بارها 
راوی ست »مساله یی که االن با آن روبه رو هستم، دقیقًا 
کی  پس  نبودیم،  خودمان  اگر  است.  دانستن  مسالۀ 
با نگاه  بودیم؟« )ص176( فرار از حال و رجعتی که 

هستی شناسانه توام است.
مرگ: حضور مرگ را می توان در صحنۀ ماندگار غرق 
شدن کلویه و مایلز یافت؛ مرگ خانم و آقای گریس، 
مرگ چارلی پیر، پدر آنا و سپس مرگ آنا که بانی سفر 

و حرکت مکس موردون می شود.
کار  دستمایۀ  که  کهن الگویی ست  خود  عشق  عشق: 
به خصوص  می گیرد،  قرار  نویسنده گان  از  بسیاری 
عشق  روبه روست.  شکست  با  که  نافرجام  عشق های 
اولیه و کودکانه راوی نسبت به خانم گریس، »دردی 
که قلب یک پسربچه را پر می کند .« )ص72(. عشق 
مکس نسبت به کلویه که با او بدرفتاری می کند و گاه 
نادیده اش می گیرد. عشق بین راوی و آنا که به زنده گی 
خاتمه  آنا  بیماری  و  مرگ  با  ولی  می انجامد،  مشترک 
گریس  آقای  با  سرخانه  معلم  رز،  بین  عشق  می یابد. 
که بی سرانجام است و در انتها عالقه و عشق بین کلر 

و نامزدش.
ـ  مرگ  تقابل  به  ابتدا  باید  متنی  مهم  تقابل های  از 
با  نویسنده  اشاره کرد.  ـ ثروت  فقر  زنده گی و سپس 
مدام  و  است  آلونک نشین  که  فقیری  راوی  دادن  قرار 
از بیغوله یی به بیغوله یی دیگر در حال جابه جایی؛ در 
آنا  پدر  و  گریس  ثروتمندی چون  خانواده های  مقابل 

از »آدم هایی که خانه های درست و حسابی داشتند و 
به  سخن  )ص۸9(  نمی شدند«  قاتی  آلونک نشین ها  با 
و  دوم  بار  برای  متن  در  که  آن چه  اما  می آورد.  میان 
ارتباط  مکس  نمی شود؛  باورپذیر  آنا  از سوی  این بار 
فقیر آلونک نشین با آنای نسبتًا ثروتمند است. در وهلۀ 
از  »و  می یابد  راه  گریس ها  خانۀ  به  مکس  وقتی  اول 
هر  جایگاه  که  ـ  اجتماعی  طبقات  پله های  آن  عمق 
تعیین می کند ـ  از پیش در جامعه مشخص و  فرد را 
راهی به باال می یابد و با خانوادۀ گریس قاتی می شود.« 
علت  به  گریس  خانم  که  می پذیرد  خواننده  )ص90( 
این که اوالً مکس را هم سن وسال کودکانش می پندارد 
دل  در  انگیزه یی  می خواهد  چون  دیگر،  سوی  از  و 
آقای گریس بی تفاوت با آن خنده های تمسخرآمیزش 
به  را  او  و  می دهد  نشان  توجه  مکس  به  کند،  ایجاد 
پدر  سوی  از  پذیرش  این  ولی  می پذیرد؛  خود  خانۀ 
آنا، مردی کنس که وضع توپی دارد و مثل خرپول ها 
عینک گندۀ سنگینی می زند، چه گونه توجیه و پذیرفته 
می شود. مگر نه این که چارلی پیر خود جزو ثروتمندان 
شهر به حساب می آید، پس چه طور تا این حد راحت 
این علت که مکس  به  تنها  برخورد می کند.  با مکس 
قدبلند است و چارلی راحت با بلندقد ها کنار می آید؟! 
از مکس  آنا  باورناپذیری وقتی شدت می یابد که  این 
راوی  گفتۀ  به  که  عملی  می کند،  خواستگاری  فقیر 
مانند شیرجه زدن در آب و بانی کم نفسی او می شود. 
»از آن باال به دنیای آنا و پدرش پرت شدم که انگار 
دنیایی دیگر بود.« )ص۸6( به راستی چرا راوی که حتا 
می کند،  نقل  مو  به  مو  را  گذشته  جزیی ترین حوادث 
نباید از رابطۀ عمیق بین خود و آنا و چه گونه گی ادامۀ 
از  آنا  تا  اتفاقی روی می دهد  این که چه  آشنایی اش و 
او خواستگاری کند، حرف بزند؛ آشنایی و عشقی که 

ماندگارتر از عشق کلویه به نظر می رسد. 
از ُخرده گیری های دیگر باید به اطالع دهی نویسنده در 
پایان اثر اشاره کرد و این که چرا راوی تنها در سطر های 
واواسور«  »دوشیزه  و  »رز«   بودن  یکی  از  پایانی، 
می گوید. راوی که دغدغۀ ذهنی اش مرگ کلویه است، 
به جای آن که از علت خودکشی کلویه بپرسد تا شکش 
که  ـ  کلویه  مادر  سرنوشت  از  شود،  مبدل  یقین  به 
کتمان  می پرسد؛  ـ  پیش بینی ست  قابل  و  معلوم  تقریبًا 
به راستی چه سودی در  افشای آن  یا  این اطالعات و 
پیشبرد روایت داستانی دارد؟ افشای این نکته در کنار 
ابهام دلیل خودکشی کلویه که به مرگ مایلز نیز منجر 
و  است؟!  برخوردار  بیش تری  اهمیت  از  آیا  می شود 
برای  رسمی  فاصلۀ  و  بازسازی شده  رابطه  این  واقعًا 
حفظ ارتباط بین مکس و دوشیزه واواسور از چه رو 
الزم و ضروری ست؟ )ص209( راوی که از سویی به 
دل بسته گی دوشیزه واواسور نسبت به خود و کم محلی 

نسبت به سرهنگ می گوید و از سوی دیگر، خود را 
»کم کمک  می داند  بان  و  واواسور  بین  اختالف  بانی 
معلوم شد که دعوا سر من است و هر کدام از طرفین 
سعی دارند یک جوری مرا طرف خودشان بکشانند« 

)ص167( 
از چه جهت اطالعات غلط به خورد خواننده می دهد 
برمال  را  داستانی  شخصیت  دو  بودن  یکی  زودتر  و 
نمی کند. این ابهاماتی ست که در کنار محاسن اثر ذهن 
خواننده را به خود درگیر می کند. ای کاش جان بنویل 
این  تا  می پرداخت  نیز  مسایل  این  به  رمان  انتهای  در 

اندک ُخرده گیری را نیز از منتقد می گرفت.
با تمام این اوصاف و خرده گیری های اندک؛ جا دارد 
که گفته شود رمان »دریا« به علت آن که تک افتاده گی 
انسان مدرن و افول معنویت را به بیانی ساده روایت 
می کند، به تداوم گذشته در حال می پردازد و خواننده 
را به یاد این جملۀ پروست می اندازد که »اگر بتوانیم 
به دنیای ناخود آگاه انسانی رسوخ کنیم، قادر خواهیم 
بود کل حقیقت وجودی و تاریخچۀ زنده گی را کشف 

کنیم«، کاری در خور و خواندنی است.
 منابع: 

1ـ الج، دیوید؛ نظریه های رمان، حسین پاینده، تهران: 
انتشارات نیلوفر )ویژه گی های رمان مدرن(

ادبی،  نقد  رویکردهای  راهنمای  ویلفرد؛  گورین،  2ـ 
مبحث رویکردهای اسطوره یی، زهرا میهن خواه، تهران: 

انتشارات اطالعات 13۸3
تهران:  چ2،  امرایی،  اسداهلل  دریا،  جان؛  بنویل،  3ـ 

انتشارات افق، 13۸6.
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ضرورتِ سرمایه گذاری 
روی زنان

مانورهای جدید پاکستان...
 تالش ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی تاسیس شد.

