
دمیتری مزنتسف دبیرکل سازمان همکاری شانگ های روز 
جمعه اعالم کرد کشورهای عضو این سازمان که همسایگان 
افغانستان هستند، توجه بسیار زیادی به تحوالت این کشور 

دارند.
گفت  مزنتسف  پکن،  از  ایتارتاس  خبرگزاری  گزارش  به 
این موضوع محور کنفرانس آیندۀ وزرای کشورهای عضو 
سازمان همکاری شانگ های در چارچوب فرآیند استانبول 

خواهد بود.
کشورهای  و  شانگ های  همکاری  سازمان  گفت  مزنتسف 
رییس  پوتین  والدیمیر  ابتکار  از  سازمان،  این  از  خارج 
جمهور روسیه برای واگذاری عملیات مبارزه با مواد مخدر 
به یک ساز و کار ضد تروریستی منطقه یی و ایجاد مرکزی 
جهانی برای مقابله با چالش ها و تهدیدها در این خصوص 

حمایت می کنند.
وی افزود نیروی بین المللی کمک به تأمین امنیت افغانستان 
از  چهارده  و  هزار  دو  سال  پایان  تا  دارد  قصد  )ایساف( 
افغانستان خارج شود و مسوولیت تأمین امنیت این کشور 

برعهدۀ نهادهای اجرایی در افغانستان خواهد بود.

همکاری  سازمان  عضو  »کشورهای  گفت:  مزنتسف 
عرصه  در  همکاری ها  گسترش  دنبال  به  شانگ های 
بین المللی و تقویت تماس ها با اعضای ناظر این سازمان از 
جمله افغانستان، هند، ایران، مغولستان و پاکستان و همچنین 
ترکیه  و  بالروس، سریالنکا  از جمله  این سازمان  شرکای 
با  تقویت همکاری  دنبال  به  این سازمان همچنین  هستند. 
اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا )آ سه آن(، کشورهای 
جمعی  امنیت  پیمان  سازمان  و  یوراسیا  و  المنافع  مشترک 

است.«

سال پنجم y شمارة یکهزار و چهل و دوم y  شنبه 31 فروردین/حمل y 1392 20 اپریل 2013
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

آجندای ملی 
و عبور از 

2014

نیروی   800 حداکثر  ماندن  باقی  از  آلمان  دفاع  وزیر 
نیروهای  مأموریت  پایان  از  پس  افغانستان  در  آلمانی 

ناتو در این کشور خبر داد.
این که  به  اشاره  با  آلمان  دفاع  وزیر  دومزیر،  توماس 
شمالی  آتالنتیک  پیمان  سازمان  نیروهای  مأموریت 
)ناتو( در افغانستان در سال 2014 پایان می یابد، گفت 
در  را  خود  نیروی   800 تا   600 حدود  کشورش  که 

افغانستان باقی نگه می دارد.
به گزارش مجله آلمانی اشپیگل، وزیر... ادامه صفحه 6

رییس  جمهوری افغانستان اعالم کرد، پس از کشته شدن یکی 
به  درگیری،  یک  در  افغان  کودک   10 و  امریکایی  عامالن  از 
مرکزی  اطالعات  سازمان  فعالیت های  کردن  محدود  دنبال 

امریکا )سیا( در کشور است.
رییس جمهوری  کرزی،  حامد  گاردین،  روزنامه  گزارش  به 
علیه  امریکا  جاسوسی  عامالن  که  است  معتقد  افغانستان 
آن ها  عملیات  در  که  می کردند  فعالیت  افغان  شبه نظامیان 

تعدادی از غیرنظامیان افغانستان نیز کشته شدند.
مرکزی  اطالعات  سازمان  کرد:  اعالم  نیز  کرزی  سخنگوی 
امریکا بر یگان های شبه کوماندو که برخی از آن ها تحت نظر 
سازمان استخبارات افغانستان فعالیت می کنند کنترل دارند، اما 
در حقیقت اقداماتی را انجام می دهند که تحت نظر سیا است.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنین افزود: برخی 
از این یگان های شبه کوماندو با امنیت ملی...   ادامه صفحه 6

وزارت امور داخله می گوید که کشور شرقی )پاکستان( 
هنگامی که از احداث جاده یی به طول 75 کیلومتر میان 

چین و افغانستان که از مسیر بدخشان می گذرد، آگاه 
شد، اقدام به نا امن کردن بدخشان کرد.

وردوج  ولسوالی  ویژه  به  بدخشان،  والیت  اخیراً 
و  طالبان  میان  درگیری های خونین  گواه  والیت،  این 

نیروهای امنیتی افغانستان بود.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز جمعه در 
کابل به خبرنگاران گفت که با کشته شدن حدود 100 
برقرار  منطقه  این  در  آرامش  طالبان،  نیروهای  از  نفر 

شده است.
صدیقی بدون ذکر نام کشور خاصی، گفت:« کشوری 
از  که  زمانی  دارد،  موقعیت  افغانستان  شرق  در  که 

و  چین  میان  کیلومتر   75 طول  به  جاده یی  احداث 
امن  نا  به  اقدام  از مسیر بدخشان آگاه شد،  افغانستان 
کردن این والیت نمود تا افغانستان محتاج این کشور 

باشد.«
پیش از این نیز مقام های دولت افغانستان گفته اند که 
پاکستان در تالش تضعیف دولت افغانستان از راه های 

گوناگون است.
  بازداشت پنج حمله کنندۀ انتحاری در ننگرهار

پنج  که  کرد  اعالم  همچنان  داخله  وزارت  سخنگوی 
حمله کنندۀ انتحاری، از جمله یک زن را روز 2۹ حمل 
در منطقه ثمر خیل والیت...               ادامه صفحه 6

وزیر دفاع آلمان:

800 سربازمان می مانند

تالش کرزی برای محدود 
کردن عملیات های سیا

دبيرکل سازمان همکاري شانگ هاي:

تمرکز ما روی افغانستان است
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کرگدن 
کلفت تر باشد!

از 30  ميليون 
جمعيت 

افغانستان 
یك ميليوِن 
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مواد مخدر 

اند

در برگ ها

سيری  انتقادی  
در اندیشۀ  

سياسی  هابز
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سخنگوی وزارت داخله:

دلیل جنگ در وردوج جلوگیری از احداث جادۀ 
افغانستان- چین بود

تفاهم و جمع آمِد نخبه گان میهن، یگانه راه باقی مانده 
برای عبور از بحران کنونی ست و با گذشِت هر روز، نه 
تنها نیاز به این مأمول شدیدتر حس می شود، بل که 
از دست رفتِن فرصت و زمان و نیز احتمال نفی چنین 

طرحی، عملی تر به نظر می رسد



آقای پیمان سپاس از این که فرصت در اختیار ما 
گذاشتید. 

فساد  به  را  مجلس  اعضای  برخی  اخیراً  شما 
متهم کردید و گفتید که اسناد و شواهدی هم 
در اختیار دارید که نشان دهندۀ فساد اعضای 
فاش  زمانی  چه  را  اسناد  این  است،  مجلس 

خواهید ساخت؟
است؛  نظام  و  دولت  از  بخشی  هم  پارلمان 
دادگاه ها،  در  برد  و  خورد  که  طوری  همان 
در  دارد،  وجود  کل  دادستانی  ریاست جمهوری، 

پارلمان نیز فساد موجود است. 
هفتۀ  و  شود  افتتاح  پارلمان  بود  قرار  که  شبی 
مجلس  اعضای  بود،  نماینده گان  با  آشنایی 
از  بودند،  آمده  گردهم  کانتیننتال  هوتل  در 
برخی  و  امور  ادارۀ  صبح،  تا  شب  همان 
طرف  به  را  وکیالن  ریاست جمهوری  حلقات 
ریاست جمهوری می بردند. آن شب، شب خواب 
نبود. آغاز فساد و داد و گرفت در پارلمان از همان 
زمان شروع شد. داد و ستد از طرف رییس جمهور 
و شرکایش از جمله وزیر مالیه صورت می گیرد. 
حکومت به خاطر دفاع و ابقای وزیرانش رشوت 
عواید  ستِد  و  داد  در  که  هم  وزیران  می پردازد. 
گمرکات و بنادر با رییس جمهور شریک هستند، 

خودشان پول می دهند.
شبی  هستند.  فساد  به  آغشته  هم  وکال  از  برخی 
که وزیر مالیه یک تعداد وکال را مهمان کرده بود، 
می کردند،  تأمین  را  آن ها  امنیت  که  پولیس هایی 
صورت  چه  آنجا  در  که  هستند  گواه  و  شاهد 
کتمان  را  پول  گرفتن  وکالهم  از  برخی  گرفت.! 
ما  برای  که  می گویند  آن ها  از  شماری  نمی کنند. 
پول آوردند و ما اگر پول شان را نمی گرفتم، شاید 
فکر می کردند که ما به آن ها رأی نمی دهیم. آن ها 

گفتند که پول گرفتن از وزرا بد و زشت است. 
ریاست جمهوری،  دادستانی،  دادگاه،  در  متأسفانه 
در  و  مالیه  وزارت  دفاع،  وزارت  داخله،  وزارت 
قراردادی های دولت فساد گسترده وجود دارد. در 
من  اما  نمی شود؛  پایین  و  باال  زیاد  پول  پارلمان 
متأسف به این هستم که برخی ها با پول کمی وقار 

و حیثیت مجلس را زیر سوال می برند.
برخی وزیران، پول را به دست راننده، محافظ و  
خسربرۀ شان می دهند و آن ها می آورند به اعضای 
پنهان  مسأله  این  که  می کنند  فکر  وزرا  مجلس. 

می ماند، در حالی که چنین نیست.
اگر  است.  بازپرس  نبود  خاطر  به  رسوایی،  کل 
به دادستانی مراجعه کنید، مجبور هستید رشوت 
بپردازید. برخی ها به من گفته اند که وکالی فاسد 
را افشا  کن؛ افشای آن ها بسیار ساده است. اگر 

من آن ها را فاش بسازم و اسناد هم ارایه کنم، پس 
از آن چه خواهد شد؟ 

از  متکرر پس  قاتالن  بارها دیدیم که  بارها و  ما 
سه روز زندان در دادستانی کل، آزاد شده اند. در 
نظامی که بازپرس وجود ندارد، چرا خود را با 80 
وکیل درگیر بسازم؛ اگر من بفهمم که یک دادگاه 
قوی و بی طرف وجود دارد و مسأله را پی گیری 
می کند، به خداوند سوگند اگر لحظه یی حوصله و 
تحمل کنم. اگر امروز عضو مجلس رشوه گرفت، 
هم  فردایش  و  می گیرد  رشوت  دادستان  فردا 

قضات؛ دنبال کردن این موضوع فایده یی ندارد. 
دزدی از آدرس هیچ نهاد و اداره یی قابل توجیه 
نیست؛ نهادهای عدلی و قضایی که  مرجع تطبیق 
باشند،  مفسد  اگر  هستند،  شرعی  و  الهی  فرامین 
شما چه انتظاری از دیگر نهادها می توانید داشته 

باشید. 
در خصوص مجلس، نماینده گان از جانب مردم 
رأی گرفته اند. مردم باید در انتخاب نماینده گان 
مقصر  مردم  مجلس،  مورد  در  باشند.  دقیق  شان 
وکیل  عنوان  به  را  ناکس  و  کس  هر  هستند. 
می فرستند و گذشته و آیندۀ او را زیر نظر ندارند.  

در مجلس 24۹ وکیل است؛ از میان آن ها 70- 80 
تن شان همیشه در معامله و داد و گرفت هستند.

 دیروز یکی از وکیل صاحبان از من پرسید: چه 
اسنادی مبنی بر فساد 80 وکیل مجلس در اختیار 
دارید؟ من گفتم که اسناد دارم. او دوباره پرسید 
که چه اسنادی؟ من گفتم که بزرگترین اسناد این 
است که دستت را روی قرآن  کریم  بگذاری و 
بگویی که تا حاال پولی از وزرا نگرفته یی.! همین 
نام تحفه، شرینی، کمک و غیره  به  وکال پول را 

دریافت می کنند. 

با این فساد گسترده، سرنوشت ما باالخره چه 
خواهد شد؟

خیر  تقدیر  باشند؛  مأیوس  و  دلسرد  نباید  مردم 
نیست.  انگلیس  و  کرزی  دست  به  ما  شر  و 
فاریاب  وکیل  شاه  زمان  در  که  شیدا  عبدالرحیم 

و میمنه در مجلس بود، او در شعری گفته بود: 
با خبر باش که این خلق خدایی دارد           

آخرین این نالۀ مخلوق صدایی دارد
روز رستاخیز فرا می رسد، روزی که دادگاه واقعی 
و بازپرس واقعی فرا خواهد رسید. روی سیاه و 
روی سفید در آنجا روشن خواهد شد. باور دارم 
سیاه سفید خواهد شد  از چهره های  بسیاری  که 
امروز  اگر  گشت.  خواهد  سیاه  سفید  روهای  و 
صادق و خاین معلوم نشود و کسی به داد مردم 
نرسد، روز حساب و کتاب و تصفیۀ حساب فرا 

خواهد رسید.
می پردازیم به گوشۀ دیگر این صحبت. 

