
قانون محو خشونت علیه زنان با مخالفت شدید شماری از 
نماینده  گان مواجه شد. این قانون بزرگترین دستاورد برای 
جلوگیری از خشونت برای زنان افغانستان به شمار می آید.
قانون محو خشونت علیه زنان روز شنبه در جلسۀ عمومی 
مجلس نماینده گان به بحث گذاشته شد و قرار بود در مورد 
تصویب آن رای گیری شود، ولی به دلیل مخالفت های شدید 
برخی نماینده گان، یک کمیسیون اختصاصی موظف شد تا 

توافق بر سر ماده های جنجالی قانون را به دست آورد.
رحمانی،  عبدالرحمان  مولوی  کوچی،  خیل  تره  مولوی 
قاضی نذیر احمد حنفی، عبدالستار خواصی و صادقی زادۀ 

نیلی با این قانون شدیدا مخالفت کردند.
تعیین سن ازدواج، تعدد زوجات، مراجعه زنان به خانه های 
امن، تعیین جزا برای عامالن خشونت با زنان، اختیار داشتن 
زنان به انتخاب شوهر و مخالفت با اجباری بودن ازدواج، 
در  نماینده گان  برخی  شدید  مخالفت  با  که  بودند  نکاتی 

داخل مجلس روبرو شدند.
و  مدنی  نهادهای  افغانستان،  اخیر حکومت  یازده سال  در 

فعاالن حقوق زن بیشترین تالش را برای کاهش خشونت 
علیه زنان انجام دادند؛ اما حاال نگرانی ها یک بار دیگر در 
خارجی  نیروهای  خروج  از  پس  زنان  سرنوشت  با  رابطه 

افزایش یافته است.
مخالف دین؟

نماینده گان  بین  در  زیادی  طرفداران  محو خشونت  قانون 
زن و مرد مجلس افغانستان دارد، ولی زمانی که مولوی ها 
هیاهو به پا کردند و آن را مخالف دین...     ادامه صفحه 6
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ما از جنـِس رویاهای مان هســتیم.

ویلیام شکسپیر
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

اکثریت ارزشی؛ 
سـیاسـتی ارزشـی نه سهـامی

رییس جمهوری امریکا درخواست بودجه خود را برای جنگ 
در افغانستان و دیگر عملیات های برون مرزی تا 10 درصد 
کاهش  برای  را  برنامه های خود  اقدام  این  با  و  داده  کاهش 

حضور نظامی امریکا در کابل نشان داد.
از مشاوران کاخ سفید  به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی 
اعالم کرد، باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا مبلغ 4 / 79 
میلیارد دالر را برای تامین مالی...                 ادامه صفحه 6

والی والیت هرات اعالم کرد که رباینده گان علی سینا نوروزی کودک 
هشت سالۀ هراتی، روز گذشته در زندان والیت هرات اعدام شدند.

داود شاه صبا، والی هرات به خبرنگاران گفت که حکم اعدام این دو 
نفر پس از تایید محکمۀ سه گانه و توشیح حامد کرزی رییس جمهور 
افغانستان، ساعت 10 صبح در زندان هرات...          ادامه صفحه 6

اوباما هزینۀ جنگ 
افغانستان را کاهش 

می دهد
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آیا قانون محو خشونت علیه زنان لکۀ 
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صفحه 7

استاد عبدالعلی کوهی:

عملی شدن اجندای ملی نقطۀ 
پایان بحران است

به مشام رییس جمهور بوی بهار عربی رسیده است؛ او به زعم خودش می خواهد اقدامی 
پیش گیرانه کند. عمده ترین دلیلی که نسل دانشگاهی و نیروی جوان کشورهای خاورمیانه 
خیابانی شدند و خیزش های کالن مردمی و مدنی به میان آمد و بهار عربی شکل گرفت، 

این بود که نظام های حاکم صدای نسل دانشگاهی و روشنفکران را در گلو خفه کرده 
بودند. اگر رییس جمهور ما بخواهد با تقلید از دیگران این صداها را در دانشگاه ها خفه کند، 

باید انتظار یک خیزش بزرگ را در افغانستان بکشد



چرا این همه پرسش و نگرانی نسبت به ساِل 
2014 وجود دارد؟

رییس  احمدزی  اشرف غنی  به تازه گی   
ناتو به  انتقال مسوولیت ها از نیروهای  برنامۀ 
نیروهای کشور، گفته است که در ساِل 2014 
هیچ اتفاِق خاصی قرار نیست به وقوع بپیوندد 
و افغانستان در آرامِش کامل می تواند به آیندۀ 

درخشاِن خود امیدوار باشد. 
این سخنان، خود از یک نوِع نگرانی و دلهره 
موهومِ  آیندۀ  می توان  که  آن چه  به  نسبت 