فرآیند  اینکه  بر  مبنی  گزارش ها  بحبوحه  در  نشست  این 
دنبال  به  طالبان  افتاد.  اتفاق  رسیده،  بست  بن  به  پیشنهادی 
از  اما دولت کرزی  امریکایی ها هستند،  با  مذاکرات مستقیم 

آنها می خواهد که با شورای ارشد صلح گفت وگو کنند.
جابر  بن  جاسم  بن  حمد  شیخ  است:  آمده  بیانیه یی  در 
دارد،  اختیار  در  را  قطر  خارجه  وزارت  پست  که  ثانی  آل 
قطر  و  پاکستان  دیدگاه های  در  راهبردی  همگرایی یی  گفته 
از  بین المللی  و  منطقه یی  گوناگون  موضوعات  درخصوص 

جمله صلح و ثبات در افغانستان وجود دارد.
وی همچنین گفت، رفاه اقتصادی و ثبات پاکستان برای قطر 
بسیار حایز اهمیت است و به وزیر خارجه پاکستان اطمینان 
داد دولت وی در این خصوص کاماًل از پاکستان حمایت کند. 
او همچنین از نقش پاکستان برای تسهیل فرآیند صلح و آشتی 

در افغانستان تقدیر کرد.

          داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه

هنگامی که از رفاه اجتماعی و انکشاف صحبت می کنیم، 
سرمایه گذاری روی دختران و زنان نیز به حیث جزِو 
این بحث مطرح می گردد. تجارب سایر  جدایی ناپذیِر 
و  انکشاف یافته  کمتر  کشورهای  شمول  به  کشورها 
می دهد  نشان  انکشاف اند،  حال  در  که  آن هایی  یا 
پیامدهای  زنان،  و  دختران  روی  سرمایه گذاری  که 
چشم گیری در بهبود صحت، رشد اقتصادی و انکشاِف 
پایدار دارد. می خواهم در این نوشته، رابطۀ مستقیم بین 
سرمایه گذاری روی صحت مادران و تعلیم دختران و 
انکشاف را در افغانستان به استناد ارقام و شواهد علمی 

به ویژه از دیدگاه اقتصادی به تحلیل بگیرم. 
اقتصادی  پیامدهای  مورد  در  جدید  تحقیقات 
نشان  اطفال  و  مادران  صحت  روی  سرمایه گذاری 
میعادهای معین  این سرمایه گذاری در  اگر  می دهد که 
زایمان،  حمل،  زمان  حمل،  از  قبل  یعنی  حیات  دورۀ 
صورت  نوجوانی  دورۀ  و  طفولیت  نوزادی،  دورۀ 
گیرد، نتایج مهم و قابل مالحظه یی را در پی دارد. این 
تحقیقات که در شش کشور آسیایی اجرا شده، نشان 
می دهد برای هر یک دالر امریکایی که باالی خدمات 
و  نوزادان  خدمات  والدی،  خدمات  باروری،  صحت 
به ارزش  اقتصادی  بازدهی  اطفال به مصرف می رسد، 
حدود چهل دالر امریکایی را در قبال دارد. بخش اعظم 
این بازدهی از سبب بلند رفتِن قابلیت کار و تولید نزد 

افراد می باشد. 
اطفال  و  مادران  تغذیۀ  و  باالی صحت  سرمایه گذاری 
از طریق  شیوه های ذیل منجر به نتایج مثبت اقتصادی 
در  بهبود  باعث  سرمایه گذاری ها  این  اوالً  می گردد:  
آموزش به شمول انکشاف روانی ـ شناختی و قابلیت 
مکتب  در  لیاقت  و  بهتر  حاضری  اطفال،  یادگیری 
می گردد. ثانیًا منجر به  بلند رفتِن قابلیت کار و تولید 
گردیده که این به نوبۀ خود در آیندۀ باالی عواید فرد و 

خانواده و در کل قوای کار جامعه اثرگذار است.
اطفال  و  زنان  اجتماعی  پیامدهای  آن  بر  عالوه 
خانواده  ثبات  و  یک پارچه گی  در سعادت،  صحت مند 
به حیث هستۀ اجتماعی که البته پیمایش کمی آن از نظر 
در  تغذیه  است.  قابل مالحظه  است،  اقتصادی مشکل 
دوران طفولیت هم تأثیرات مهم و جدی باالی صحت 
تولید و  کار و  قابلیت  در سال های جوانی و کهولت، 
باالخره عواید افراد دارد. بسیاری عواقب ناشی از سوء 
تغذیه در دو سال اول حیات کودک، غیرقابل ارجاع و 
غیرقابل ترمیم بوده می توانند. از همین سبب دانشمندان 
بااهمیت  بسیار  را  کودک  حیات  اوِل  سال  دو  تغذیه، 
دانسته و این دوره را به نام »فرصت حیاتی« برای تغذیه 
نام گذاشته اند. ارقام سایر کشورها نشان داده است که 
بهبود تغذیۀ کودکان زیر دو سال، منتج به چهل وشش 
درصد افزایش در عواید افراد در زمان جوانی و کهولت 
رشد  با  اطفال  نزد  آهن  کمبود  مثال،  به طور  می گردد. 
در  آهن  کمبود  چنان که  دارد.  نزدیک  رابطۀ  اقتصادی 
کار،  قابلیت  باالی  آن  منفی  تأثیرات  سبب  از  افراد 
سبب ضیاع دو تا هشت درصد تولید ناخالص داخلی 
به  که  اطفال  نزد  آ  ویتامین  کمبود  هم چنان  می گردد. 
آسانی قابل وقایه است، سبب نابینایی در نزد آن ها شده 
در  مختلف  اسباب  از  ناشی  رویت  اختالل  می تواند. 
آموزش،  در  سوء  تأثیرات  نشود،  اصالح  که  صورتی 
افراد می  گذارد.  اقتصادی  توانایی های  باالخره  تعلیم و 
در  درازمدت  و  میان مدت  سرمایه گذاری های  بنابرین، 
برنامه های طب وقایوی مانند بهبود تغذیه و استفاده از 

تنظیم خانواده و  منرال ها،  ویتامین ها و  عناصر مغذی، 
فاصله دهی میان والدت ها، تطبیق واکسین برای اطفال 
و مادران، سبب کاهش بیماری ها و در درازمدت منتج 
به صرفه جویی در هزینۀ مالی برای خانواده و حکومت 