تهدیدهای  و  کشور  نجات  برای  برخی ها 
احتمالی یی که پیش روی افغانستان قرار دارد، 
می کنند  تأکید  سیاسیون  میان  ملی  اجماع  بر 
این  از  آیا  اند.  را مطرح کرده  ملی  اجندای  و 
ملی  اجماع  به  یابی  دست  زمینه های  رهگذر 
فراهم است و این برای خروج از بن بست راه 

گشا می تواند باشد؟
بلی. راه اساسی اجماع ملی است. باید مشارکت 
واقعی میان دولت، اپوزیسیون و تمامی طرف های 
درگیر به وجود آید و یک زعیم دلسو و قوی در 
کشور انتخاب شود. او نباید خود و برادران اش در 

داد و گرفت ها و قراردادی ها شرکت داشته باشد.
انسان  هر  کار  بنادین،  تغییر  و  تحول  آوردن 
مادی گرا نیست. کسانی را که ما در شرایط کنونی 
راه  نداریم.  آن ها  از  خیر  کار  انتظار  می شناسیم، 
حل، قرار گرفتن آدم های با روح بزرگ و توانمند 
در رأس کشور است، تا یک سنت خیر را در این 

وطن بنیان گذاری کنند.
اگر ما وحدت ملی داشته باشیم، هیچ کسی قادر 
بود.  نخواهد  ما  کشور  به  تعرض  و  تجاوز  به 
)شوروی  روسیه  زمانش  در  کشور  مقتدرترین 
کشور  در  آن ها  نخواستیم  که  روزی  بود،  سابق( 
ما باشند، با وحدت عمل کردیم و آن ها را وادار 

به خروج کردیم. 
ملی  اجماع  پیروزی  اصلی  شرط   
شرایطی  در  است؛  ملی  وحدت  و 
داریم.  ملی  طرح  یک  به  نیاز  کنونی 
یازده  گذشتۀ  از  سیاسی  احزاب  اگر 
سالۀ حامد کرزی تجربه حاصل کرده 
باشند، می توانند کاری...ادامه صفحه 7
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عبدالودود پيمان نمایندۀ کندز در مجلس نماینده گان در گفت وگوی ویژه با ماندگار:

نخبه گان افغانستان از خودگذری کنند
درپارلمانپوِلزیاد،باالوپاییننمیشود

 

افغانستان،  ناتو در  نیروهای  فرمانده  دانفورد  به تازه گی جنرال 
طی سخنرانی یی در سنای امریکا گفته است که پس از خروج 
نیروهای ناتو از افغانستان، باید بخشی از نیروهای امریکایی در 

شهرهای مهِم این کشور و به ویژه کابل، باقی بمانند.
 این سخنان به معنای این است که نگرانی نسبت به افزایش 
تنش ها در کشور آن گونه که آقای کرزی گمان می برد، بی اساس 
و بنیاد نیست و احتمال درگیری های بیشتر هم چنان به عنوان 
اساسی ترین چالش در برابر نیروهای امنیتی کشور و متحدان 

بین المللِی آن وجود دارد. 
پرسش های زیادی در این خصوص در میان شهروندان کشور 
فرافکنی، سعی در الپوشانِی  با  مقام های کشور  بی پاسخ اند و 
واقعیت های موجود در کشور دارند. خبرهایی که در سرخط 
همه  می گیرند،  قرار  اخیر  روزهای  در  کشور  رسانه های 
به  شورشی  گروه های  حمالت  و  درگیری ها  افزایش  بیان گر 
نقاط مختلف کشور اند. بدون شک افزایش درگیری ها، خبر 
خوشایندی برای شهروندان نیست و به دغدغه ها و نگرانی های 

آنان دامن می زند.
آقای کرزی که در حال انجام یک رشته گفت وگوهای پنهان با 
برخی گروه های شورشی به هدف نزدیک شدن و حتا ایتالف 
با آن ها بر سر قدرت سیاسی در کشور است، فکر می کند که با 
داشتن حمایت سیاسی و نظامِی فالن حزب و گروه مخالف، 
می تواند از پِس چالش های پس از خروج نیروهای خارجی از 
کشور بیرون شود؛ در حالی که قرایِن فراوانی دال بر این امر 
است که آقای کرزی در این برآوردهای خود به اشتباه رفته و 
تصویر روشنی از واقعیت های موجود در کشور و منطقه ندارد. 
آقای دانفورد در بخش دیگری از سخنان خود در سنای امریکا 
گروه  با  مورد صلح  در  توافقی  آمدن  به دست  که  است  گفته 
طالبان در سال آینده متصور نیست و او به این نظر است که 
گروه طالبان هم چنان به جنِگ خود در افغانستان ادامه خواهد 
داد. البته خوش بینی دیگِر آقای کرزی در مورد سال 2014، به 
مسالۀ صلح با طالبان برمی گردد. او برای تسریع این روند، به 
قطر سفر کرد و تالش ورزید که به گونه یی حمایت دولت مردان 
زمینۀ  ایجاد  و  طالبان  برای  دفتری  گشایش  در  را  کشور  این 
گفت وگو با نماینده گاِن این گروه جلب کند. اما پس از برگشت 
آقای کرزی از دوحه، گروه طالبان هر گونه دیدار با نماینده گان 
دولت افغانستان را رد کرد و هم چنان مواضع سابِق خود را در 
خصوص آغاز گفت وگوهای صلح با پیش شرط های همیشه گی 

مطرح کرد. 
آن چه را که آقای دانفورد به عنوان فرمانده کل نیروهای ناتو 
در افغانستان گفته است، یک خوش مزه گِی سیاسی نیست. او 
که از نزدیک با مسایل نظامی در افغانستان درگیر است، بهتر 
از هر کِس دیگری می داند که نزدیک شدن به صلح پایدار در 
افغانستان در ظرف چند ماه آینده اگر غیر ممکن نباشد، بدون 
شک بسیار دشوار خواهد بود. در همین حال، آقای دانفورد 
تالش کرده است که در این سخنان، شعاری و تبلیغاتی بودِن 
برخی تالش های گروه ارگ را در عرصۀ گفت وگوهای صلح، 

به گوش جامعۀ جهانی و مردم افغانستان برساند. 
به سال 2014  نگرانی ها نسبت  نیست که  این جای شک  در 
دولت  که  را  تمهیداتی  و  پابرجاست  واقعیت  یک  عنوان  به 
حتا  که  پوشالی ست  چنان  گرفته،  زمینه  این  در  افغانستان 
ندارند. سال 2014  باور  به آن چه که می گویند،  نیز  خودشان 
وقتی می توانست به سالی امن در کشور تبدیل شود، که از حاال 
برای وارد شدن به این سال سرنوشت ساز، تمهیدات الزم انجام 
انتخابات شفاف و  به گونۀ نمونه، بحث برگزاری   می  گرفت. 
عادالنه، از پیش شرط های ورود به فضای امن می تواند باشد؛ 
ولی شواهد و قراین نشان نمی دهند که آقای کرزی و اطرافیان 
او، خواهان برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه در کشور باشند. 
خورشیدی  هجری  جدید  سال  از  ماه  یک  گذشت  وجود  با 
برنامۀ  چندین  هنوز  آینده،  سال  انتخابات  به  نزدیک شدن  و 
الزم در این راستا که باید تحقق می یافت، انجام نشده است. 
و حل  نماینده گان  مجلس  از سوی  انتخابات  قانون  تصویب 
مشکل ریاست و اعضای ارشِد کمیسیون برگزاری انتخابات، از 
این گونه چالش هاست که هم چنان به حاِل خود باقی مانده اند. 
به  ناآگاهانه در حال  یا هم  به گونۀ عمدی و  یا  آقای کرزی 
تعویق انداختِن انتخابات سال آینده است. حال آن که با آغاز 
رفع  باید  نگرانی ها  این گونه  خورشیدی،  هجری  جدید  سال 
می شد و عماًل تقویم انتخاباتی و ثبت نام نامزدان، به مرحلۀ اجرا 
درمی آمد. ولی هیچ یک از این مسایل انجام نشده و مشخص 
نیست که چه زمانی دولت آقای کرزی برای حِل آن ها اقدام 

خواهد کرد. 

2014؛
سفرۀ هفت میوه یا جاِم شوکران؟

احزاب و جریان های سیاسی باید دست به دست هم بدهند و برای نجات 
افغانستان کسی را انتخاب کنند که شایسته باشد. بازی های تنها، به نتیجه 
نمی رسد. بهتر این است که نخبگان افغانستان از خودگذری کنند و یک تن را به 
حیث کالن و نامزد انتخاب کنند، تا یک سنت خوب در کشور شکل گیرد. به خاطر 
برداشتن رسوایی های قومی، تنظیمی، منطقه یی، فساد و ... این بار الزم است که 
یک زعیم ملی با حضور همۀ مردم افغانستان انتخاب شود. 

منظور من اینجا همه علما نیست؛ 
بیشتر آن ها مردِم چیز فهم هستند 
و سیاست پاکستان را می فهمند. اما 
یک تعداد مالها حتا در شهر نو و 
قلعۀ فتح اهلل چنان موضع می گیرند که 
حتا پرویز مشرف هم چنین موضعی 
نمی گیرد.

 یا آن ها فهمیده چنین کاری می کنند، 
یا اکثراً سیاست را نمی فهمند و 
ناخواسته سیاست های پاکستان را 
عملی می کنند.
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دبیرکل ناتو اعالم کرد، این سازمان با هدف تامین امنیت ترکیه، در 
از سوریه  بخشی  هیچ  فراز  بر  ممنوع  پرواز  منطقه  ایجاد  خصوص 

برنامه ریزی نکرده است.
آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو در کنفرانس مطبوعاتی خود 
گفت: ما در این خصوص برنامه ریزی نکرده ایم، اما کامال بدیهی است 
که در صورت تشدید اوضاع، ما دست به برنامه ریزی در این خصوص 
بزنیم چرا که تامین امنیت هم پیمان ما از تعهدات ما به عنوان یک پیمان 

نظامی به شمار می آید.
وی افزود: پیش بینی نمی کنم که تغییری در موضع ناتو در قبال سوریه 
رخ دهد. موضع ما این است که تنها راه حل بحران سوریه راه حل 

سیاسی است.
که  است  این  ترکیه  در  ناتو  ماموریت  کرد:  نشان  خاطر  راسموسن 
امنیت ساکنان این کشور را در قبال حمالت موشکی احتمالی از سوی 
سوریه حفظ کند و به همین دلیل سامانه موشکی پاتریوت در ترکیه 

مستقر شده است.

بازگشت بد فرجام پرویز مشرف
 به پاکستان

ماه  که  پاکستان  پیشین  نظامی  حاکم  مشرف،  پرویز 
بازگشت  زمان  از  برگشت،  کشورش  به  گذشته 
همین  مشکالتش  و  داشته،  زیادی  گرفتاری های 
اینکه  از  بعد  بیشتر می شوند. چند روز  بیشتر و  طور 
پایان داد، در  آقای مشرف به تبعید خود خواسته اش 
راهروی شلوغ ساختمان دادگاهی در شهر کراچی یک 
با  کفش  لنگه  البته  شد.  پرتاب  به سویش  کفش  لنگه 
کمی فاصله از کنارش گذشت و به او نخورد، اما نفس 
این کار در پاکستان توهین حساب می شود. یک هفته 
بعد از آن، دادگاه عالی پاکستان بازپرسی برای بررسی 

امکان محاکمه او به اتهام خیانت را آغاز کرد.
سه شنبه گذشته هم یک دادگاه انتخاباتی اعالم کرد که 
او حق نامزدی در انتخابات را ندارد، و به این ترتیب 
اما  داد.  پایان  پارلمان  نمایندگی  برای  او  امیدهای  به 
درست موقعی که واکنش ها به رد صالحیت او برای 
نمایندگی در حال فروکش بود، روز پنجشنبه دادگاهی 
را رد  او  قرار وثیقه  آباد درخواست تمدید  در اسالم 
اپریل تحت بازداشت خانگی  کرد، و روز جمعه 1۹ 

قرار گرفت.
آقای مشرف حاال در خانه اش تحت بازداشت است و 

مشغول بررسی گزینه هایش است.

با وجود همه گمانه زنی ها، تنها اوست که می تواند به 
سواالت جواب بدهد. یک مفسر آشنا به مسائل ارتش 
اخیرا در یک برنامه تلویزیونی خبری گفت که آقای 
با آنها  مشرف قطعا چالش های حقوقی که در کشور 
مواجه می شود – از جمله احتمال بازداشتش - را در 
درخواست  رد  از  بعد  ساعت  چند  است.  گرفته  نظر 
تمدید قرار وثیقه، یکی از وکالی آقای مشرف گفت 
که او آرام و خونسرد است، و در اقامتگاهش در کنار 
دستیارانش »قهوه می نوشد و سیگار برگ می کشد«. اما 
احساسی  چنین  پاکستان  موقت  دولت  ارشد  مقامات 
ندارند. از نظر آنها، آقای مشرف همه قول و قرارهای 
قبلی را بر هم زده است. وظیفه اصلی دولت موقت 
برگزاری انتخابات است، و سر مقامات دولت حسابی 

شلوغ است.
عمدتا  سیاسی  نیروهای  به  پیکارجویان  حمالت 
سکوالر در سراسر کشور، توانایی دولت در برگزاری 
برده  سوال  زیر  را  مقرر  موعد  در  عادالنه  انتخاباتی 
برگزار  می   11 روز  است  قرار  انتخابات  این  است. 
ارتش،  سابق  فرمانده  مشرف،  آقای  بازداشت  شود. 
بسیار  منفی  پیامدهای  دارای  و  بی سابقه،  اقدامی 
خواهد بود، و بسیاری می گویند که تنها دولتی دائمی 

و برخوردار از حمایت رأی دهندگان صالحیت انجام 
دستگاه  تصمیم  این،  از  جدای  داشت.  خواهد  را  آن 
»خیانت  اتهام  به  مشرف  آقای  محاکمه  به  قضایی 
به جریان  زیرا  است،  تشویش  عامل  بالقوه  میهن«  به 
انداختن چنین پرونده هایی در اختیار قوه مجریه است. 
این کار اصرار بورزد، ارتش  انجام  بر  اگر دولت هم 
چون  کرد،  خواهد  خطر  احساس  پاکستان  قدرتمند 
و  تاخت  صورت،  آن  در  که  است  این  رایج  اعتقاد 
تاز به آقای مشرف محدود نخواهد ماند. نقش فعاالنه 
دستگاه قضایی در دو سال اخیر باعث شده این قوه به 
حوزه هایی که معموال در قلمروی قوه مجریه است هم 
دست اندازی کند، و دلیلی وجود ندارد که ارتش هم 

خطر مشابهی را احساس نکند.

  موقعیت حساس
ممکن است آقای مشرف در آرامش مشغول نوشیدن 
قهوه اش باشد، اما برخی تحلیلگران معتقدند که او با 

بازگشتش به کشور، همه را به دردسر انداخته است.
انتخابات  در  نامزدی  برای  مشرف  آقای  صالحیت 

مجلس رد شده است.
فرماندهان  که  می گویند  نظامیان  به  نزدیک  منابع 
عالی رتبه ارتش با برگشتن آقای مشرف موافق نبودند، 
و آخرین بار یک ماه پیش از بازگشتش به کشور به او 
در این باره هشدار دادند. پس آیا تصمیم او مبنی بر 
بازگشت با اتکا به ضمانت کشورهایی نظیر عربستان 
سعودی گرفته شده است؟ عربستان در گذشته چندین 
بار در اختالفات میان حاکمان پاکستان نقش میانجی 
را بازی کرده است. یکی از سرسخت ترین طرفداران 
پیگرد قضایی آقای مشرف به اتهام خیانت علیه میهن، 
نواز شریف، نخست وزیر سابق بود. نواز شریف در 
سال 1۹۹۹ و به دنبال کودتای آقای مشرف از قدرت 
برکنار شد، و مجبور شد به عربستان سعودی برود. اما 
از زمان بازگشت آقای مشرف، او برخالف انتظارات 
شده  باعث  او  سکوت  و  نزده،  حرفی  مورد  این  در 
نقش  ماجرا  در  عربستان  که  بدهند  احتمال  خیلی ها 
دارد. تحلیلگران می گویند که اوضاع فعلی برای آینده 
دموکراسی در پاکستان حساسیت ویژه ای دارد، و این 

کشور تحمل بی ثباتی بیشتر را ندارد.

راسموسن: 
ناتو قصد ایجاد منطقۀ پرواز 
ممنوع بر فراز سوریه را ندارد

آراء انتخابات ریاست جمهوری 
ونزویال بازبینی می شود

مرگ یک مظنون به بمب گذاری 
در بوستون؛ مظنون دوم، فراری

هشدار انگلیس و امریکا نسبت به خطر تجزیه سوریه
همزمان با اینکه تونی بلر اعالم کرد، خطر تجزیه سوریه 
یک خطر واقعی است، جان کری نسبت به احتمال تجزیه 
اظهار  این کشور  ناآرامی ها در  دلیل  به  تقسیم سوریه  و 

نگرانی کرد.
با  گفت وگو  در  انگلیس  اسبق  نخست وزیر  بلر،  تونی 
 »2013 »روسیه  ساالنه  نشست  حاشیه  در  خبرنگاران 
و  هشدار  سوریه  تقسیم  و  تجزیه  خطرات  به  نسبت 
برای  مشترک  و  بین المللی  توافق  به  دستیابی  خواهان 

تضمین وحدت این کشور شد.
بلر گفت: خطری که سوریه را تهدید می کند، خطر تجزیه 
و تقسیم است و این خطر بر تمام منطقه تاثیر گسترده یی 

می گذارد و تنها محدود به مرزهای سوریه نخواهد بود.
وی نسبت به دستیابی به توافق بین المللی در جهت اعمال 
بازگرداند،  به سوریه  را  که وحدت  در سوریه  تغییرات 
اظهار امیدواری کرد و گفت: در غیر این صورت ما در 
با پیامدهای تجزیه سوریه مواجه خواهیم  دوره طوالنی 

شد.
از سوی دیگر، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه 
روز پنج شنبه خواهان لغو تحریم تسلیحاتی اتحادیه اروپا 
علیه مخالفان سوری شد و اعالم کرد: این تصمیم باید در 

ماه مه آتی اتخاذ شود.
پیشتر فرانسه و انگلیس از کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
خواستند تا تحریم تسلیحاتی مخالفان سوریه را لغو کنند، 
پاسخی  آنها  درخواست  این  به  کشورها  از  تعدادی  اما 
دست  در  سالح ها  این  گرفتن  قرار  از  که  چرا  ندادند، 

گروه های تروریستی احساس نگرانی می کردند.
میانه رو  کشورهای  با  بیشتر  همکاری  خواهان  فابیوس 
گروه های  که  شود  تضمین  تا  شد  فارس  خلیج  حوزه 
تندرو قدرت را در دست نمی گیرند و آمادگی های الزم 
سوریه  رئیس جمهوری  اسد،  بشار  از  پس  مرحله  برای 

آغاز شود.

در  اردن  مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  دیگر،  سوی  از 
واشنگتن  که  امریکایی  سرباز   200 کرد:  اعالم  بیانیه ای 
آنها را به اردن اعزام خواهد کرد، ارتباطی با رخدادهای 

سوریه ندارند.
اولین گروه  این سربازان  بیانیه آمده است:  این  ادامه  در 
کنار  در  که  می آیند  شمار  به  دیگری  گروه های  میان  از 
طی  آماده«  »شیر  رزمایش های  در  کشور   15 نیروهای 

هفته های آتی مشارکت می کنند.
که  کرد  اعالم  امریکا  دفاع  وزیر  هاگل،  چاک  اخیرا 
واشنگتن 100 سرباز را به اردن اعزام می کند تا در افزایش 
توانایی های دفاعی نیروهای اردنی مشارکت داشته باشند.
یک منبع مسوول در ارتش اردن اعالم کرد: بعد از آنکه 
آموزش های »شیر جوان 2« در جون گذشته با مشارکت 
1۹ کشور عربی و خارجی و با حضور رسانه های داخلی 
مقدمه چینی ها  و  برنامه ریزی ها  یافت،  پایان  خارجی  و 

برای این رزمایش آغاز شد.
وی افزود: نیروهای اردنی توانایی الزم را برای مراقبت 
هرگونه  علیه  کشور  ثبات  و  امنیت  از  دفاع  و  مرزها  از 

تهدیدی در اختیار دارند.

بیانیه یی  در  گذشته  روز  امنیت  شورای  دیگر،  سوی  از 
خشونت های  کرد:  اعالم  شد،  صادر  آراء  اتفاق  به  که 
و  نیست  قبول  مورد  هیچ وجه  به  در سوریه  روزافزون 

باید هر چه سریعتر پایان یابد.
از سوی دیگر، جان کری، وزیر امور خارجه امریکا 18 
اپریل در مقابل کمیته امور خارجه در مجلس سنا نسبت 
به آن که درگیری ها در سوریه به »تجزیه« در این کشور 

بینجامد، اظهار نگرانی کرد.
»درگیری  اینکه  به  نسبت  نگرانی ها  که  کرد  اعالم  کری 
میان طوائف در سوریه رخ دهد« افزایش می یابد و این 
سالح های  به  بدخواه  افرادی  که  دارد  وجود  احتمال 

شیمیایی دست یابند.
اعالم کرد: کری 20  بیانیه یی  در  امریکا  وزارت خارجه 
اپریل به استانبول می رود تا در نشست موسوم به »گروه 
و  اساسی  شرکای  با  و  کند  مشارکت  سوریه«  دوستان 
راه های  تا  ائتالف مخالفان سوریه دیدار کند  از  اعضای 
روند  در  تسریع  و  مخالفان  از  بین الملل  حمایت جامعه 

انتقال سیاسی در سوریه را مورد بررسی قرار دهد.

انتخابات  آرای  کردند،  اعالم  ونزویال  انتخابات  برگزاری  مقام های 
ریاست جمهوری روز یکشنبه این کشور را بازبینی خواهند کرد.

به  مردم  برخی  اعتراضات  دلیل  به  فرانسه ،  خبرگزاری  گزارش  به 
نتیجه آرای ریاست جمهوری که به انتخاب نیکوالس مادورو منجر 
شده بود، مسوولین ناظر بیان کردند که به بازبینی رای مردم خواهند 

پرداخت.
»قابل  را  این تصمیم  نیز  اپوزیسیون ونزویال  کاپریلس، رهبر  انریکه 
را  حقیقت  بازبینی  این  گفت:  خبری  کنفرانس  در  و  خواند  قبول« 

آشکار خواهد کرد.
تاکنون 54 درصد آرا توسط ناظرین در روز انتخابات بررسی شده 
بود. شورای ملی انتخابات ونزویال اعالم کرد که بازبینی بر روی 46 

درصد باقی مانده آرا صورت خواهد گرفت.

             الياس خان/ بی بی سی، اسالم آباد

رسانه های خبری روز جمعه، 
از مظنونین به  از مرگ یکی 
مسابقه  در  بمب گذاری 
ایاالت  بوستون،  ماراتن 
نیروهای  دست  به  متحده، 
پولیس و فراری بودن مظنون 

دوم خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، »جست وجوی خانه به خانه« هم اکنون 
در شهر واترتاون، در حومه بوستون، برای یافتن و بازداشت مظنون 

دوم ادامه دارد.
پایان  خط  نزدیکی  در  بمب  دو  انفجار  گذشته،  هفتۀ  دوشنبۀ  روز 
ماراتن بوستون، به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن دست کم 176 نفر 

منجر شد که حال 17 نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
اقدام  این  مظنونین  شناسایی  شده،  منتشر  گزارش های  برپایه 
»تروریستی« از طریق بررسی دقیق تصاویر و ویدئوهای گرفته شده 

از ماراتن بوستون صورت گرفته است.پ
خبر مرگ یک مظنون به بمب گذاری در روز جمعه پس از آن منتشر 
شد که اف بی آی، پولیس فدرال امریکا، چندین عکس و فیلم از دو 
مرد جوان منتشر کرد که کاله کپی سیاه و سفید به سر و کوله پشتی 

به پشت دارند.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که پنج شنبه شب مظنونین با مواد 
منفجره و شلیک گلوله به نیروهای پولیس حمله کرده اند، اما پس از 
مدتی یکی از آنها که به عنوان »مظنون شماره یک« شناخته می شود 

زخمی و بازداشت شده، اما در بیمارستان جان داده است.
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بخش نخست

مشکالت اساسي 
در روابط دختر و پسر!
دخترها تصور می کنند دیدگاه پسرها همانند آن ها است و همین طور بالعکس. اساس 
روابط دوستی، شناختن دیدگاه ها و طرز فکر جنس مخالف در رو به رو  شدن با وقایع 
و اتفاقات است، تا بتوان از این تجربه در زنده گی مشترک استفاده کرد. اما این یک 
اصل گم شده در روابط دوستی دختران و پسران است. دختران تصور می کنند پسران 

تشنۀ احساسات هستند و پسران نیز تصور می کنند دختران نیاز جنسی زیادی دارند.
پس  و  می دهند  بها  بیشتر  غریزۀ جنسِی خود  و  به هوس  دوستی  روابط  در  پسران 
آن ها  جنسی  رابطۀ  یعنی  می شوند؛  جنسی  وابسته گی  دچار  جنسی  ارتباط  اولین  از 
گسترده تر می شود. آن ها در تمامی مالقات های بعدی دنبال فرصتی برای تأمین این 
نیاز هستند و تا زمانی که طرف شان پاسخ گوی این نیاز باشد، این رابطه ادامه دارد. 
اما هر زمان که طرف شان از رابطۀ جنسی خودداری کند، یا اخالق و رفتار پسر تغییر 

می کند یا مدام بهانه گیری کرده، آن رابطه را برهم می زند.
دختران تا زمانی که نسبت به فردی احساس نداشته باشند و وابسته گی احساسی پیدا 
نکنند، نمی توانند رابطۀ جنسی را با آن فرد تجربه کنند. ترجیح می دهند این رابطه از 
روی عشق و دوطرفه باشد. و از این که بدون احساس تن به چنین رابطه یی بدهند، 
بیزار هستند. دختران پس از رابطۀ جنسی دچار وابسته گی بیشتری می شوند و بیشتر 
دوست دارند مورد توجه احساسی طرف مقابل قرار بگیرند. در اکثر روابطی که در 
دچار  رسیده،  اتمام  به  آن ها  دوستی  رابطۀ  ولی  کرده اند  تجربه  را  جنسی  رابطۀ  آن 
افسرده گی موقتی می شوند. بیشتر تمایل دارند دوست داشته شوند تا این که دوست 
بدارند. آن ها  می توانند بارها حس عاشقی را تجربه کنند. این در حالی است که پسرها 
فقط یک بار عاشق می شوند و اولین عشق را فراموش نمی کنند. آن ها اگر واقعًا کسی 
را دوست داشته باشند، هرکاری برای به دست آوردنش می کنند و به اصطالح خود را 
انرژی خود را قبل از ازدواج  به آب وآتش می زنند. ولی اشکال این جاست که همۀ 

صرف طرف می کنند.
نیازهای احساسی و حتا جنسِی زنان پس از ازدواج بیشتر از دوران قبل از ازدواج 
است، به همین دلیل است که مدام از سردی همسر خود شکایت دارند. دختران قبل از 
ازدواج تمایل دارند طرف شان به سمت آن ها بیاید، که این مورد بعد از ازدواج دگرگون 
می شود؛ این زنان هستند که به سمت همسر خود می روند و مردان در این باره تالشی 
نمی کنند. نکتۀ بسیار مهم این که بسیاری از دخترها و پسرها با شنیدن این نوع مطالب 
و بررسی آسیب های جدی این روابط می گویند: از کجا معلوم که این آفات در دوستی 
ما به وجود آید؟ هر قاعده یی استثنایی دارد؛ از کجا معلوم که ما استثنای این قاعده 
نباشیم؟ این افراد گمان می کنند که رابطۀ آن ها از روابط دیگران عمیق تر و مستحکم تر 

بوده و فقط روابط دیگران، سست و بر پایۀ عالقه جنسی بنا شده است.
دختر می گوید: دوستم گفته، که فقط مرا به خاطر خودم می خواهد نه برای سوء استفادۀ 
جنسی. در مقابل پسر هم می گوید: بیچاره دختر، نمی داند هدف واقعی من ازدواج و 
خوش بخت  کردِن او نیست. حاال که پسر اعتماد دختر را جلب کرده است و با زیرکي 
هم به دختر قبوالنده که او را زن آینده اش می داند و به عنوان شریک زنده گی دوستش 
طریق  از  اکنون  ما  که  می گوید  او  به  و  می بیند  مهیا  منظورش  برای  را  زمینه  دارد، 
قلب های مان باهم زن و شوهر هستیم، چرا تا فراهم  شدن زمینۀ ازدواج، خودمان را از 

لذت جنسی محروم کنیم. بیا از همین حاال رابطۀ جنسی برقرار  کنیم.
متأسفانه بعضی از دخترها هم برای این که رضایت پسر و به زعم خود، شوهر آینده 
را جلب کنند، مرتکب این اشتباه بزرگ می شوند و تقاضای رابطۀ جنسی او را قبول 
می کنند. غافل از این که پسرها هیچ وقت با کسی که قباًل با او دوست بوده اند و یا رابطۀ 
جنسی داشته اند، ازدواج نمی کنند. آن ها برای ازدواج به دنبال دختری هستند که قباًل 
با کسی رابطه نداشته است. دخترها با این اشتباه نه  تنها خودشان را ارزان فروخته اند، 
بلکه پسران با دیدن این رفتار، آن ها را افرادی هرزه تلقی می کنند. چون پسرها این کار 
دختران را به حساب سست  بودن شان می گذارند و می گویند، اگر فرد دیگری هم این 

تقاضا را داشته باشد، احتمال دارد که به او هم جواب مثبت بدهد.
آن چه گفته شد، یکی از حاالت دوستی دختر و پسر بود که پسرها با وعدۀ ازدواج، 

دخترهای جوان را خام می کنند و به سوءاستفادۀ جنسی از آن ها می پردازند.
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»مالس بوری »  در   1588 سال   در  هابز  توماس  
فلسفه ،  حوزۀ  سه   در  او  شد.  متولد  انگلستان  
اما آن چه   ریاضیات  و فیزیک  صاحب نظر بود. 
نام  او را در تاریخ  اندیشه ، شهره  و ماندگار کرده 
کتاب   و  سیاست   فلسفۀ  در  او  تأمالت    است ، 