می گردد. 
تعلیمات دختران  بُعد  از  را  این بحث  حال می خواهم 

به تحلیل بگیرم. 
باالی  فزاینده یی  و  عمیق  تأثیرات  دختران،  تعلیمات 
از  اول تر  دارد.  اجتماعی  رفاه  و  مختلف صحت  ابعاد 
همه، ازدواج ها در سنین مقدم و باروری مقدم با تعلیم 
تعلیم  درجۀ  قدر  هر  دارد.  ناگسستنی  رابطۀ  دختران 
دختران بلند می رود، سن ازدواج به تعویق می افتد. در 
افغانستان خانم هایی که تحصیالت عالی دارند، نسبت 
به خانم های بدون تعلیم، تقریبًا پنج سال دیرتر ازدواج 
نزد  ساله گی  هژده  سن  از  قبل  ازدواج  میزان  می کنند. 
دختران بدون تعلیم، نسبت به دختران با تعلیمات ثانوی 
معکوس  رابطۀ  یک  است.  بیشتر  سه مرتبه  عالی  یا  و 
بین تعلیم مادر و تعداد فرزندان وی وجود دارد. ارقام 
 ،)2012( افغانستان  در  مرگ ومیر  مطالعۀ  از  حاصله 
این حقیقت است. چنان که مادران بدون  ثبوت خوب 
در  دارند،  طفل  سه  اعشاریه  پنج  اوسط  به طور  تعلیم، 
دو  عالی،  با تحصیالت  مادران  نزد  رقم  این  که  حالی 

اعشاریه هشت طفل دریافت گردیده است.
و  مادران  صحت  که  می گردد  سبب  عمده  عامل  سه 

اطفال از تعلیم مادران متأثر گردد: 
را  مادران  نوشتن و حساب  توانایی خواندن،  نخست: 
قادر می سازد که مشکالت صحی را شناسایی نموده و 
نمایند. برعالوه،  به مراکز صحی رجوع  جهت تداوی 
مطابق  و  بخوانند  را  تداوی  راهنما های  اند  قادر  آن ها 
افزایش  با  دوم:  کنند.  عملی  را  تداوی  دستورات، 
مورد  بیشتر  جدید  طب  مادران،  نزد  مکتب  سال های 
پذیرش آن ها قرار می گیرد و استفاده از خدمات صحی 
از  مهم تر  سوم:  می یابد.  افزایش  خانواده  و  مادر  برای 
دانش،  آ ن ها  که  می شود  باعث  مادران  تعلیمات  همه، 
فرزندان  به  را  بهزیستی  رفتار  و  مهارت ها  نگرش، 

خویش انتقال دهند. 
محیط  در  را  مسوولیت پذیری شان  دختران  تعلیمات 
خانه و بیرون از خانه بلند می برد. این مسوولیت پذیری 
بسیاری  در  که  افغانستانی  فرهنگ  در  زنان  و  دختران 
از  و  می کنند  زنده گی  هم  با  یک جا  خانواده ها  مناطق 
می نماید.  بازی  را  باالتر  نقش  هستند،  تأثیرپذیر  هم 
در  مکاتب،  در  مسوولین  حیث  به  خانم ها  نتیجه،  در 
کلینیک ها، در شفاخانه ها، در شهرداری ها، در تجارت 
و باالخره در دولت مطرح می گردند و این شراکت در 
مسوولیت و تصامیم سبب می شود که جامعه شیوه های 
حل مشکالت را از دیدگاه های متفاوت، غیرمتجانس و 

احتماالً انسان دوستانه تر تجربه کند. 
توجه به حفظ الصحه در زمان حمل و والدت می تواند 
که  را  میکروبی  بیماری های  و  اختالطات  خطرات 
ممکن سبب مشکالت جدی و حتا مرگ مادر یا طفل 
و یا هر دو گردد، کاهش دهد. در افغانستان، مادران با 
تحصیالت عالی بیشتر از شفاخانه برای والدت استفاده 

می کنند. 
مطالعۀ مرگ ومیر در افغانستان )2012( نشان می دهد که 
هفتادوشش درصد مادران دارای تحصیالت عالی و تنها 
برای  بیست وهشت درصد مادرانی که بدون تعلیم اند، 
می نمایند.  مراجعه  صحی  مراکز  به  اطفال شان  والدت 
هرقدر  که  است  داده  نشان  کشورها  سایر  تجارب 
میزان تحصیالت عالی نزد دختران بلند می رود، میزان 

مرگ ومیر مادران در آن کشور کاهش می یابد. 
که  می دهد  نشان  افغانستان  در  مرگ ومیر  مطالعات 
شانس زنده ماندِن اطفال رابطۀ قوی با تعلیم مادران شان 
دارد. چنان که در یک هزار تولد زنده، هفتادوچهار طفل 
فوت  یک ساله گی  سن  از  قبل  تعلیم،  بدون  مادراِن  از 
از  که  اطفالی  نزد  شاخص  این  که  حالی  در  می کنند. 
پنجاه وپنج  شده اند،  تولد  عالی  تحصیالت  با  مادران 
هزار  هر  از  هم چنان  می باشد.  زنده  تولد  هزار  هر  در 
مادران  از  طفل  یک صدوسه  می گردد،  تولد  که  طفلی 
می نمایند،  فوت  پنج ساله گی  سن  از  قبل  تعلیم  بدون 
با  مادران  از  که  اطفالی  نزد  شاخص  این  درحالی که 
فوتی  واقعۀ  هفتادوسه  شده اند،  تولد  عالی  تحصیالت 

در هر هزار تولد زنده محاسبه شده است. 
در  افزایش  یک سال  که  می دهد  نشان  جهانی  تجارب 
میزان  نه درصد کاهش در  تا  مادر، سبب هفت  تعلیم 
مرگ اطفال کمتر از پنج سال می گردد. میزان مرگ ومیر 
اقل هفت  که حد  مادرانی  نزد  در  پنج سال  زیر  اطفال 
به  نسبت  درصد  پنجاه وهشت  مکتب خوانده اند،  سال 
است،  نداشته  تعلیم  هیچ گونه  مادران شان  که  اطفالی 
ازدواج،  سن  مادران،  تعلیم  نتیجه؛  در  است.  پایین تر 
و  طفل،  و  مادر  مرگ ومیر  در  کاهش  تولدات،  تعداد 
تعیین کنندۀ  اجزای  سالم  اطفاِل  و  مادران  باالخره 
پیشرفت دستگاه اقتصادی یک کشور شمرده می شوند. 
از همه مهمتر، معقولیت و کمال این اجزای پیشرفت، 
دیگر  نسل  به  نسل  یک  از  که  می گردد  مشهود  وقتی 
فرزند،  به  مادر  از  انتقال  این  معموالً  و  می یابد  انتقال 
پایداری و نهادینه شدِن این تحول اجتماعی را تمثیل 