مشهورش  لویاتان  در این  باب  است . 
در بررسی  فلسفۀ سیاسی  هابز، آرای  جان الک  
شده   مطرح   حدی   تا  نیز  ژان ژاک روسو  و 
آب های   »می فالور«  کشتی   که   زمانی   است . 
اقیانوس  اطلس  را می شکافت  تا مسافران  خود 
برساند،  امریکا  آرزوهای شان   سرزمین   به   را 

سرنشینان  کشتی  اعالمیه یی  صادر کردند که  به  
این   از  بندی   در  شد.  مشهور  می فالور  پیمان  
سیاسی   علوم   در  جهات   برخی   از  که   اعالمیه  
در  »ما  است :  آمده   چنین   است   اهمیت   دارای  
پیشگاه  خداوند و در حضور هم  به طور رسمی  
و متقابل  عهد می بندیم  و به خاطر سامان بخشی  
و حفظ  بهتر خود با یکدیگر یک  جامعۀ  مدنی  
نظریۀ   مدافعان   از  برخی   می آوریم .«  به وجود 
نشانۀ  را  می فالور  پیمان   اجتماعی ،  قرارداد 

صحت  تاریخی  این  نظریه  می دانند. 
مشهورترین   از  یکی   اجتماعی   قرارداد  نظریۀ 
تبیین   باب   در  سیاست   فیلسوفان   نظریات  
منشای دولت  است . این  نظریه  مدعی  است  که  
در ابتدا بشر در وضع  طبیعی  به سر می برد. در 
قدرت   یک   فاقد  آدمیان   اجتماع   طبیعی،   وضع  
مرکزی  بود که  وظیفۀ تعیین  و اجرای  قوانین  را 

برعهده  داشته  باشد. 
که   وضع شده یی   قانون   هیچ  نوع   که   آن جا  از 
نداشت ،  وجود  باشد،  همه گان   پذیرش   مورد 
بود.  طبیعی »  »قانون   بشر  رفتار  مالک   تنها 
بنابراین  هر انسانی  قانون  خاص  خود را داشت . 
تصمیم   نهایت   در  انسان   نظریه ،  این   مطابق  
پایۀ   بر  و  شود  خارج   طبیعی   وضع   از  گرفت  
یک  قرارداد اجتماعی  به  تأسیس  دولت  مبادرت  

ورزید. 
فیلسوفان   مشهورترین   از  روسو  و  الک   هابز، 
اما  هستند.  اجتماعی   قرارداد  نظریۀ   به   قایل  
ترسیم   طبیعی   وضع   از  آن ها  که   تصویری  
جهنم   و  بهشت   نظیر  تفاوتی   دارای   می کنند، 
است . روان شناسی  هابز تمام  فعالیت های  بشر را 
بر دو پایۀ ترس  و سود شخصی  مبتنی  می داند. 
اگرچه  هابز معتقد است  قدرت  اندیشیدن  انسان  
را از حیوان  متمایز می سازد، ولی  از نظر او عقل  
در آدمی  دارای  نقش  انفعالی  است  و آن چه  در 
وجود انسان  نقش  فعال  را برعهده  دارد، غرایز 
کارگزار  انسان   عقل   واقع   در  اوست .  امیال   و 
در  هابز  )رای   است .  او  غیرعقالنیِ   تعلقات  
به  آرای  فیلسوفان  پست مدرن   این  باب  اجماالً 
موجودی   را  انسان   اساسًا  هابز  دارد.(  شباهت  
است   بدیهی   و  می داند  درنده خو  و  بدسرشت  

تصویری   روان شناختی ،  پیش فرض   این   با  که  
در  کند.  ترسیم   طبیعی   وضع   از  وحشت ناک  
وضع  طبیعی  توصیف  شده  از سوی  هابز، انسان  
موجودی  تنهاست  که  همواره  از سوی  هم نوعان  
شرایطی   در  می گیرد.  قرار  تعرض   مورد  خود 
خود  امیال   و  غرایز  اساس   بر  تنها  هرکس   که  
امری   درگیری   و  جنگ   وقوع   می کند،  عمل  
عادی  است . وضع  طبیعی  هابز وضعیت  »جنگ  
همه  با همه » است  و در آن  »انسان  گرگ  انسان  
باعث   امنیت   به   نیاز  هابز،  نظر  مطابق   است .« 
چشم   خویش   شخصیِ   اقتدار  از  انسان ها  شد 

بپوشند و آن  را به  یک  منبع  مورد توافق  واگذار 
کنند. انسان  در وضع  طبیعی، آن چنان  که  هابز 
اجتماعی   از  پیش   توصیف  می کند، درشرایطی  
شدن  زنده گی  می کرد و با تأسیس  دولت  از این  

وضع  خارج  شد. 
ترسیم   دیگر  به گونه یی   را  طبیعی   وضع   الک ، 
می کند. او معتقد است  در وضع  طبیعی ، انسان  
موجودی  اجتماعی  بود و نهادهای  اجتماعی  در 
زنده گی  او وجود داشتند. الک ، برخالف  هابز، 
انسان  را موجودی  نیک  سرشت  می داند که  در 
صلح آمیز  حیات   به   قادر  نیز  طبیعی   شرایط  

است . 
وجود  از  بخشی   نیز  شرارت   که   آن جا  از  اما 
جامعه   در  شرور  عده یی   حضور  است ،  آدمی  

در  باشد.  امنیت   و  نظم   برهم زنندۀ  می تواند 
حقیقت  باید گفت  الک  معتقد است  که  در وضع  
طبیعی  بیش  از عدم  امنیت ، احساس  عدم  امنیت  
نیک کردار  انسان های   عالوه ،  به   دارد.  وجود 
یک   نیازمند  خود  اختالفات   رفع   برای   نیز 
انسان  اجتماعی   بنابراین   داور بی طرف  هستند. 
اموال (  آزادی ،  )جان ،  دارایی  خود  برای  حفظ  
حکومت  تشکیل  داد وبا این  کار به  مقام  انسان  
از  طبیعی   وضع   توصیف   کرد.  صعود  سیاسی  
سوی  روسو، برخالف  الک  و هابز، با احساس  
حسرت  بابت  خروج  انسان  از آن  وضع  همراه  
است . روسو هم چون  الک ، انسان  را موجودی  

ذاتًا خوب  می داند و معتقد است  که  انسان  در 
و  می زیست   خود  غرایز  مطابق   طبیعی ،  وضع  
و  حقیقی   نیازهای   آوردن   دست   به   برای   تنها 
فوریِ  خود تالش  می کرد. وی  در نهایت  انسان  
طبیعی  را موجود سعادت مندی  برمی شمارد که  
روسو،  نظر  از  می زیست .  برابری   و  آزادی   در 
خصوصی   مالکیت   پیدایش   و  جمعیت   رشد 
باعث  از بین  رفتن  وضع  طبیعی  شد. یعنی  از آن  
پس ، انسان  اندیشیدن  براساس  منافع  شخصی  را 
آغاز کرد و به تدریج  پا به  عرصۀ نزاع  و غرور 
و نابرابری  گذاشت . در واقع  روسو از بین  رفتن  
در  انسان   سقوط   معنای   به   را  طبیعی   وضع  
جهنمی  می داند که  هابز به  عنوان  وضع  طبیعی  

توصیف  کرده  بود. 
علی رغم  توصیف  متضاد هابز و روسو از وضع  
طبیعی ، هر دو معتقدند که  در وضع  طبیعی،  نهاد 
مفهوم  خیر  با  انسان   و  نداشت   مالکیت  وجود 
انسان  وضع   نبود. به  عبارت  دیگر،  و شر آشنا 
طبیعی ، موجودی  بدوی  معرفی  می شود، با این  
نجیب«  »وحشی   یک   روسو  انسان   که   تفاوت  
است  و انسان  هابز یک  تبهکار درنده خو. اعتقاد 
آشنایی   و  خصوصی   مالکیت   وجود  به   الک  
انسان  با مفهوم  خیر و شر در وضع  طبیعی ، وجه  

تمایزاو با هابز و روسو است . 
که   دارند  اعتقاد  هابز  و  الک   دیگر،  طرف   از 
وضع   از  انسان   شدن   خارج   منظور  به   دولت  
طبیعی،  تأسیس  شده  است ، در حالی  که  روسو 
تأسیس  دولت  را اقدامی  در جهت  نزدیک  کردن  
شرایط   به   انسان   زنده گی   بازگرداندن   بلکه   و 
باید  این  حال،   با  ایده آل  وضع  طبیعی  می داند. 
که   نکته   این   در  روسو  و  هابز  الک   که   گفت  
شده ،  تأسیس   امنیت   تأمین   منظور  به   دولت  

اشتراک  نظر دارند. 
از  به  دلیل  ترس   انسان ها  هابز معتقد است  که  
هم نوع  و به  کمک  نیروی  عقل  سرانجام  دریافتند 
خود  طبیعیِ   آزادی های   و  حقوق   از  باید  که  
بنابراین   شوند.  برخوردار  امنیت   از  تا  بگذرند 
اساس   این   بر  اجتماعی   قراری   آن ها  میان   در 
به   را  خود  حکمرانیِ   حق   »من ،  گرفت :  شکل  
این  شخص... می دهم  و او... را مجاز می گردانم ، 
به  شرط  آن که  تو هم  حق  خود را به  او واگذاری  
بدانی ».  مجاز  من   مانند  را  او  اقدامات   همۀ   و 
هابز فرد حاکم  را طرف  مقابل  مردم  در قرارداد 
اجتماعی  نمی داند؛ زیرا قرارداد اجتماعی  قراری  
ضمنی  است  که  مردم  میان  خود گذاشته اند. پس  
از  و  ندارد  مردم   به   نسبت   تعهدی   هیچ   حاکم  
آن جا که  انسان ها تمام  حقوق  طبیعی  خود را به  
او واگذار کرده اند، او دارای  اقتدار مطلق  است . 
برابر  در  مخالفت   هرگونه   هابز  اساس ،  این   بر 
به   را  حکومت   براندازی   و  غیرمجاز  را  حاکم  

معنای  بازگشت  به  وضع  طبیعی  می داند. 

ناگفته  پیداست  که  صدور چنین  آرایی  از جانب  
استبداد  تیوریسین های   کنار  در  را  او  نام   هابز، 
وحشت   گفت   می توان   واقع   در  می دهد.  قرار 
باعث   طبیعی،   وضع   به   بازگشت   از  هابز 
شده   مطلق   استبداد  به   او  بخشیدنِ   مشروعیت  
حکومت   الک ،  سیاسی   اندیشۀ  در  اما  است . 
حق   جامعه   افراد  نیست.  مطلق   قدرت   دارای  
اعمال  اقتدار را بدین  دلیل  به  حکومت  واگذار 
کرده اند که  نهاد حکومت  در حفظ  نظم  و تأمین  
امنیت  توانایی  بیشتری  دارد، ولی  این  بدان  معنا 
هیچ   حکومت   برابر  در  شهروندان   که   نیست  

حقی  ندارند. 

سیری  انتقادی  

در اندیشۀ  سیاسی  هابز

هابز اساساً انسان  را موجودی  بدسرشت  و درنده خو می داند 
و بدیهی  است  که  با این  پیش فرض  روان شناختی ، تصویری  
وحشت ناک  از وضع  طبیعی  ترسیم  کند. در وضع  طبیعی  توصیف  
شده  از سوی  هابز، انسان  موجودی  تنهاست  که  همواره  از سوی  
هم نوعان  خود مورد تعرض  قرار می گیرد. در شرایطی  که  هرکس  
تنها بر اساس  غرایز و امیال  خود عمل  می کند، وقوع  جنگ  و 
درگیری  امری  عادی  است . وضع  طبیعی  هابز وضعیت  »جنگ  همه  
با همه » است  و در آن  »انسان  گرگ  انسان  است .«

بخش نخست



           احمد محمود
دل زده  و  کسل  بدجوری  نمی رود.  نوشتن  به  دستم 
و  نوشتن.  به خصوص  چیز،  همه  از  دل زده  شده ام. 
حتا این یادداشت را که می نویسم با کمال دل زده گی 
است. گاهی فکر می کنم که اصاًل چرا باید بنویسم. 
باید  را  این چند روز عمر  که  است  گفته  چه کسی 
بوده  همین طور  همیشه  کمابیش  کنم.  نوشتن  صرف 
یا مواردی وجود داشته است  است. همیشه موردی 
اعتراف  باید  حتا  و  بگیرد  من  از  را  نوشتن  تا شوق 
کنم آن چه که تا امروز نوشته ام، با اشتیاق کامل نبوده 

است.
آغاز  را  کاری  می داد،  دست  نوشتن  شور  گاهی 
باید  شاید  که  طوری  می آمد،  دل مرده گی  می کردم، 
تالش  گاهی  )و  را  تالش  اما  می ماندم؛  راه  نیمۀ  در 
مکانیکی را( جانشین شور و اشتیاق می کردم تا کار 
طور  وضع  بود،  بالیدن  امکان  اگر  شاید  شود.  تمام 
نسخۀ  هست  یادم  که  آن جا  تا  مثاًل  بود.  دیگری 
رسید.  پایان  به   1345 سال  “همسایه ها”،  رمان  اول 
برگی  دویست  دفتر  چند  در  هنوز  آن  خطی  نسخۀ 
قطع خشتی موجود است. اهواز بودم که نسخۀ اول 
جایی  به  دسترسی  طبیعتًا  شد.  تمام  “همسایه ها” 
تهران  آمدم  کنم. زمستان سال 45  تا چاپش  نداشتم 
و ساکن شدم. قبل از این که اهواز را ترک کنم، چند 
صفحه از رمان “همسایه ها” به عنوان یک قصۀ کوتاه 

و به نام “دو سر پنج” در “ُجنگ جنوب” چاپ شد.
“ُجنگ جنوب” نشریۀ محقری بود که تصمیم داشتیم 
به  آمدن  با  اما  بدهیم.  توسعه اش  داشتیم  آرزو  یا  و 
تهران در همان شمارۀ اول رحلت کرد و تمام شد. 
را در زمستان 1345  چند صفحۀ دیگر “همسایه ها” 
دادم مجلۀ “پیام نوین” چاپ کرد به عنوان بخشی از 
رمان “همسایه ها”. بعد سال 1346 یکی ـ دو تکه اش 
را دادم مجلۀ فردوسی چاپ کرد که اسم یک تکه اش 

یادم است، “راز کوچک جمیله”.
نظر  از  نوشتم.  دیگر  بار  را  همسایه ها  جهت  هر  به 
خودم قابل چاپ بود. اما چشمم آب نمی خورد کسی 
چاپش کند. یکی دو مجموعه داستان دادم انتشارات 
هم  ناشر  و  بود  خوب  فروش  کرد.  چاپ  “بابک” 
راضی. همسایه ها را پیشنهاد کردم و حتا نسخۀ خطی 
این  با  بابک  انتشارت  به  دادم  و  بردم  و  برداشتم  را 
شرط که چهارهزار تومان احتیاج دارم و باید به هنگام 
امضای قرارداد، بپردازد. بابک سرسنگین بود؛ نسخۀ 
خطی را گرفتم و بردم خانه. روزی “ابراهیم یونسی” 
سرافرازم کردم و آمد خانه ام. نشستیم و گپ زدیم. 
یونسی را در بازداشتگاه لشگر دو زرهی یکی دو بار 
دورادور دیده بودم. بازداشت بود و محکوم به اعدام 
شده بود. قبل از اعدام گروهی که یونسی باید همراه 
شدم  تبعید  زرهی  دو  لشگر  از  می شد،  اعدام  آن ها 
به بندر لنگه و دیگر از یونسی خبر نداشتم. از همۀ 
جهان بی خبر بودم. بندر لنگه هم در سال 1333 جایی 
نبود که کسی به آن جا سفر کند. یونسی را قریب به 
17 – 18 سال بعد بود که دیدم و از گذشته ها گفتیم. 
دستغیب”،  “عبدالعلی  دیدم.  را  او  تصادفی  آن هم 
یونسی و “اسماعیل شاهرودی” را برداشته بود و آمده 
بود خانه ام. من و یونسی نشستیم به گپ زدن. تصادفًا 
مجموعۀ “پسرک بومی” داشت تجدید چاپ می شد.

که  پرسید  یونسی  بود.  دستم  بغل  چاپی  نمونه های 
هست...  چه  که  گفتم  هست؟...  چی  نمونه های 
نمونه ها را نگاه کرد. قصۀ “شهر کوچک ما” را خواند، 
داستان نویسی”  “هنر  چاپ  تجدید  در  که  دیدم  بعد 
آن را چاپ کرد. آن شب حرف رمان همسایه ها هم 
شد. اظهار عالقه کرد که آن را بخواند. نسخۀ خطی 
را که توی پنج دفتر نوشته بودم؛ زد زیر بغلش و برد 

خانه. یکی دو هفته بعد یونسی پیدا شد. همسایه ها را 
پسندیده بود. گفت که برای چاپش با امیرکبیر حرف 
می زند. گفت که نظریاتی هم دربارۀ همسایه ها دارد. 
گفتم چی هست؟... شرح داد. پاره یی را قبول کردم و 

در متن اصالح کردم و بنا کردم به پاک نویس کردنش. 
با رضا جعفری )انتشارات امیرکبیر( حرف زد. با هم 
همسایه ها را بردیم و دادیم به رضا جعفری. خواند و 
پسندید، اما جرأت نکرد که تعداد زیادی چاپ کند. 

یک هزار نسخه چاپ کرد.
 

تیراژ کتاب سه هزار نسخه بیشتر نبود؛ آن هم دو سال 
طول کشید تا فروش رود. چه کتابی باید می بود که 
این تیراژ را بشکند. کتاب همسایه ها چاپ شد )سال 
1353( اما در ادارۀ سانسور شاهنشاهی خوابید. صد 
تا واسطه تراشیده شد، اما نشد. باالخره با راهنمایی 
ابراهیم یونسی یک روز همراه مرحوم سروش رفتیم 
فرهنگ و هنر. رییس ادارۀ نگارش با سروش دوست 
سانسور  از  کتاب  کرد.  و  بکند  کاری  داد  قول  بود. 

درآمد. خیلی زود فروش رفت و صدا هم کرد. دست 
باالتر که سازمان  تیراژی  با  به کار چاپ دوم شدیم 
ندارد  حق  که  گفت  و  کرد  تلفن  امیرکبیر  به  امنیت 

این کتاب را تجدید چاپ کند. مأمورین امنیت توی 
کتاب فروشی ها به دنبال نسخه های او گشتند که نبود. 
که   1357 سال  اوایل  افتاد.  توقیف  محاق  به  کتاب 
و  می رفت  انقالب  حرکت  به  رو  مملکت  اوضاع 
در  همسایه ها  کتاب  بود،  شده  دست پاچه  دستگاه 

11هزار نسخه چاپ و توزیع گردید.
در همین زمان معلوم نیست کدام شیر پاک خورده یی،  
کرد.  توزیع  و  افست  وسیع  تعداد  به  را  همسایه ها 
امکان  افست  بود.  تمام شده  امیرکبیر  11هزار نسخۀ 
فروش پیدا کرد. امیرکبیر 22هزار نسخۀ دیگر چاپ 
پیدا  اما  کند،  پیدا  را  قاچاق  ناشر  که  کوشید  و  کرد 
امیرکبیر )22 هزار نسخه( فروش رفت.  نشد. چاپ 
مهلت  بی انصاف ها  درآمد.  دیگر  افست  چاپ  یک 
افست  چاپ  دو  حاال  تا  نمی دادند.  کشیدن  نفس 
حدود رقمی بیش از 40 هزار نسخه چاپ شده است. 
جعفری مدیر امیرکبیر گفت می خواهد 23 هزار جلد 
“جیب پالتویی” چاپ کند با قیمتی ارزان تر از چاپ 
قبلی تا شاید با نسخۀ افست مبارزه کرده باشد. قبول 
باید  را  حق التألیف  اما  گفت  و  کرد  من  من   کردم. 
نصف کنی، گفتم چرا؟ گفت برای این که زیاد چاپ 
هم  زیاد  می کنی،  چاپ  که  زیاد  آخر  گفتم  می کنم. 
نسخه  5هزار  اصاًل  گفتم  کرد؛  استدالل  می فروشی. 
چاپ کن. فرصتی آن هم به حق برایم پیش آمده بود. 
دلیل نداشت از حق التألیفم برای ناشر صرف نظر کنم. 
قبول کرد با همان 20درصد 23 هزار نسخه چاپ کند 

و چاپ کرد…
و  کردم  تمام   1358 سال  در  را  شهر”  یک  “داستان 
آمادۀ چاپ شد. انتشاراتی امیرکبیر با مشکالتی مواجه 
شد، بعد مصادره شد. نسخۀ همسایه ها تمام شد. رضا 

جعفری هنوز توی امیرکبیر کار می کرد. “داستان یک 
رفت.  فروش  نسخه(  )11هزار  کرد،  چاپ  را  شهر” 
روی  بود.  افتاده  دولت  دست  به  امیرکبیر  حاال  اما 
نمی داد. رضا  نشان  کارهایم  به تجدید چاپ  خوش 
جعفری نشر نو را تأسیس کرد. همسایه ها و داستان 
یک شهر را از امیرکبیر گرفتم. قرارداد را فسخ کردم 
و کتاب ها را در اختیار ناشر نو گذاشتم. داستان یک 
شهر را چاپ کرد. )11هزار نسخه(. “زمین سوخته” 
را آماده کردم، چاپش کرد )11 هزار نسخه(. یک ماه 
بعد چاپ دوم را در 22هزار نسخه چاپ کرد. آمد 
همسایه ها را چاپ کند. که از چاپ و تجدید چاپ 
دوم  چاپ  از  پس  آمد.  عمل  به  جلوگیری  کارهایم 
داستان یک شهر و زمین سوخته دیگر چیزی چاپ 
نشد. اما همسایه ها بازهم به طور قاچاق افست شد. به 
وزارت ارشاد گفتم که بابا، شما می گویید همسایه ها 
نباید چاپ شود. اما بازار پر است از نسخه های تقلبی 
جلد  روی  قیمت  برابر   5 تا   4 کمیاب  عنوان  به  که 

می فروشند. گفت جمعش می کنیم اما نکرده اند…
خوب، حاال دستی می ماند که به نوشتن برود؟… و 
“زائری  بومی”،  اما مجموعه های “غریبه ها”، “پسرک 
زیر باران”، از همان اول که همسایه ها و داستان یک 
شهر را از امیرکبیر گرفتم و دادم به نشر نو )گویا سال 
61(، مدیر تولید امیرکبیر گفت که دادستانی انقالب 
اعالم کرده است که مجموعه های مورد اشاره نه باید 
چاپ بشود و نه این که قراردادشان فسخ و در اختیار 
نویسنده قرار گیرد!!! می دانم دروغ است اما نه حال 
جنگ و جدال را دارم و نه حوصلۀ دردسر را. حاال 
نمی گذارند چاپ شوند،  و  نمی شوند  بقیه چاپ  که 
امیرکبیر  با  هم  مجموعه ها  قرارداد  که  می کنم  فرض 

فسخ شده است و در اختیارم هستند. جز این که باید 
بمانند و خاک بخورند، راهی دیگر هست؟!

مردادماه   13 روز  بعدازظهر   7 ساعت  پارسال  اما  و 
رادیو مسکو گفت که همسایه ها در شوروی در 50 
هزار نسخه چاپ و منتشر شده است و در یک هفته 
نایاب گردیده است. همین خبر را بعدازظهر روز 14 

مرداد نیز تکرار کرد.
می خواستم یک نسخه از چاپ روسی همسایه ها را 
داشته باشم. با مشورت یکی از دوستان برای به دست 
آوردن نسخۀ کتاب با MEHZHKINGA که گویا 
نماینده گی کتاب های روسی را در لندن دارد، مکاتبه 
کرد.  مکاتبه  کتاب  ناشر  با  نداشت،  را  کتاب  کردم. 
بهش جواب دادند که out of print است. کپی این 
جواب را برایم فرستاد. باز سرم بی کاله ماند. در مورد 
داستان غریبه ها هم با چنین مشکلی مواجه شدم. به 
روسی، فرانسه و انگلیسی ترجمه شد و در مجلۀ آسیا 
آفریقا، شمارۀ 4 سال 1۹80 چاپ شد. نسخۀ روسی 
مجله را با هزار تقال در تهران پیدا کردم. می خواستم 
نسخۀ انگلیسی و یا فرانسه اش را به دست بیاورم که 

آن هم نشد.
به نوشتن  باز دستم  باشم که  باید خیلی پوس کلفت 
به  و  مجله  کردن  پیدا  بود  کتابی  حساب  اگر  برود. 
آب  مثل  همسایه ها  روسی  نسخۀ  آوردن  دست 
خوردن بود، اما حاال شده است سد سکندر و همیشه 
همین طور بوده است. واقعًا که نویسنده توی مملکِت 
تا  باشد  کلفت تر  کرگدن  پوست  از  پوستش  باید  ما 

بتواند نوشتن را ادامه بدهد.
۱6 آذر ۱۳6۴- نقل از رودکی
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نویسنده باید 
پوستش از پوست کرگدن کلفت تر باشد!
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می خواستم یک نسخه از چاپ روسی همسایه ها را داشته باشم. با مشورت یکی از دوستان برای به دست آوردن نسخۀ کتاب با 
MEHZHKINGA که گویا نماینده گی کتاب های روسی را در لندن دارد، مکاتبه کردم. کتاب را نداشت، با ناشر کتاب مکاتبه کرد. 
بهش جواب دادند که out of print است. کپی این جواب را برایم فرستاد. باز سرم بی کاله ماند. در مورد داستان غریبه ها هم با چنین 
مشکلی مواجه شدم. به روسی، فرانسه و انگلیسی ترجمه شد و در مجلۀ آسیا آفریقا، شمارۀ ۴ سال ۱۹۸۰ چاپ شد. نسخۀ روسی مجله 
را با هزار تقال در تهران پیدا کردم. می خواستم نسخۀ انگلیسی و یا فرانسه اش را به دست بیاورم که آن هم نشد
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آجندای ملی 

و عــبور از 2014

طالبانی که در...
 نخواسته از او نام گرفته شود، گفته است: »ازجانب ایاالت 
متحده امریکا امسال با ما تماسی گرفته نشده است«. او افزوده 
تعیین  گفت وگوها  مجدد  آغاز  برای  تاریخی  هیچ  که  است 

نشده است.
گفتگوها بین ایاالت متحده امریکا، پاکستان و طالبان در مورد 
راه حل احتمالی مسأله افغانستان در چند سال اخیر پیشرفت 

اندکی کرده است.
  آغاز مجدد مذاکرات؟

»طالبان  می گوید:  دوحه  در  افغانستان  قنسول  همت،  محمد 
یک  حیث  به  و  شوند  تبادله  شان  زندانیان  که  کردند  تقاضا 
گروه به رسمیت شناخته شوند، اما تا جایی که من می دانم، 

مذاکرات بیشتری صورت نگرفت«.
او افزود که گفت وگوها در دوحه بین طالبان و ایاالت متحده 
امریکا در سال 2012 در یک تاسیسات نظامی ایاالت متحده 

امریکا صورت گرفت.
مقام های افغانستان هرچند به ضرورت مذاکره با طالبان تأکید 
می کند و در این راستا تالش های زیادی نیز به خرج داده، اما 

تاهنوز مذاکرات رسمی با جنگجویان انجام نداده اند.
منظور  به  افغانستان  رییس جمهور  کرزی،  حامد  گذشته  ماه 
نماینده گی طالبان در قطر،  افتتاح دفتر  تسریع تالش ها برای 
دوحه  به  گرفت،  خواهد  بعدی صورت  مذاکرات  که  جایی 
سفر کرد و با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر مذاکره 

نمود.
کرزی در آغاز با طرح کشورهای غربی برای دادن دفتری در 
قطر برای طالبان مخالفت کرد. او نگران آن بود که دفتر قطر 
کنترول حکومت  بدهد و  طالبان مشروعیت سیاسی  به  مبادا 
بعدی  مذاکرات  تعیین سمت و سوی  را در مورد  افغانستان 
فشار  اثر  بر  اواخر سال 2011  در  اما  دهد.  قرار  تاثیر  تحت 

متحدین اش این پیشنهاد را قبول کرد.
همت عالوه نمود که ترکیه و عربستان سعودی نیز می خواستند 
مقام حکومتی  یک  اما  باشند.  طالبان  نماینده گی  دفتر  میزبان 
افغانستان که با مذاکرات صلح آشنایی دارد، گفت که عربستان 
سعودی برای میزبانی از دفتر نماینده گی طالبان گزینه مطلوبی 

نبود، زیرا این کشور روابط بسیار استواری با پاکستان دارد.
به  به این سو پاکستان را متهم  افغانستان از مدت ها  مقامات 
حمایت از طالبان می کنند و می گویند پاکستان حضور رهبران 
طالبان را تحمل می نماید تا از آنها در آینده به عنوان نیرویی 

در جنگ نیایتی و اعمال نفوذ در افغانستان استفاده کند.
جمهور  رییس  کرزی  حامد  مشاور  ستانکزی،  نصراهلل   
دفتر  افتتاح  که  گفت  رویترز  به  حقوقی،  امور  در  افغانستان 
مذاکرات  انداختن  راه  به  می تواند جهت  طالبان  برای  دوحه 
مستقیم صلح با شورشیان کمک نماید و نفوذ پاکستان را در 

این پروسه محدود گرداند.
زنده گی  مورد  در  تا  نبودند  دسترس  در  قطری  مقام  های 
آنها معلومات گرفته شود. دیپلومات ها  از  نماینده گان  طالبان 
رسانه های  با  آن ها  مانع صحبت  قطر  مقام های  که  می گویند 

می شوند.
قنسول افغانستان در دوحه گفت: »آن ها )نماینده گان  طالبان( 
در دوحه فعال نیستند و از بسیار نزدیک توسط مقام های قطر 
نظارت می شوند. اما اجازه گردش و سفر کردن در این کشور 

را دارند«.