می کند. 
مطالعات علمی، پیامدهای سرمایه گذاری باالی تعلیم و 
صحت دختران را بر تولید ناخالص داخلی نیز محاسبه 
کرده است. مطالعات بانک جهانی نشان داده است که 
دختران،  ثانوی  دورۀ  تعلیمات  در  افزایش  یک درصد 
منتج به صفر اعشاریه سه درصد افزایش در عواید ساالنۀ 
هر فرد در آن کشور می گردد. این افزایش برای بسیاری 
کشورهای  کمتر انکشاف یافته از جمله افغانستان قابل 
باالی  نکردن  بالعکس، سرمایه گذاری  است.  یادداشت 
تعلیمات دختران و صحت مادران و اطفال، به قیمت 
عواید کمتر ساالنه و رشد بطی اقتصادی تمام می شود. 
سال  در  گاه  هر  جهانی،  بانک  پیش بینی های  پایۀ  بر 
توسعه  به  میالدی هر کودک در کشورهای رو   2010
دورۀ مکتب ابتداییه را تمام کند، این کشورها در سال 
2035 میالدی، شاهد افزایش یک بر سه تا نصِف تولید 

ناخالص داخلی خواهند بود .
این تحلیل می تواند یک رهنمود برای سیاست گذاری، 
تعیین اولویت در سرمایه گذاری و تخصیص منابع مالی 

باشد. 
دیگر،  زمان  هر  به  نسبت  افغانستان  در  که  حالی  در 
و  مالی  محدود  منابع  از  معقول  استفادۀ  بحث 
بازدهِی  سرمایه گذاری های هدف مند در زمینه هایی که 
است؛  مطرح  باشد  داشته  اقتصادی  وسیع  و  موثر 
این کشور،  بر روی دختران و زنان در  سرمایه گذاری 

یکی از آن زمینه ها به شمار می رود.
به ویژه  و  جامعه  خانواده ها،  هستم  امیدوار  فرجام،  در 
بالقوۀ  نقش  مورد  در  سیاست گذاران  و  مسووالن 
دختران و زنان فراتر از نقش سنتی آن ها فکر کنند و 
مادران و  آموزش دختران و صحت  بر  سرمایه گذاری 
در  اقتصادی،  رشد  در  اصل  یک  عنوان  به  را  کودکان 

اولویت کارِی خویش قرار دهند.
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ارگ نشینان...
 تاریخی ایشان علیه ملت افغانستان، خود گواه عدم صداقت 
و دوستِی استخبارات و نیروهای نظامی و سیاسی پاکستان 
از  کج اندیشی هایی  که  هرچند  است.  افغانستان  به  نسبت 
این قبیل و شرافکنی و آتش اندازی به خانۀ همسایه، خود 
پاکستانی ها را هم در امان نگذاشته و انفجار و انتحارهای 
اخیری که مردم پاکستان به خصوص جامعۀ شیعی آن را به 
عزا نشانده و تعداد زیادی از شهروندان این کشور اسالمی 
را به شهادت رسانده، خود گواه آسیب پذیر بودن و شکننده 

شدِن امنیت و ثبات در خود پاکستان دارد. 
سیاست ناامن کردِن دیگران برای حفظ امنیت خود، شاید 
بتواند به گونۀ مقطعی موفق عمل کند، اما تاریخ به اثبات 
و  دود  از  هم  آتش افروزان  طوالنی مدت،  در  که  رسانده 
نخواهند  بی نصیب  افروخته اند،  که  آتشی  حرارِت سوزندۀ 
ماند. امروز نه تنها ملت افغانستان، که ملت پاکستان و مردم 
دور از سیاست و بی گناهِ این کشور نیز قربانی سیاست هایی 
هم پذیری  و  عقالنیت  از  دور  به  و  خصمانه  این چنین 
یا  و  دهه  چند  تا  کرد؟  باید  چه  و  چیست  چاره  شده اند. 
قرن دیگر، افغانستان باید تاوان همسایه بودن با پاکستان و 
یا دیگر قدرت های منطقه را بپردازد؟ و آیا فردای مستقل 
و به دور از سیاست زده گی های شرق و غرب در افغانستان 

متصور خواهد بود؟ 
به یک  این آرزومندی ها،  این پرسش ها و همۀ  شاید همۀ 
روزنۀ نه چندان چشم گیر اما راهی برای امید داشتن، منتهی 
مردم  روی  فرا  روزنۀ  همان   2014 انتخابات  و  می شود 

افغانستان است. 
مردم ساالر،  و  دموکراتیک  سیستم های  در  انتخابات  هر 
امور و گذر  برای اصالِح  از فرصتی دوباره  نوعی خبر  به 
به  دست  آن  با  مردم  که  می دهد  مشکالتی  و  بحران ها  از 
گریبان هستند. امروز شهرونداِن ما به مسافران کشتی بزرِگ 
و  مشکالت  از  اقیانوسی  میان  در  که  می مانند  شکسته یی 
انتخابات 2014 برای  بحران ها رو به غرق شدن هستند و 
برای  آن ها  امیِد  آخرین  که  می ماند  تخته پاره یی  به  مردم 
نجات و چنگ زدن به آن و به روی آب نگاه داشتِن خویش 
تا رسیدن کشتی نجات، به شمار می رود. و حال اگر کسی 
خواسته یا ناخواسته این تخته پاره را درهم شکند و از مردم 
از  بزرگ تر  جنایتی  و  خیانتی  آیا  شد؟  خواهد  چه  بگیرد، 
این متصور خواهد بود؟ از این رو نه تنها به تصفیه حساب 
با پاکستانی ها )که این روزها نه تنها حرمت حریم ارضی ما 
را شکسته اند، که اینک با به کار انداختِن دین و ابزار دین 
آمده اند(،  ما  مصاف  به  سهمگین،  و  نابرابر  جنِگ  این  در 
بلکه نیازمند به انتخاباتی شفاف و مردمی هستیم تا این بار 
نظامی نه طالبانی و نه پاکستانی، نه شرق زده و نه غرب زده 
که به حق اسالمی و مردم محور به روی کار بیاید تا بتواند 
حرمت و عزت خون و مال و ناموس و ارِض این سرزمین 
را یک بار دیگر احیا کند تا کسی دیگر افغانستان و آن چه 
در آن می گذرد را به این آسانی معامله نکند یا سرنوشت 

مردمِ آن را به بازی نگیرد.

کرزی معذرت...
راسموسن،  فوگ  اندرس  و  کرزی  رییس جمهور 
خبری  کنفرانس  یک  در  دوشنبه  روز  ناتو  دبیرکل 
اشرفی،  طاهر  شده یی  ادعا  اظهارات  به  مشترک 

واکنش تند نشان دادند.
اما آقای اشرفی به بخش اردوی صدای امریکا گفته 
است: »من افغانستان، فلسطین و کشمیر را کشورهای 
اشغال شدۀ مسلمان خطاب کرده ام و گفته ام که جنگ 

مردم در آن جا، یک امر طبیعی است.«
اشرفی خواستار عذرخواهی حامد کرزی از خودش 
شد. این مالی پاکستانی هشدار داد که بستن اتهامات 

را ضرر خواهد  افغانستان  در  روند صلح  بی اساس، 
رساند.

  اظهارات دولتی نیست
پاکستان  از دولت  در حالی که رییس جمهور کرزی 
هم به دلیل اظهارات طاهر اشرفی انتقاد کرده است، 
که  گفت  پاکستان  خارجه  وزارت  سخنگوی  یک 
پاکستان  دولت  رسمی  موقف  بیانگر  افراد  اظهارات 

نیست.
معظم علی خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان 
علمای  و  پاکستان  دولت  که  گفت  دوشنبه  روز  به 

را  انتحاری  حمالت  انجام  بارها  کشور  این  دینی 
محکوم کرده و آن را مغایر آموزه های اسالم گفته اند.
که  را  انتحاری  حمالت  اسالمی  علمای  از  شماری 
انجام  افغانستان  در  طالب  شورشیان  توسط  بیشتر 
می گیرد، غیرشرعی دانسته اند، اما رهبران طالبان این 

حمالت را مشروع می شمارند.
گفته می شود که طالبان در چند سال گذشته، صدها 
انجام  و  را سازماندهی  افغانستان  در  انتحاری  حمله 
سازمان  توسط  شده  منتشر  آمار  اساس  بر  اند.  داده 
در  انتحاری  حمالت  قربانیان  بیشترین  متحد  ملل 

افغانستان، غیرنظامیان اند.

برگشت مخالفان مسلح...
به  دوباره  بین المللی  نیروهای  از خروج  پس  که  می کنند   
نادرست  محاسبۀ  یک  این  می کنم  فکر  می آیند،  افغانستان 

است.«
و  افغان  مقام های  میان  شده  انجام  توافقات  اساس  به 
کشورهای عضو ناتو قرار است نیروهای بین المللی مستقر 
ترک  را  افغانستان  میالدی   2014 سال  پایان  تا  کشور  در 

کنند.
دبیرکل ناتو می گوید که یک تعداد اندکی از این نیروها برای 
آموزش و مشوره به نیروهای افغان پس از سال 2014 در 
افغانستان باقی می ماند. آقای راسموسن تأکید کرد که جامعه 
جهانی افغانستان را تنها رها نمی گذارد و به کمک های اش 

به این کشور در سال های آینده  ادامه می دهد.



سال چهارم y شمارة یکهزار و چهاردهم y چهارشنبه 16 اسفند/حوت y 1391 06 مارچ 72013 www.mandegardaily.com

بی سرنوشتی 
صدهزار فارغ صنف دوازدهم

در  فرهنگی،  و  مدنی  فعاالن  از  شماری 
در  وزیران  شورای  اخیر  فرمان  به  واکنش 
نامأنوس  از استفادۀ »کلمات  بارۀ جلوگیری 
و غیرمعیاری« کمپاین وسیعی را راه اندازی 

کرده اند.
فرمان  برابر  در  امضا  جمع آوری  با  که  آنان 
رییس جمهور در شبکه های اجتماعی فعال 
شده اند، می گویند که هدف از فرمان اخیر 
فارسی  زبان  با  ستیز  کرزی،  رییس جمهور 

دری می باشد.
داده  دستور  جلسه یی،  در  وزیران  شورای 
از   ... تلویزیون ها  و  »رادیوها  که:  است 
کلمات  غیرمعیاری،  لهجه های  نشرات 
لهجه های  و  زبان ها  از  استفاده  و  نامأنوس 

بیگانه جداً جلوگیری کنند.« 
وزیران  شورای  اخیر  فرمان  معترضان،  اما 
چنین  که  گفته اند  و  خوانده  علمی  غیر  را 
ناگواری  پیامدهای  می تواند  فرمان هایی 

داشته باشد.
ادبیات می گوید،  یعقوب یسنا استاد زبان و 
است  شناسی  زبان  اصطالح  یک  لهجه، 
در  گویشی  و  تلفظی  تفاوت  مطالعۀ  به  که 
کدام  این که  اما  می پردازد؛  زبان  یک  درون 
لهجه معیاری است و کدام نه، با لهجه های 
از  زیرا  است؛  علمی  غیر  زبان،  یک  درون 
نظر زبان شناسی همه لهجه های زبان از اعتبار 
این، گوینده گان  بنابر  برابر برخوردار است؛ 
هر لهجه، حق کتابت، نوشتن، گفتن و نشر و 

پخش هرگونه مطلبی را دارند.
گسترش  و  رشد  امکان  گفت،  هم چنان  او 
دادن به لهجه ها سبب توسعۀ زبان و واژه گان 
با  دقیقًا  زبان  یک  توسعۀ  می شود؛  زبان 
توسعۀ لهجه های آن زبان ارتباط دارد؛ ورنه 
زبان با واردکردن واژه های قرضی از بیرون، 

با چالش رو به  رو خواهد شد. 
او گفت: »فرمان رییس جمهور از نظر علمی 
فرمان  کرزی  آقای  بود  بهتر  ندارد،  اعتبار 
تشکیل یک فرهنگستان را می داد که اعضای 
می بودند؛  زبان شناسان  فرهنگستان،  این 
زبان شناسان خود همان زبان. فرهنگستان هم 
لهجه ها  به گوینده گان  ندارد که  این را  حق 
و به رسانه ها بگوید چه گونه کلمه ها را تلفظ 
به  منظور  کدام  به  را  واژه ها  کدام  یا  کنند، 
خواهد  پژوهش  فرهنگستان  کار  کارگیرند؛ 

بود و ساختن واژه های جدید.« 

به دلیل  استاد دانشگاه می گوید، ممکن  این 
مشاوران  و  اطرافیان  علمی  غیر  مشوره های 
را  فرمان  این  کرزی  آقای  رییس جمهور، 
به  مشاورانی که  ممکن  باشد؛  کرده  صادر 
باشند،  داده  را  علمی  غیر  مشورۀ  چنین  او 
و  نادانی  از  برخاسته  که  باشند  داشته  نیتی 

تعصب شان به پدیده های انسانی باشد.
زیان های  فرمان  این  صورت،  هر  در   

بی شماری را در پی دارد. 
می گوید:  نویسنده  و  شاعر  حکیمی  آثار 
برابر  در  است  واکنشی  امضا  جمع آوری 

فرمان اخیر کابینۀ حامدکرزی.
خیر  نیت  به  ما  نظر  از  فرمان  این  صدور   
با  ستیزه  نیت  به  بل که  نه،  فرهنگ  رشد  و 
در  چنان که  است.  شده  صادر  فارسی  زبان 
حلقۀ  و  گرداننده گان  بودیم،  شاهد  گذشته 
نزدیک به رییس جمهور، افرادی را به  خاطر 
از کار  از واژه های فارسی تهدید و  استفاده 
را  نهادها  فارسی  لوحه های   بودند،  کشیده 
را  کتاب ها  جلد  هزاران  حتا  و  دادند  تغییر 

به دریا ریختند. 
دولت  »مخالفت  می افزاید:  هم چنان  او 
افغانستان تنها با واژه های زبان فارسی دری 
و  گفتاری  ادبیات  شهر،  سطح  در  است. 
شنیداری مقام های حکومتی به  گونه یی ست 
مردم  که  را  فارسی  غیر  واژۀ  ده ها  آن ها  که 

نمی فهمند، خود بیان می کنند. 
با  او،  کابینۀ  و  رییس جمهور  فرمان  بنابراین 
که  عاقلی  ندارد. هر  اصولی سازگاری  هیچ 
چه  به   که  می داند  کند،  نگاه  فرمان  این  به 