          منوچهر

چندان  ما  جامعۀ  در  توده  و  نخبه  افراد  تعریف 
ساختار  که  جوامعی  اکثر  در  زیرا  نیست.  سخت 
به  و  انگشت شمار  بسیار  نخبه گان  دارند،  قبیله یی 
عنوان رهبراِن توده ها ظاهر می شوند. در حالی که 
توده ها جماعت هایی اند که بیشتر نیازمند رهنمایی 
کنار  در  می نمایند.  نخبه گان  همین  رهبرِی  و 
و  احزاب  سیاسی،  فعاالن  و  متفکران  مسأله،  این 
شخصیت مای ملی، روشن فکران و آگاهان جامعه، 
نخبه گانی اند که هرکدام توانایی ایفای نقش مثبت 

در برابر رویدادها و پیش آمدها دارند.
ظاهراً به نظر می رسد که در چنین جوامعی تفاهم 
بر سر مسایل کلی و کشوری باید سهل و عملی 
این جوامع  رهبراِن  و  نخبه گان  وقتی  باشد؛ چون 
اقلیت  این  میاِن  در  تفاهم  پس  اند،  انگشت شمار 
شود.  منجر  بزرگ  تصمیم گیری های  به  می تواند 
بوده  نادرست  اما در عمل چنین دریافتی همواره 
است؛ زیرا اختالف سلیقه در میان نخبه گان آن قدر 
شدید بوده که ما کمتر شاهد یک جا شدِن این افراد 

و گروه ها بوده ایم.
برای این که بحث را بیشتر بشکافیم، باید نمونه های 

عینی تری را یادآور شویم.
به  کنونی  نظام  که  زمانی  گذشته،  دهۀ  اوایل  در 
وجود آمد؛ توقع بر آن بود که نیروهای مقاومت گر 
یک  ایجاد  با  افغانستان،  مردم  اصلی  رهبران  و 
تفاهم در میان  خود، تیم جدیِد رهبری را بسازند و 
این کشور را به مسیر درستش رهنمایی کنند. این 
مساله چنان داغ بود که هیچ جای تردید نداشت 
و حتا افراد تازه به میدان آمده یی نظیر رییس جمهور 
کرزی نیز به همین باور بودند و این نکته، یگانه 

منبع هراِس آنان بود.
اما اختالف سلیقه میان همین نخبه گان باعث شد 
که تیم بر سر اقتدار با هر کدام از آن ها جدا جدا 
برخورد کند و در چند َدور آن ها را از بدنۀ رهبری 
نه  برخورد،  و  این سیاست  پی  در  افگنَد.  دور  به 
تنها که شمار زیادی از این نخبه گان نتوانستند برای 
نجات کشور کاری از پیش برند، بل مردمی که از 
آنان تبعیت می کردند نیز از آن ها خسته شدند. در 
مقابل، حکومت هر طوری که دلش خواست، برای 

کشور خط و نشان کشید و سرانجام کشور را بر 
لبۀ پرتگاه قرار داد.

دالر،  میلیاردها  صرف  قیمت  به  تجربه یی  چنین 
طالبان،  موقف  رسمی  شدن  ناامنی ها،  گسترش 
قاچاق  و  کشت  گسترش  فساد،  روزافزون  بیداد 
بود  تجربه یی  اما  آمد؛  دست  به  و...  مخدر  مواد 
تاریخی  درسی  آن  از  باید  که  آموزنده  سخت 
موثر  افراد  و  نخبه گان  کنار  در  امروزه  اما  گرفت. 
دیروزی، شماری از افراد و جریان های سیاسی نیز 
نامنظم  این گونه، تشکیل  اند و  وارد عرصه شده 
جریان های سیاسی و همین گونه نخبه گان سیاسی 

بیشتر از پیش شده است.
قرار  دیگر  دشوارِ  آزمون  یک  برابر  در  ما  اکنون 
داریم و آن فرا رسیدن سال 2014 و خروج کامل 
نیروهای خارجی است که برای همۀ مردم چونان 

هیوالیی می نماید. 
به  نظام سازی  روند  همۀ  که  نیست  تردیدی 
با  گوناگون  ساحت های  در  و  مختلف  گونه های 
 2014 سال  این که  و  شده  مواجه  بن بست هایی 
این پروسه می گذارد، یک واقعیِت  بر  تمام  سنگ 
باقی  که  راهی  تنها  بنابرین  است.  پیش بینی  قابل 
مانده، همانا سمت وسو دادِن سیاست های انحرافی 
حکومت، در مسیر درست است که می تواند این 
شرایط  در  زیرا  کند.  مبدل  کذب  به  را  واقعیت 
کنونی به طرح و راهبردی نیاز داریم تا 2014 را 
با دست خودمان به سمت ثبات و تعالی رهنمون 
نیروهای  خروج  با  کشور  این  نگذاریم  و  سازیم 
به ورطۀ  نظام برانداز دشمنان،  خارجی و سیاست 
طرح  روی  باید  بنابراین  شود.  کشانده  سقوط 
»اجندای ملی« که در این روزها خیلی مطرح شده، 

مکث کنیم. 

به یک بسیج  از هیوالی 2014،  برای نجات  زیرا 
همه گانی و  تفاهم بر سر مسایل کلی و کشوری 
بهمان  یا  فالن  وظیفۀ  تنها  نه  که  است  ضرورت 

حزب و گروه است،  بل که مسوولیت همۀ افراد و 
گروه های نخبه به عنوان محرک های اصلی جامعه 

سیاسی می باشد.
از این رو در گام نخست، تفاهم میان این نخبه گان 
نیروها  ضروری می نماید تا در پی آن، بسیج این 
و در نهایت نیروی بازدارنده به وجود آید. آن چه 
زمینۀ این تفاهم را مساعد می سازد، به غیر از در 

نظر گرفتِن چند نکته نخواهد بود:
1- خواستن عدالت برای همه

2- کنار گذاشتن عقاید قومی، سلیقه یی و شخصی
3- تفاهم روی مسایل کالن کشوری

4- طرح یک استراتژی ملی برای عبور از بحران
به  دارند؛  ربط  هم  با  نحوی  به  باال  فاکت های 
مردم  عموم  برای  عدالت خواهی  این  که  گونه یی 
افغانستان می تواند به عنوان یک هدف کلی مطرح 
قومی،  عقاید  بحث  آن،  تحقق  پی  در  که  شود 
سلیقه یی و شخصی، خود به خود منتفی می شود. 
هم چنان، همین عدالت خواهی برای همه، می تواند 
طرح  یک  و  ملی  آجندای  یک  گرد  را  نخبه گان 

افغانستان شمول جمع کند.
هر چند در ظاهر، این خواسته ها را حکومت نیز 
علم کرده است؛ طوری که تیم بر سر اقتدار اکثر 
به  را  خود  گروهی«  و  منفعت طلبانه  »برنامه های 
است،  ساخته  مسما  افغانستان شمول«  »برنامه های 
از  برنامه ها به جز  این  ثابت شده که  اما در عمل 
پی گیری سود گروه حاکم، هیچ چیز دیگری را در 

نظر نگرفته است.
در هر حال، تفاهم و جمع آمِد نخبه گان میهن، یگانه 
راه باقی مانده برای عبور از بحران کنونی ست و با 
گذشِت هر روز، نه تنها نیاز به این مأمول شدیدتر 
حس می شود، بل که از دست رفتِن فرصت و زمان 

نظر  به  نفی چنین طرحی، عملی تر  احتمال  نیز  و 
می رسد.
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800 سربازمان...
و   2015 سال  از  گفت:  رابطه  این  در  آلمان  دفاع   
به  مشاوره  و  آموزش  مسوولیت  سال  دو  مدت  به 
این  شمالی  بخش های  در  را  افغان  امنیتی  نیروهای 

کشور و همچنین کابل به عهده می گیریم.
دو  این  از  بعد  افزود:  آلمان  دفاع  وزارت  مقام  این 
سال نیز آلمان 200 تا 300 سرباز خود را برای زمانی 
در  نیست  پیش بینی  قابل  آن  زمان  مدت  هنوز  که 

افغانستان نگه خواهد داشت.

خروج  موعد  رسیدن  فرا  از  بعد  است  قرار  ناتو 
هزار   12 تا  هشت  مجموعًا  افغانستان  از  نیروهایش 

سربازش را در این کشور نگه دارد.
آلمان اولین کشور عضو ناتو است که آمار و تعداد 
سربازانی را که قرار است در افغانستان بمانند، اعالم 

کرده است.
این  در  نیز  آلمان  خارجه  وزیر  وستروله،  گوئیدو 
خصوص گفت که این تصمیم دولت نیازمند حمایت 
دعوت رسمی  همین طور  و  فدرال  پارلمان  سیاسی 

دولت افغانستان است.

آلمان پس از امریکا و انگلیس سومین کشور دارای 
بیشترین نیرو در افغانستان است. تعداد فعلی سربازان 

آلمانی حاضر در افغانستان بالغ بر 4200 تن است.
تسلیحات  خروج  مقدمات  حاضر  حال  در  آلمان 
جنگی اش را از خاک افغانستان فراهم می کند؛ به این 
ترتیب اولین هواپیماهای این کشور طی روزهای آتی 
از پایگاه نیروهای این کشور در مزار شریف در یکی 
از شهرهای مرزی ترکیه فرود آمده و از آنجا به آلمان 

انتقال می یابد.

تالش کرزی برای محدود...
 فعالیت می کنند، اما نه توسط آنها مسلح می شوند نه عملیات  
افغانستان پوشش مالی می شود.  امنیت ملی  آنها به واسطه 
تنها برخی اوقات آنها از سوی امنیت ملی افغانستان و پیش 

از انجام عملیات مطلع می شوند.
این افزود: یگان های شبه کوماندو سازمان اطالعات امریکا 
بدون مطلع ساختن مقام های محلی اقدام به انجام عملیات 

می کنند و این عملیات را مشترک می نامند.
در  کمی  اطالعات  کابل  دولت  افزود:  کرزی  سخنگوی 
خصوص گروه های کوماندوی سازمان سیا امریکا در اختیار 
اوباما در این  دارد به طوری که نویسنده کتاب جنگ های 
باره نوشته بود که سه هزار شبه نظامی افغان برای سازمان 
اطالعات  هنوز  البته  می کنند.  فعالیت  کشور  این  در  سیا 
مشخص و معتبری در خصوص تعداد این افراد در اختیار 

نیست.
تالش حامد کرزی برای متوقف کردن فعالیت های سازمان 
گرفتن  دست  به  سمت  به  دیگر  گامی  افغانستان  در  سیا 

استقالل و تمامیت ارضی کشور محسوب می شود.
وی پیشتر اعالم کرده بود که کنترل زندان تحت امر امریکا 
را در بگرام به دست گرفته و به حمالت شبانه یک جانبه 
به مخفی گاه های شبه نظامیان که توسط نیروهای ائتالف ناتو 

صورت می گرفت، پایان داده است.
صورت  زمانی  در  افغانستان  رییس جمهوری  اقدام  البته 
گرفته که روابط میان کابل و واشنگتن تا حدودی مخدوش 
شده است و این دو کشور در تالش برای انجام مذاکرات 
در خصوص آینده افغانستان پس از خروج نظامیان ناتو در 

سال 2014 هستند.

دلیل جنگ در وردوج...
 ننگرهار، بازداشت کرده است.

داشتند  نظر  در  افراد  این  گفت:«  صدیقی  صدیق 
ثور،  هشتم  روز  را  تروریستی  گستردۀ  حمالت 
سایر  و  کابل  در  مجاهدین،  پیروزی  سال روز 

شهرهای افغانستان راه اندازند.«
او افزود که چهار جلیقۀ انفجاری، یک موتر نیز از 
نزد این افراد کشف شده و شواهد نشان می دهد که 
آنان به تازه  گی از خارج افغانستان وارد شده بودند.

صدیقی بیان داشت که این افراد تالش داشتند که 
به دو نهاد غیرنظامی حمله کنند که به دلیل مسایل 
امنیتی نمی تواند از این نهادها نام ببرد، زیرا پولیس 

در تالش است تا افراد مرتبط با این عملیات را نیز 
بازداشت کند.

ریزی  برنامه  که  افزود  داخله  وزارت  سخنگوی 
دهنده  نشان  نظامی  غیر  نهادهای  به  حمله  برای 
تغییر تاکیتک سازمان دهنده گان حمالت تروریستی 

است.
افغانستان  استخباراتی  نیروهای  که  افزود  او 
اکنون از توانمندی زیادی بر خوردار هستند و از 
حمالت  نوع  این  ریزی  برنامه  تمام  از  پیشاپیش 

مطلع می شوند و توان تعقیب مظنونان را دارند.
صدیقی تاکید کرد که تحقیقات در زمینه عملیات 
مورد نظر بازداشت شده گان ادامه دارد تا سرنخ های 
به  حمالت  این  اصلی  سازمان دهندگان  از  بیشتر 

دست آید.
مراسم  به  مسلح  افراد  براثر حمله  در سال 1387 
مجاهدین  پیروزی  سالگرد  شانزدهمین  از  تجلیل 
پارلمان  نماینده  یک  شمول  به  تن  سه  کابل،  در 

کشته و ۹ نفردیگر مجروح شدند.
اسفند ماه سال گذشته ریاست امنیت ملی افغانستان 
اعالم کرد که یک موتر حامل بیش از هفت تن مواد 

انفجاری را در کابل کشف و خنثی کرده است.
شفیق اهلل طاهری سخنگوی این اداره به خبرنگار 
انفجاری  این مقدار مواد  »انفجار  بی بی سی گفت: 
متری  پنجصد  و  هزار  یک  فاصله  تا  می توانست، 

همه چیز را نابود و ویران کند.«

 برای نجات از هیوالی 2014، به یک بسیج همه گانی و  تفاهم بر سر مسایل کلی و کشوری 
ضرورت است که نه تنها وظیفۀ فالن یا بهمان حزب و گروه است،  بل که مسوولیت همۀ 
افراد و گروه های نخبه به عنوان محرک های اصلی جامعه سیاسی می باشد.