منظوری صادر شده است.«
شرایطی که  در  می گوید:  حکیمی  آقای 
کشور  فاسد ترین  عنوان  به   افغانستان 
روز  هر  امنی  نا  می شود،  معرفی  جهان 
پایتخت نشینان را تهدید می کند، مواد مخدر، 
فقر و بیکاری، آلوده گی هوا و هزاران مشکل 
دیگر، بی داد می کند، کسی نیست که گرهی 
از یک مشکالت بگشاید؛ این همه مشکالت 
حوزۀ  با  به  ستیز  و  گرفته  نادیده  دولت  را 
بزرگ زبان فارسی می پردازد. این آگاه امور 
فارسی  که  کسانی  می کند،  تصریح  فرهنگی 
حرف زده نمی توانند، چه طور این حق را به 
خود می دهند که بر سر واژه ها و گویش های 
زبان فارسی دری، بر فرهنگیان و گوینده گان 

این زبان تعیین تکلیف کنند؟

 وی افزود، این دلسوزی به فرهنگ و زبان 
و  زبان  بر  استبداد  و  دشمنی  بل   نیست؛ 

فرهنگ اکثریت مردم افغانستان است.
فرمان  در  می گوید:  حکیمی  آقای 
که  می خورید  بر  واژه های  با  رییس جمهور 
معادل فارسی آن وجود دارد، اما از غیرفارسی 
استفاده شده است. این فرمان خود شکننده 
است؛ یعنی سواد فارسی مقام های حکومت 
افغانستان، به اندازه یی نیست که یک فرمان 

را بی نقض و واضح بنویسند.
من  می افزاید:  هم چنان  فرهنگی  فعال  این 
نمی دانم که اصطالح »نامأنوس« از دید آن ها 

چه معنا دارد؟.
او می گوید: روزگاری را به  یاد دارم که کریم 
دانشگاه،  حامدکرزی،  دفتر  رییس  خرم، 
فارسی  واژه های  دیگر  و  دانشکده  دانشجو، 

را بی گانه و غیر اسالمی خوانده بود.
واژه های  کابل  شهر  »در  افزود:  هم چنان  او 
چکن  شاپنگ سنتر،  »سی  تی سنتر،  چون 
سوپ، کلتور، بزنیس سنتر و... را می بینم که 
چه ساده وارد »ترمینالوژی ملی« می شود و 

کسی صدایش را بلند نمی کند.
فرهنگی  فعال  خداداد  عبداهلل  حال،  این  در 
کمپاین،  این  از  اصلی  هدف  می گوید، 
اعتراض در برابر خواست های نا معقول تیم 

فرهنگ ستیز حاکم است. 
هیچ گونه  وزیران،  شورای  می گوید:  وی 
تعیین  برای  علمی  و  قانونی  صالحیت 
تکلیف در مورد چه گونگی کاربرد واژه ها را 
که مصلحت  می دانند  بهتر  زبان  اهل  ندارد؛ 
واژه های  از  چه گونه  و  چیست  آن ها  زبانی 

زبان خود استفاده نمایند.
آقای خداداد می گوید هرچند پارسی ستیزی 
از سنت تیم بر  سر اقتدار است، ولی فرمان 
بارها  که  تلخی  حقیقت  از  رییس جمهور 
انکار شده بود، پرده برداشت و چهرۀ نقابین 
اندیشه و  او را نزد همه افشا کرد؛ سانسور 

زبان بدترین نوع دیکتاتوری است.
واژه های  همان  نامأنوس،  کلمات  افزود،  او 
که  است  پارسی  زبان  دیرینۀ  و  ریشه دار 
نا  و  دیرینه  دشمنی  افغانستان  حکومت 
یاد  از  کرزی  آقای  ولی  دارد.  آن  با  معقول 
برده است که مغول با تمام دهشتی که داشت 
و طالبان با تمام کینه یی که داشتند، نتوانستند 

این فرهنگ و این زبان را نابود سازند. 

اعتراض فرهنگیان در برابر فیصلة شورای وزیران:

ارگ حق تعیین تکلیف بر لهجۀ 
مردم را ندارد

خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسات  اتحادیه 
اشتراک کننده گان  از  تن  هزار   17 که  کرد  اعالم 
امتحان کانکور را که بی نتیجه مانده با تخفیف در 

این موسسات تحصیلی جذب می کند.
صنوف  فارغ  هزار   100 حدود  روان  سال  در 
در  جذب  ظرفیت  عدم  دلیل  به  دوازدهم 
بیشتر  اند.  مانده  بی نتیجه  دولتی  دانشگاه های 
در موسسات  ادامه تحصیل  توان  که  این جوانان 
به  را  افغانستان  ندارند،  را  خصوصی  تحصیلی 

قصد کشورهای دیگر ترک می کنند.
صورت  به  نتیجه ها  بی  از  تن   500 است  قرار 
رایگان در موسسات تحصیالت عالی خصوصی 

جذب شوند.
موسسات  اتحادیه  رییس  رحمانی  رویین 
تحصیالت عالی خصوصی روز سه شنبه در یک 
برای  تخفیف ها  گفت  کابل  در  خبری  کنفرانس 
تخفیف ها  »فیصدی  است:   متفاوت  دانشجویان 
دارد.  وجود  مختلف  فیصدی های  می کند.  فرق 
بورسیه های شهر و والیات داریم. در حال حاضر 
با وزارت تحصیالت عالی در صحبت هستیم و 

پس از تفاهم جزییات را اعالم می کنیم«.
هزار   140 1391 حدود  سال  کانکور  امتحان  در 
هزار   44 تنها  میان  این  از  و  کردند  اشتراک  نفر 
تن آن ها در دانشگاه های دولتی راه یافتند. به این 
ترتیب حدود 100 هزار جوان افغان به دلیل راه 
نیافتن به دانشگاه های دولتی بی سرنوشت مانده 

اند.
در  دانشجو  هزار   60 از  بیشتر  حاضر  حال  در 

دانشگاه های خصوصی درس می خوانند.
موسسات  اتحادیه  رییس  اظهارات  براساس 
بهار  در  است  قرار  خصوصی  عالی  تحصیالت 
سال 1391 بیش از 20 هزار دانشجو توسط این 

موسسات جذب شوند.
فقر و ناتوانی اقتصادی در پرداخت فیس تحصیلی 
بیشترین تالش شان  افغان  تا جوانان  سبب شده 
دولتی  تحصیلی  موسسات  در  یافتن  راه  برای  را 

دوازدهم  صنوف  فارغان  بیشتر  دهند.  خرج  به 
می گویند توان پرداخت پول در بدل تحصیل را 

ندارند.