            مصطفي مدثر

افغانستان کشوري ست که ۹0 درصد مواد مخدر جهان را تولید 
مي کند. به همین دلیل، شمار معتادان مواد مخدر در این کشور، 
به یک میلیون تن مي رسد؛ اما درمانگاه هاي ویژۀ معتادین مواد 
مخدر، تنها ظرفیِت پذیرش و درماِن ده هزار معتاد را در یک 

سال دارند.
شمار معتادان در کشور همواره رو به افزایش است و هیچ نهاد 
و آدرسي هم نیست که جلِو گسترش اعتیاد را بگیرد. معتادان 

شامل  جوانان، بزرگ ساالن، زنان و حتاً کودکان مي باشند.
 یک مقام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر که نخواست نامی 
معتادان  »شمار  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  شود،  برده  وي  از 
ظرفیت  اما  مي رسد.  تن  میلیون  یک  از  بیشتر  به  کشور  در 
درمانگاه های افغانستان، بسیار محدود است و فقط گنجایش 

ده هزار معتاد را در یک سال دارند.«
این مقام وزارت مبازره علیه مواد مخدر افزود: »وزارت مبازره 
علیه مواد مخدر، تنها یک وزارت پالیسي ساز و هماهنگ کننده 
است. و جمع آوري و درمان معتادان، مربوط به دیگر ارگان هاي 

حکومت مي شود.«
در کشوري که بر اساس آمارهاي دولتي، شمار معتادان مواد 
مخدر در آن به یک میلیون تن مي رسد، درمان 10 هزار تن 
در سال، چه دردي را مي تواند دوا کند. بر اساس گزارش ها، 
پس  هم  مي کند  مراجعه  درمانگاه ها  این  به  که  معتاداني 
و  مخدر  مواد  دامِن  به  دوباره  مختلف،  دالیل  به  معالجه،  از 

مسکرات سقوط می کنند.

مي شود  افغانستان  شهروندان  شدن  معتاد  باعث  که  عواملي 
عبارت اند از: فقر و بي کاري، کار در مزارع کوکنار، مسافرت 
به کشورهاي همسایه به وی  ژه ایران و پاکستان، بي سوادي، عدم 
آگاهي از خطرات مواد مخدر، فروش آزادانۀ مواد مخدر در 
بازارهاي کشور و بي مسوولیتي دولت در امر مبارزه علیه مواد 

مخدر. 
اصلي  علت هاي  از  یکي  مي گویند،  آگاهان  آن چه  اساس  بر 
افزایش شمار معتادان در افغانستان، بي توجهي دولت است. به 
گفتۀ آن ها، دولت در امر درمان و جمع آوري معتادان از شهر و 

بازار، سهل انگاري کرده است.
سه وزارت خانۀ حکومت در راستای مبارزه با کشت و قاچاق 
معتاداِن کشور مسوولیت  درمان  و  مواد مخدر و جمع آوري 
وزارت  و  عامه  صحت  وزارت  داخله،  امور  وزارت  دارند: 
این  که  می شود  دیده  به وضوح  اما  مخدر.  مواد  علیه  مبارزه 
وزارت خانه ها به اندازۀ کافي نتوانسته اند مسوولیت هاي شان را 

در این خصوص انجام دهند.
هرچند وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که براي محِو 
کوکنار پالیسي مي سازد؛ اما باید پرسید کدام پالیسِي این نهاد 
موثر تمام شده و نتیجۀ عینِی این چندین سال پالیسی سازی چه 
بوده است؟ آیا این  بوده که هر روز به شمار معتادین افزوده 
نفر  میلیون  یک  از  بیشتر  به  معتاد  افراد  این که  یا  و  مي شود 

 رسیده اند!؟
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر که یکی از شهکارهاي حکومت 
آقاي کرزي می باشد، نزدیک به ده سال است که به وجود آمده 
مخدر کاهش نیافته، بلکه سیر صعودی پیموده و شمار معتادان است. اما طی این ده سال، نه تنها کشت، تولید و قاچاق مواد 

در کشور به حدی زیاد شده که می توان در هر گوشه و کنار 
شهر، حتا در پیاده رو خیابان، شاهد مصرف مواد مخدر توسط 

آن ها بود.
هنوز که هنوز است، افغانستان در کشت کوکنار مقام اول را در 
سطح جهان دارد، ۹0 درصد تریاک دنیـا در این کشور تولید 
را  افغانستانی  معتادین، چهرۀ جامعۀ  میلیونی  لشکر  مي شود، 
مکدر ساخته است و با وجود این همه، وزارت نام نهادِ مبارزه 
علیه مواد مخدر نتوانسته در سال 13۹0 بیشتر از پنجاه درصد 

بودجه اش را به مصرف برساند. 
در وزارت داخله نیز یک معینیت به نام »معینیت مبارزه علیه 
دستگیرِی  رسالتش،  و  وظیفه  که  است  موجود  مخدر«  مواد 
معتادان  مواد مخدر و جمع آوري  فروشنده گان  قاچاق بران و 
تاهنوز  می شود  دیده  سوگ مندانه  ولي  مي باشد.  بی خانمان 
معتادان در زیر پل ها و پلچک ها و داخِل مخروبه های شهر، 
زنده گي مي کنند و مواد مخدر نیز براي آنان به گونۀ آزاد به 
فروش مي رسد و قاچاق بران بزرگ و حرفه یی هم بدون هراس 

از قانون، به فعالیت ِ مرگبارِ خود ادامه می دهند. 
این همه در حالی ست که معتادان وقتی پول خرید مواد مخدرِ 
کیسه بری،  تکدی گری،  به  باشند،  نداشته  را  نیازشان  مورد 
سرقت امواِل خانه ها و دکان ها و حتا زورگیری از رهگذران رو 

می آورند  و به نوعی، نظم اجتماعِی موجود را برهم می زننـد.
وزارت دیگری هم که در راستاي درمان افراد معتاد مسوولیت 

دارد،  وزارت صحت است.
این وزارت نیز تا حال نتوانسته است دستاورد چشم گیری در 
داشته  مخدر  مواد  معتادین  روحِی  و  درمان جسمی  راستای 
باشد. وزارت صحت، تعداد بسیار محدودی درمان گاه برای 
پذیرش معتادین دارد که هرگز نمي تواند پاسخ گوي این همه 

معتاد در کشور باشد.
با این اوصاف، از حکومت آقای کرزی می خواهم که صادقانه 
در  ملموسی  و  مطلوب  نتیجۀ  چه  سال،  ده  این  طی  بگوید 
راستای مبارزه با مواد مخدر کسب کرده تا همه به آن مباهات 

کنـیم؟ 
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از 30  میلیون جمعیت افغانستان یك میلیوِن آن 
معتاد به مواد مخدر اند

نخبه گان افغانستان از...
 را برای نجات کشور انجام دهند.

لقمان حکیم را گفتند: ادب از کی آموختی؟ گفت: از بی ادبان. 
گذشته  سال  یازده  از  سیاسی  چهره های  اپوزیسیون،  اگر 
را  پاک  سنت  یک  می توانند،  که  دارم  باور  باشند،  آموخته 
برجای بگذارند و در آینده مردم افغانستان را از سرگردانی و 

پریشانی نجات بدهند.
از مفهموم اجماع ملی چیست؟ زیرا طرحی  تعریف شما 
را که احمد ولی مسعود زیر نام اجندای ملی و استاد عطا 
اجماع  با  می کنند،  مطرح  ملی  اجماع  نام  زیر  نور  محمد 
ملی یی که از سوی زلمی خلیل زاد و ... مطرح می شود، 

برخی تفاوت هایی دارد.
نگاه ملی و همه شمول، غیر شخصی، غیر سلیقه یی، غیر قومی 
و غیر منطقه یی، با درنظرداشت منافع ملی و منافع عموم مردم 

افغانستان، اجماع ملی است.
با شماری از رهبران سیاسی از نزدیک دیده ام؛ آن ها سخت 
در مورد آینده نگران هستند و در صدد چاره جویی هستند، 
تحمیلی  خشونت  و  جنگ  زمینه های  که  دارند  تالش  آن ها 
خصوص  این  در  سخت  و  شود  برداشته  میان  از  خارجی 
به وضعیت جاری،  توجه  با  سیاسی  رهبران  می کنند.  تالش 

متحد شده اند و از گذشته هم عبرت گرفته اند.
تا یک سال  نیروهای خارجی  است  قرار  که  در شرایطی 
اسالم  با  کابل  تنش های  کنند،  ترک  را  افغانستان  دیگر 
آباد به گونۀ بی سابقۀ افزایش یافته و حتا دولت افغانستان 
نیروهای امنیتی را در مرز با پاکستان به حالت آماده باش 
در آورده است؛ اوضاع در کل نگران کننده است. مناسبات 
پرنوسان افغانستان و پاکستان باالخره به کجا منتهی خواهد 

شد؟
وقتی ما مجاهدین آمدیم، گفتیم که داوود خان اشتباه کرد با 
پاکستان دشمنی کرد، پاکستان دوست ماست؛ بسیار با پاکستان 
دوستی کردیم، باالخره دیدیم که نتیجه نداد، دیدیم که دشمن 
برآمد. وقتی ما رفتیم، طالبان آمدند و گفتند که استاد ربانی 
اشتباه کرده، پاکستان دوست ماست، آن ها گفتند که یک گروه 
تفنگ داران روابط ما را با اسالم آباد خراب ساخته اند، پاکستان 
آمدند  غربی  تکنوکرات های  طالبان،  پشت  از  برادرماست. 
وزیر  یازده  با  کرزی  آقای  رفتند،  پاکستان  به  دسته جمعی  و 
کابینه اش و شماری از کسانی که خود را دپلمات می دانستند، 
به پاکستان رفت و بسیار سرگوشی های خصوصی با پاکستان 

داشتند.
را  مجاهدین  پاکستانی ها  نزد  تیمش(  و  کرزی  )آقای  آن ها   
متهم کردند که آن  ها کوهی بودند، سقاوی دوم بودند، سیاست 
را نمی فهمیدند، وابسته به هندوستان بودند، وابسته به روسیه 
نزدیک  بسیار  پاکستانی ها  به  را  خود  طور  همین  به  بودند، 
دانستند و چند روزی باهم بسیار خوب بودند، مهمانی های 
باالخره  آوردند.  و  بردند  سوغات  خوردند،  را  دیگر  یک 

فهمیدند که اشتباه می کنند.
 آن ها )پاکستانی ها( در برابر نظام کرزی بدتر از نظام استاد 
هیچ  با  پاکستانی ها  که  می شود  معلوم  گرفتند.  عقده  ربانی 
خودشان  اهداف  آن ها  نبودند،  دوست  افغانستان  در  نظامی 
را داشته اند. آن ها مردم افغانستان را پابند دین، بی سواد و کم 
سواد حساب می کنند. به همین دلیل، تولید مالی پاکستانی و 

طالب را هم افزایش داده اند. 
افراد  دینی  علمای  بیشتر  نیست؛  علما  اینجا همه  من  منظور 

چیز فهم هستند و سیاست پاکستان را می فهمند. اما یک تعداد 
مالها حتا در شهر نو و قلعۀ فتح اهلل، چنان موضع می گیرند که 

حتا پرویز مشرف هم چنین موضعی نمی گیرد. 
را  سیاست  اکثراً  یا  می کنند،  کاری  چنین  فهمیده  آن ها  یا 
نمی فهمند و ناخواسته سیاست های پاکستان را عملی می کنند.
 اما نادان ترین مالی پاکستان می گوید که جهاد در افغانستان 
ما  مالهای  از  برخی  اما  ندارد.  پاکستان  در  و  دارد  جواز 
به  و  نمی فهمند  را  بین المللی  و  منطقه یی  سیاسی  تعامالت 

همین دلیل، ناخواسته به نفع پاکستان تبلیغ می کنند. 
قوی  را  خود  می کنند،  درک  را  وضعیت  وقتی  پاکستانی ها 
می دانند، آن ها می توانند هر نظام را تهدید کنند که کردند و 

در آینده هم می کنند.
از سوی دیگر، افغانستان محاط به خشکه است؛ پاکستانی ها 
از این مسأله نیز نهایت استفاده را برده اند، آن ها باالی تجار 
و سرمایه گذاران مان فشارهای شان را وارد می کنند. پاکستان 
در  وابسته  و  ناتوان  ضعیف،  حکومت  یک  که  می خواهد 
در  را  آن خواست های خود  از طریق  که  باشند  داشته  کابل 

کشورهای آسیای میانه دنبال کند.
مداخالت  عمدۀ  عوامل  از  یکی  که  می گویند  آگاهان 
می تواند  دیورند  معضل  است. حل  دیورند  پاکستان خط 

جلو مداخالت پاکستان را در امور افغانستان بگیرد؟
کسانی که دعوای خط دیورند را دارند کی هستند؟! من که 
دعوایی ندارم، من امضا می کنم. پاکستان دیورند را از خود 
می داند. ما از سفارت پاکستان در کابل ویزا می گیریم، دخولی 
را در مرز تورخم می زنیم، پس تورخم مرز میان افغانستان و 
پاکستان است. اگر ما خط را نمی پذیریم، باید در اتک دخولی 
بزنیم و ادعا کنیم که پیشاور از ماست. این ساده لوحانه است 
زبانی،  و  منطقه یی  و  قومی  عصبیت های  بنابر  برخی ها  که 

گپ های گذشته را دامن می زنند.
در ضمن مردمی که در آن سوی مرز است، از آن ها بپرسید 
که آن ها آماده هستند جزء قلمرو افغانستان محسوب شوند؟ 
آن ها می بینند که ما محتاج پاکستان هستیم؛ پشت دال، نخود، 
برنج و ... به پاکستان می رویم؛ مریض ما به پاکستان می رود. 
آن ها چه دل خوشی از افغانستان دارند که اگر ریفراندام شود، 