  ارزیابی کیفیت تحصیل
در حال حاضر 76 موسسه تحصیلی خصوصی در 
کابل و والیات افغانستان فعالیت می کنند. فعالیت 
همه  و  شد  آغاز  پیش  سال  موسسات شش  این 

ساله به شمار آن ها افزوده می شود.
رشد کمی موسسات تحصیلی نگرانی هایی را در 
رابطه به کیفیت درسی در این مراکز به بار آورده 

است.
وزارت تحصیالت عالی افغانستان پس از ارزیابی 
این موسسات اعالم کرد که 14 موسسه تحصیلی 
فعالیت ضعیفی دارند و باید روی ظرفیت سازی 

آن ها کار شود.
می تواند  ارزیابی  این  می گوید  رحمانی  آقای 
عالی  تحصیالت  موسسات  ظرفیت  ارتقای  در 
دانشگاه های  »اتحادیه  کند:  کمک  خصوصی 
پشتیبانی  موسسات  این  ارزیابی  از  خصوصی 
خودرا اعالم می کند و این راهی است که می تواند 
ارتقای  برای  را  خصوصی  تحصیلی  موسسات 

ظرفیت بیشتر کمک کند«.
قرار است سایر موسسات تحصیلی خصوصی به 
منظور بهبود فعالیت موسسات ضعیف تحصیلی با 

آن ها کمک کنند.
که  موسساتی  از  »بعضی  گفت:  رحمانی  آقای 
داده  مهلت  شان  برای  نبود  درست  ارزیابی شان 
شده تا با همکاری موسسات دیگر عضو اتحادیه، 

نتایج آن ها نیز قناعت بخش شود.«
در حال حاضر تنها امیدی که برای بی نتیجه های 
موسسات  در  تحصیل  دارد،  وجود  کانکور 
تحصیالت عالی خصوصی است اما ظرفیت پایین 
درسی در این موسسات نگرانی هایی را در رابطه 
به ضیاع وقت و پول دانشجویان به وجود آورده 

است.

فرنود و فیروزی...
افراد  این  که  افزود  شمس  الرحمن  شمس 
فساد  از  شبکه یی  از  که  را  پولی  مبالغ  باید 
بریتانیا،  در  آن  با  و  اند  آورده  دست  به 
خانه  امریکا  متحده  ایاالت  و  سویس  دبی، 

خریداری کرده اند، دوباره بپردازند.
اهلل  خلیل  و  پیشین  رییس  فرنود،  شیرخان 
بانک  کابل  سابق  اجرایی  رییس  فیروزی، 
همراه حدود 20 تن از متهان دیگر در سالون 
دادگاه حضور داشتند تا حکم هیأت منصفه 
را بشنوند. شمار دیگر از این متهمان به شش 
تا چهار سال زندان محکوم شدند. البته این 
حکم توسط محکمه ابتدایی اعالم شده است 

و این افراد می توانند استیناف خواهی کنند.
این نخستین بار است که در قضیه رسوایی 
بانک،  کابل  در  مدیریت  و سوء  مالی  فساد 
آن  ارشد  مدیران  و  کارمندان  از  شماری 
محکوم می شوند. کابل بانک در سال 2010 
که  شد  مواجه  ورشکستگی  به  آن  از  پس 
۸61 میلیون دالر در نتیجه قرضه های تقلبی 
و  سهامداران  بستگان  و  دوستان  جیب  به 

روسای کابل بانک واریز گردید.
محکوم  فهرست  که  این  از  پیش  شمس 
فرد   21 »این  گفت:  بخواند،  را  شده ها 
بانک  محکم می شوند، زیرا در بحران کابل 
نقش داشته اند«. اما در این فهرست نام های 
محمود  مانند  بانک  کابل  سهامداران  برخی 
کرزی، برادر رییس جمهور و حصین فهیم، 

برادر مارشال قسیم فهیم معاون اول رییس 
این  در  افراد  این  نمی شود.  دیده  جمهور، 
قاضی  اما  اند،  نشده  ساخته  شامل  قضیه 
محکمه گفت که بیش از 20 تن دیگر تحت 

تحقیق قرار دارند.
یک گزارش مستقل که سال گذشته در مورد 
فساد در کابل بانک منتشر شد، حاکی است 
که از سرمایه این بانک برای خرید ویالهایی 
است.  استفاده شده  دیگر شهرها  دبی و  در 
صدها میلیون دالر از سرمایه این بانک حتا 
از  خارج  به  هواپیما  غذاخوری  ظرف  در 

افغانستان انتقال داده شده بود.
حکومت  رسوایی،  این  شدن  افشا  از  بعد 
افغانستان در سال 2010 کنترول کابل بانک 
بانک  »کابل  به  حاال  و  گرفت  دست  به  را 
جدید« تغییر نام داده است. فساد گسترده در 
کابل بانک باعث شد که صندوق بین المللی 
و برخی کمک دهنده گان دیگر کمک های 
موقتی  صورت  به  را  افغانستان  به  شان 

متوقف سازند.
از  بانک  کابل  ویژه  محکمه  این  کار  نتیجه 
سوی کمک دهنده گان غربی به دقت نظارت 
قضیه  با  برخورد  چگونگی  زیرا  می شود، 
کابل بانک محکی برای دولت افغانستان در 
بین  جامعه  می شود.  عنوان  فساد  با  مبارزه 
بعد  افغانستان  به  کمک  قول  که  نیز  المللی 
اند،  داده  را  المللی  بین  نیروهای  از خروج 
از حکومت این کشور تقاضا کرده اند که با 

فساد مبارزه موثر کند.

سفر ناگهانی...
افغانستان  از  نیروها  برای خروج  را  طرحی   
دیمیزیر  کند.  تهیه  آن،  از  بعد  های  برنامه  و 
اپوزیسیون  با  را  اش  طرح  این  خواهد  می 
پرداختن  از  تا  سازد،  شریک  نیز  حکومت 

تا حد  انتخاباتی  مبارزات  این موضوع در  به 
ممکن جلوگیری شود.

گفته  افغانستان  وضعیت  مورد  در  دیمیزیر 
اما  است،  شده  بهتر  کمی  وضعیت  که  است 
او  است.  متفاوت  مختلف،  مناطق  به  نسبت 
به  نسبت  شمال  در  »وضعیت  است:  افزوده 

شرق و جنوب آشکارا بهتر است«.
وزیر دفاع آلمان به صورت مرتب از نیروهای 
این  و  می کند  بازدید  افغانستان  در  کشورش 
سال  دو  در  افغانستان  به  او  سفر  دهمین 

وزارت اش می باشد.

در  پنجشیر  معارف  ریاست 
اعاشوی  مواد  که  دارد  نظر 
و  اداره  انستیتوت  محصلین 
تخنیکی  لیسه  و  حسابداری 

و مسلکی شهید احمد شاه مسعود را به قرارداد بسپارد. 
بناًء آن عده از شرکت هایی که عالقه فراهم نمودن مواد 
فوق را داشته باشند اال مدت )21( روز کاری بعد از نشر 
اعالن درخواست های خود را به مدیریت عمومی تهیه و 

تدارکات ریاست معراف واقع پاراخ 
مالحظه  را  شرطنامه  نماید،  تسلیم 

کرده تضمین اخذ میگردد. 

 با احترام
                            عبدالمقیم »حلیمی«

                           رئیس معارف پنجشیر

در  پنجشیر  معارف  ریاست 
اعاشوی  مواد  که  نظردارد 
جامع  دارالعلوم  محصلین 
ابن  عمر  دارالعلوم  االنوار 

الخطاب و مدرسه دینی عمر رض را به قرارداد بسپارد. 
بناًء آن عده از شرکت های که عالقه فراهم نمودن مواد 
فوق را داشته باشند اال مدت )21( روز کاری بعد از نشر 

به  را  خود  های  درخواست  اعالن 
تدارکات  و  تهیه  عمومی  مدیریت 
تسلیم  پاراخ  واقع  معارف  ریاست 
کرده  مالحظه  را  شرطنامه  نمایند، 

تضمین اخذ میگردد.  
                            با احترام

                              عبدالمقیم »حلیمی«
                              رئیس معارف پنجشیر

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت معارف

ریاست معارف والیت پنجشیر 
مدیریت عمومی تهیه و تدارکات

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت معارف

ریاست معارف والیت پنجشیر 
مدیریت عمومی تهیه و تدارکات

اعالن داوطلبی
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           حلیمه حسینی
عقالنیتی که جناب آقای کرزی از آن صحبت کردند، 
پرسش ها و اما و اگرهای زیادی را در افکار عمومی 
پدید آورده است. اشارۀ جناب آقای کرزی به این نکته 
باز گردند،  به عقالنیت  پاکستانی ها  امیدوار است  که 
عقالنیت گریزی  یا  و  عقالنیت ستیزی  کدام  از  کنایه 
سیاست هایش  و  پاکستان  در  آن  فقداِن  که  داشت 
که  بوده  محسوس  حد  این  تا  افغانستان،  مورد  در 
قدر  و  است؟  واداشته  اعتراف  به  هم  را  ارگ نشینان 
مسلم این که: با این اعتراِف جناب آقای رییس جمهور، 
آشکار شد که ارگ نشینان نیز خود به این باور رسیده اند 
به  نسبت  پاکستانی ها  رویکرد  نحوۀ  و  تعامالت  که 
مبنای  دوستی،  و  اساس  بر  آن،  مسایل  و  افغانستان 
صمیمیت، هم جواری و عقالنیِت بدون غرض ورزی 

در طول  که  تلخی ست  حقیقِت  همان  این  و  نیست. 
هم چنین  و  وطن دوستان  کارشناسان،  اخیر،  سال های 
نخبه گان سیاسِی دل سوز به این سرزمین تأکید نموده 
یک  با  که  خواسته اند  افغانستان  دولت  از  همواره  و 
دیپلماسی قوی و قدرت مند و سیاست شفاف، تالش 
در جهت تثبیت استقالل سیاسی افغانستان در منطقه 
داشته باشند. ولی متأسفانه هیچ وقت این نداها و این 
تریبون  از  همواره  و  نشده  گرفته  جدی  اعتراضات 
رسمی دولت افغانستان، طالبان، پاکستانی ها و بسیاری 
دیگر از کسانی که در آشوب ها و برهم زدِن صلح و 
ثبات در کشور نقش داشته اند، برادر خوانده شده اند. 

به نظر می رسد با به کار افتادِن رسمی مخالفان امنیت 
و صلح در افغانستان این بار از تریبون دین، وقِت آن 
از  به دور  افغانستان،  ملت  و  که دولت  است  رسیده 
قاطع  و  روشن  موضعی  گذشته،  نظرداشت های  همه 
بحران  یک  به  می رود  که  جدی  مسالۀ  این  قبال  در 
تا  کنند  اتخاذ  گردد،  مبدل  دینی  و  تاریخی  عمیق 
دیگر کسی به خود جرأت ندهد که خون شهروندان 
افغانستان را به این آسانی مباح دانسته و فتوایی از این 
دست صادر نماید. اتفاقات اخیر، صحبت های رییس 
شورای علمای پاکستان و فتوای...      ادامه صفحه 6

فرنود و فیروزی به پنج 
سال حبس محکوم شدند

دادگاهی در کابل شیرخان فرنود و خلیل اهلل فیروزی، دو 
اتهام  به  را  بانک  کابل  پشین  از سهامداران و روسای  تن 
به  منجر   2010 سال  در  که  دالر  میلیون  صدها  اختالس 
سقوط این بانک خصوصی شد، به پنج سال حبس محکوم 

کرد.
شنبه  سه  روز  دادگاه  یک  قاضی  شمس،  شمس الرحمن 
گفت که شیرخان فرنود به اتهام اختالس 27۸ میلیون دالر 
امریکایی و خلیل اهلل فیروزی به اتهام اختالس 530 میلیون 
دالر امریکایی مجرم شناخته شدند....        ادامه صفحه ۷
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کنفرانس اجندای ملي
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:
  ۰۷۰۰۰5۰۰۰۰ -  awmasoud@hotmail.co.uk

۰۷۰۰2۷۷۷۸۱ - rowzana@yahoo.com
۰۷52۰442۱۰ - mandegar.daily@gmail.com

۰۷۰۰263۱52

سفر ناگهانی وزیر دفاع آلمان به بلخ

توماس دیمیزیر، وزیر دفاع آلمان در یک 
سربازان  با  دیدار  برای  ناشده  اعالم  سفر 
کشورش وارد افغانستان شد. این دهمین 
به  سال  دو  از  افغانستان  به  دیمیزیر  سفر 

این سو است.
سه  صبح  هفت  ساعت  حوالی  دیمیزیر 
 4350 اکثر  رسید.  شریف  مزار  به  شنبه 
سرباز اردوی آلمان در پایگاه زون شمال 

در مزار شریف مستقر هستند.
به  کمک  بین المللی  نیروهای  فرماندهی 

ماه   21 از  را  شمال  در  )آیساف(  امنیت 
فبروری به این سو جنرال آلمانی، یورگ 
از  آنجا  در  دیمزیر  دارد.  عهده  به  فولمر 
قرار  استقبال  مورد  فولمر  جنرال  سوی 
نیروهایش  که  گفت  دیمیزیر  گرفت. 
در  را  پلخمری  در  خود  پایگاه  کشورش 

ماه های آینده می بندند.
ماموریت  آلمان  پارلمان  یا  بوندستاگ 
در  را  افغانستان  در  کشور  این  نیروهای 
 2014 سال  فبروری   2۸ تا  دسمبر  ماه 

در  آلمانی  نیروهای  شمار  نمود.  تجدید 
تا  می رسید،  تن   4400 به  که  افغانستان 
پایان ماموریت کنونی قرار است به 3300 

سرباز کاهش یاید.
سال  پایان  تا  که  است  شده  برنامه ریزی 
المللی  بین  جنگی  نیروهای  همه   2014
زمان  آن  تا  شوند.  خارج  افغانستان  از 
به  افغانستان  امنیتی  مسوولیت های 
نیروهای امنیتی و ادارات دولتی افغانستان 

واگذار می شود.
مقام های آلمانی واضح ساخته اند که بعد 
به  بین المللی  نیروهای  نیز   2014 سال  از 
آلمانی برای مشوره دهی  شمول سربازان 
و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در این 

کشور باقی می مانند.
در اوایل هفته روان وزیر دفاع آلمان خبر 
برگزاری  از  پیش  دارد  نظر  در  که  داد 
انتخابات پارلمانی آلمان...  ادامه صفحه ۷

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

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000

ارگ نشینان 

اعـتراف کـردند!