به افغانستان بپیوندند.
باید  افغانستان  یافته است و حکومت   بحث دیورند خاتمه 
مرزی  خط  این  که  بگوید  که  باشد  داشته  را  شجاعت  این 
میان ماست. اگر نمی پذیرد، کاری که عماًل در این خصوص 
دارند  مالیخولیا  کسانی  اگر  چیست؟  دهید،  انجام  می تواند 
بدانند که چی ضربه هایی که  را نشخوار می  کنند،  و دیورند 
خاطر  به  افغانستان  زیرا  نخوریم.  بی معنا  شعارهای  این  از 
دیورندخواهی قربانی شد. پاکستانی ها به همین دلیل، به خاطر 

پشتونستان خواهی، ما را دشمن می دانند.
با به رسمیت شناختن خط دیورند، افغانستان از مداخله در 

امور افغانستان دست برخواهد داشت؟
نخیر. آن ها شمال را می خواهند. آن ها خواهان سلطه بر کل 
افغانستان هستند. پاکستانی ها حتا پس از خروج روس ها از 
را  پاکستان  قوت های  که  بودند  مجاهدین خواسته  حکومت 
در شمال افغانستان جا دهید. اما به رسمیت شناختن دیورند، 

بخشی از مشکالت را حل می کند.
در شرایطی که پاکستان به قول شما دستش باالست؛ آن ها 
همچنان به حمایت از گروه های مخالف مسلح دولت ادامه 
طالبان  آمدن  صحنه  روی  دوباره  احتمال  آیا  می دهند؛ 
وجود دارد، آیا مقاومتی دیگر در برابر طالبان شکل خواهد 

گرفت؟
عرب ها و القاعده که پیش مرگ های جنگ بودند، برگشتند به 
کشورهای شان. پاکستان هم به مشکل جدی تر از افغانستان 
روبرو شده است. شعله های آتش به سوی اسالم آباد نزدیک تر 
هستتند،  فدرالی  و  کثیرالقومی  کشور  یک  آن ها  می شود. 
اگر  شد.  خواهند  ما  از  بدتر  و  دارند  ما  از  بدتر  روزگاری 

ضعف  بنابر  ببریم،  بهره   پاکستان  مشکالت  از  نتوانستیم  ما 
مدیریت نظام فعلی بود. اگر ما صاحب یک رهبر خبیر و مدیر 

می بودیم، دست ما باال بود.
نیروهای  شده اند.  بدنام  و  رسوا  آن ها  نشده اند،  قوی  طالبان 
مشکلی  طالبان  برابر  در  ما  قوی شده اند،  برعکس  ما  امنیتی 
نداریم، اما در برابر کشورهای همسایه مشکل داریم. طالب 
دیگر نیرویی نیست که در برابر ارتش افغانستان مقاومت کرده 
بتواند. هرچند در برخی مناطق سرحدی تجهیزات نیروهای 
به  پاکستان  از  تازه  که  طالبی  به  نسبت  مراتب  به  ما  امنیتی 
شما  کل  در  نیست.  پیوسته،  دولت  مسلح  مخالفان  صفوف 
افغانستان را دست کم نگیرید. طالبان دیگر در میان  اردوی 
کامدیش،  مثل  مناطقی  در  آن ها  ندارند.  جایگاهی  هم  مردم 
زمان  در  مناطق  این  از  دارند،  نفوذ  و...   گوردیش  وایگل، 
ظاهر شاه هم یک یک تاه عسکر می گرفتند و به شکل عشایر 

اداره می شد.
و  امریکایی ها  را  آن ها  نمایی  قدرت  و  طالبان  برگشت 
انگلیس ها دامن می زنند؛ آن ها می خواهند افغانستان را وادار 

بسازند که پایگاه های شان را اجازه بدهند.
سفید  آسیاب  در  ایم،  کرده  سفید  جنگ  در  را  ریش  ما   
نکرده ایم. طالب دیگر  نمی تواند اردوی افغانستان را از صحنه 

خارج کند.
امریکایی ها که همواره گفته اند، آن ها در افغانستان پایگاه 

نمی خواهند.
به  هستند.  دایمی  پایگاه  صدد  در  انگلیس ها  و  امریکایی ها 
همین دلیل، بر ضد نظام تبلیغ می کنند، رونق بازار افغانستان 
شکستانده ؛  این ها  تبلیغات  را  زمین  نرخ  کرده اند،  خراب  را 
خصمانه در صدد جورشدن نظام در افغانستان نیستند. آن ها 
طالبان را نمی گذارند که روی صحنه بیایند، اما می خواهند از 
طالبان به حیث یک فشار در مرزهای چین، کشورهای آسیای 
میانه، استفاده کنند. به همین دلیل، برضد طالبان در وزیرستان 
و  انگلیس  دست  در  وسیله یی ست  طالب  نکردند.  عملیات 

امریکا.
در  طالبان  از  حمایت  در  انگلیس ها  و  امریکایی ها  یعنی 

تبانی با پاکستان، قرار دارند؟
ساالنه  امریکا  می کنند.  حمایت  طالبان  از  سخت  آن ها  بلی. 

صدها میلیون دالر به ارتش پاکستان کمک می کند. امریکا و 
انگلیس دو ارتش را سخت حمایت می کنند: ارتش اسراییل 

و ارتش پاکستان. ارتش پاکستان حامی بزرگ طالبان است.
با این وضعی که شما تشریح کردید؛ ما تا یک سال دیگر 
شاهد برگزاری انتخابات در کشور خواهیم بود، پیش بینی 
شما از این انتخابات چیست؟ آیا ما می توانیم یک انتخابات 

آیا اجندای ملی یی را که  برگزار کنیم.  سالم و شفاف را 
می تواند  انتخابات  این  در  کردند،  مطرح  سیاسی  رهبران 

راه گشا باشد؟
انتخابات،  کمیسیون  پارلمان،  خواست  رییس جمهوری،  اگر 
احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی را نپذیرد، معلوم دار است که 
ما شاهد یک انتخابات شفاف و سالم نخواهیم بود. اگر این 
معنایی  مردم  برای  انتخابات  دیگر  نشود،  قبول  خواست ها 
برگزار  شود.  انتخابات  شاید  گذشته  مثل  داشت؛  نخواهد 

کرزی نباید اشتباهات گذشته را در انتخابات تکرار کند.
ریاست جمهوری  انتخابات  کاندیدای  احتمالی  چهره های 
سال بعد کی ها هستند؟ شما چه کسانی را شایستۀ نامزدی 

انتخابات ریاست جمهوری می دانید؟
بیایید که دیگر شخصی فکر نکنیم، نه دیگر فکر من را بپرس 
و نه فکر دیگران را. احزاب و جریان های سیاسی باید دست 
به دست هم بدهند و برای نجات افغانستان کسی را انتخاب 
کنند که شایسته باشد. بازی های تنها، به نتیجه نمی رسد. بهتر 
این است که نخبگان افغانستان از خودگذری کنند و یک تن 
تا یک سنت خوب  کنند  انتخاب  نامزد  و  به حیث کالن  را 
در کشور شکل گیرد. به خاطر برداشتن رسوایی های قومی، 
تنظیمی، منطقه یی، فساد و ... این بار الزم است که یک زعیم 

ملی با حضور همۀ مردم افغانستان انتخاب شود. 

سالم  کمیسیون  وجود  نیازمند،  سالم  انتخابات  برگزاری 
انتخابات است؛ آیا مجلس در این خصوص، مذاکراتی با 

رییس جمهور داشته است؟
مذاکره یی  هیچ  خود  انتخاباتی  گیری های  تصمیم  در  کرزی 
رفقای  که  برخی ها  با  است؛  نداشته  مجلس  اعضای  با 
به گونۀ دسته جمعی  اما  دارد؛  معامالتی  شخصی اش هستند، 
در مجمع وکال هیچگاهی حاضر نشده است. پارلمان با وجود 
شکست و ریخت هایش می تواند کمک شایانی برای برگزاری 

یک انتخابات سالم و شفاف نماید. 

سپاس آقای پیمان
سپاس از شما.

کسانی که دعوای خط دیورند را دارند کی هستند؟! من که دعوایی ندارم، من امضا 

می کنم. پاکستان دیورند را از خود می داند. ما از سفارت پاکستان در کابل ویزا 

می گیریم، دخولی را در مرز تورخم می زنیم، پس تورخم مرز میان افغانستان و 

پاکستان است. اگر ما خط را منی پذیریم، باید در اتک دخولی بزنیم و ادعا کنیم 

که پیشاور از ماست. این ساده لوحانه است که برخی ها بنابر عصبیت های قومی و 

منطقه یی و زبانی، گپ های گذشته را دامن می زنند
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نماینده روسیه در ناتو روز جمعه اعالم کرد کشورش 
به این سازمان نظامی پیشنهاد داده است در چارچوب 
خروج نیروهای خود از افغانستان، از یک بندر روسیه 
خود  نظامی  تجهیزات  انتقال  برای  بالتیک  منطقۀ  در 

استفاده کند.
الکساندر  مسکو،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
گروچکو اعالم کرد ما به ناتو پیشنهاد داده ایم از بندر 
لوگای غربی در سواحل دریای بالتیک برای تقویت 
نظامی  باری و تجهیزات  انتقال محموله های  ظرفیت 
خود از افغانستان به اروپا از طریق راه شمال استفاده 

کند.

راه شمال برای ناتو جهت انتقال محموله های 
باری، کشورهای آسیای میانه اتحاد جماهیر 
شوروی سابق شامل تاجیکستان، ازبکستان، 

ترکمنستان و روسیه است.
اگر ناتو با این پیشنهاد روسیه موافقت کند 
می تواند بیش از صد هزار کانتینر و شصت 
از  شمال  راه  از  را  نظامی خود  موتر  هزار 

افغانستان خارج کند.
امنیت  برقراری  به  بین المللی کمک  نیروی 

در افغانستان )آیساف(، که هم اکنون صد هزار سرباز 
هستند  امریکایی  آن ها  دوسوم  و  دارد  افغانستان  در 

قرار است تا آخر سال دو هزار چهارده از افغانستان 
خارج شوند . انگلیس نیز در چارچوب همین نیرو، نه 

هزار نظامی در افغانستان مستقر کرده است.

روسيه به نيروهای ناتو:

از یك بندر ما برای خروج تان استفاده کنید
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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 13۹3 / 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

070027778۱ - rowzana@yahoo.com
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طالبانی که در قطر خواب اند
منابع طالبان می گویند آن نماینده گان  شان 
اند،  رفته  قطر  به  صلح  برنامۀ  برای  که 
بیشتر از یک سال می شود که با مقام های 
روند  مورد  در  مذاکره یی  هیچ  امریکایی 
صلح نداشته اند و فکر نمی کنند به زودی 

مذاکره یی صورت بگیرد.
اوایل  در  طالبان  نماینده گان   از  شماری 
مقام های  با  تا  رفتند  قطر  به  سال 2012 
امریکایی سر مذاکره را باز کنند. همزمان 
به برنامۀ امریکا برای خروج از افغانستان 
تا پایان سال 2014 به مذاکرات صلح با 

طالبان نیز تأکید می شد.
طیب آغا یکی از نماینده گان  طالبان است 
که در دوحه، پایتخت قطر به سر می برد. 
عمر،  محمد  مال  دفتر  رییس  قباًل  او 
مولوی  است.  بوده  طالبان  گروه  رهبر 
طالبان  پیشین  سفیر  دالور  الدین  شهاب 

سعودی،  عربستان  در 
سفیر  شاهین  سهیل 
پشین طالبان در پاکستان، 
ستانکزی  شیرمحمد 
زمان  صحت  وزیر 
طالبان، قاری دین محمد 
طالبان،  رژیم  پالن  وزیر 
از  رحمان  سید  حافظ 
طالبان  نماینده  و  بغالن 
اعضای  دیگر  دبی  در 

هیات طالبان در دوحه می باشند.
آشنایی  موضوع  این  با  که  طالبان  منابع 
دارند، به خبرگزاری رویترز گفته اند که 
مارچ  ماه  در  که  مذاکراتی  از  پس  آن ها 
بیشتر  در  گرفت،  صورت   2012 سال 
از یک سال گذشته هیچ گفت وگویی با 

امریکایی ها نداشته اند.

در  اکنون  که  طالبان  رهبران  از  بسیاری 
قطر زنده گی می کنند اوقات شان را بیشتر 
سپری  خانواده گی  خصوصی  امور  به 
می کنند. بسیاری از آن ها را می توان هنگام 
خریداری در بازارهای سربسته قطر دید 
که همراه با اطفال شان کراچی های پر از 

اجناس را به دست دارند.
یکی از منابع طالبان که...  ادامه صفحه 6

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

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

دست راست، کوچة پنجم
شمارهگان:5000

دبیرکل ناتو روز جمعه از پیشنهاد آلمان برای استقرار 
ششصد تا هشتصد نیروی نظامی در افغانستان بعد 

از سال 2014 میالدی استقبال کرد.
از تعهد آلمان  اندرس فوگ راسموسن گفت : »من 
می کنم.«  استقبال  موثر  شیوه  این  به  کمک  برای 
راسموسن در نشستی خبری گفت  آلمان می تواند 
»الگو و عامل تشویقی« برای آندسته از کشورهایی 
باشد که نیروهای نظامی آن ها تحت فرماندهی ناتو 

در افغانستان با طالبان می جنگند.
حدود  کشور  این  کرد  اعالم  پنجشنبه  روز  برلین 
سال  از  را  خود  نظامی  نیروی  هشتصد  تا  ششصد 
در  سال  دو  مدت  برای  بعد  به  میالدی   2015
و  آموزش  کار  به  تا  کرد  خواهد  مستقر  افغانستان 

مشغول  افغانستان  ارتش  سربازان  به  مشاوره  ارایه 
باشند.

تعداد  بیشترین  انگلیس  و  امریکا  از  بعد  آلمان 
در  مستقر  خارجی  نظامی  نیروهای 
داده  اختصاص  خود  به  را  افغانستان 
است. این کشور در شرایط فعلی تعداد 
نظامیان خود را از بیش از پنج هزار نفر 
به چهار هزار و دویست نفر کاهش داده 

است.
در  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
هزار  یکصد  از  بیش  کنونی  شرایط 
افغانستان  در  خارجی  نظامی  نیروی 
با  توافق  اساس  بر  که  هستند  مستقر 

دولت کابل باید تا پایان سال 2014 میالدی از خاک 
این کشور خارج شوند.

راسموسن:

آلمان در جنگ برضد طالبان برای ما الگوست