افغانستان خواند، نشأت می گیرد. 
نگرانی های  دارد  تالش  که  احمدزی  آقای 
 2014 سال  به  نسبت  را  کشور  شهرونداِن 
کاهش بخشد، خود سیمایی مملو از تشویش 
در  که  او  می گذارد.  نمایش  به  را  نگرانی  و 
طول چند سال اخیر، مسوولیت برنامۀ انتقال 
سخنان،  این  با  می خواهد  داشته،  برعهده  را 
وضعیت ناهنجار کشور را به زعِم خود توجیه 

عقالنی کند. 
به گفتۀ بسیاری از کارشناسان مسایل نظامی، 
نیروهای کشور در حالی 75 درصِد مسوولیِت 
هنوز  که  گرفته اند  عهده  به  را  کشور  امنیِت 
دارد  وجود  آن ها  راهِ  فرا  زیادی  چالش های 
امنیتِی کشور  با گذشت هر روز، وضعیت  و 
بیشتر به سمِت وخامت می گراید. حاال معلوم 
نیست که آقای احمدزی چرا این همه کاستی 
عمومی  اذهان  که  دارد  تالش  و  نمی بیند  را 
را نسبت به عمل کردِ غیرمسووالنۀ دولت در 

تأمین امنیت سراسری، منحرف سازد.
جناح ها  برخی  کشور  آیندۀ  مورد  در  وقتی   
ابراز نگرانی می کنند، این گونه نیست که این 
و  باشد  نداشته  بنیادی  و  اساس  نگرانی هیچ 
در  تشویش  ایجاد  در  سعی  به عمد  عده یی 
بر  حاال  همین  باشند.  داشته  عمومی  اذهان 
امنیتی  نیروهای  موثق،  گزارش های  اساس 
کشور به آن میزان توانایی و قدرت نرسیده اند 
تمامیت  از  مطمین  گونۀ  به  بتوانند  که 
یا  و  کنند  حراست  کشور  استقالِل  و  ارضی 
و  شهرها  در  را  هراس افکنان  حمالِت  جلِو 

به  هرگز  این  بگیرند.  افغانستان  روستاهای 
جانبازی ِ  و  روحیه  گرفتِن  دست کم  معنای 
نیروهای امنیتی کشور نیست، بل انتقاد از نوِع 
برای  افغانستان  حکومت  عمل کردِ  و  برنامه  
ایجاد نیروهای مجهز به جنگ افزارهای مدرن 

نظامی است.
آقای احمدزی مدعی است که در میدان نبرد، 
جنگ افزار تعیین کنندۀ وضیعت و نتیجۀ جنگ 
برای  دیگری  امورِ  به  بل که  باشد،  نمی تواند 
نیاز  نظامی  نیروی  یک  به  بخشیدن  برتری 
است و از جمله، روحیه و انگیزه برای نبرد با 
دشمنان. اما آقای احمدزی متوجه نیست که 
مردم افغانستان در زمان جهاد و مقاومت به سر 
نمی برند که با جنگ های چریکی و غیرمنظم 
کشور،  امنیت  و  آرامش  دشمناِن  بر  بتوانند 

پیروز شوند. 

مختلف  موقعیت های  و  مراحل  در  جنگ 
داشته  گوناگونی  شکل های  و  رنگ  می تواند 
با شورشیان،  نیروهای یک دولت  نبرد  باشد. 
کاماًل با آن چیزی که شورشیان انجام می دهند 
جنگ افزار  دلیل  همین  به  است.  متفاوت 
می تواند تعریف کنندۀ نوع موقعیِت نیروهایی 

باشد که به آن نیاز دارند. 
بر  عالوه  امروز  کشور  پولیس  و  ارتش  نیاز 
داشتِن روحیه و به گفتۀ نظامیان مورال جنگی، 

دولت  حاال  همین  هست.  نیز  جنگ افزار 
کشورهای  با  گفت وگو  حاِل  در  افغانستان 
نیازهای  بتواند  تا  هست  منطقه  مختلِف 
این  کند.  رفع  گونه یی  به  را  خود  تسلیحاتِی 
ادامه  به شکلی  روسیه  و  هند  با  گفت وگوها 
داشته و حاال تالش هایی صورت می گیرد که با 
برخی دیگر از کشورها نیز انجام شود. این امر 
نشان می دهد که دولت افغانستان هم نسبت به 
آرایِش قوا و تجهیزات آن، نگرانی هایی دارد. 
در همین حال این مسأله هم قابل توجه است 
نیروی  داشتن  بر  عالوه  افغانستان  آیندۀ  که 
نیز  آن  سیاسِی  وضعیت  به  نظامی،  مطمین 
بعد  در  مسایل  خیلی  دارد.  پیوند  به شدت 
شهرونداِن  نگرانِی  که  دارند  وجود  سیاسی 
میان، بحث  این  فراهم کرده اند. در  را  کشور 
انتخابات بیش از همۀ مسایل می تواند مطرح 
زمینۀ  نتواند  فعلی  حاکِم  گروه  اگر  باشد. 
انتخاباِت شفاف و عادالنه را در کشور مساعد 
انتظار  در  روشنی  آیندۀ  شک  بدون  کند، 
افغانستان نخواهد بود. چرا آقای احمدزی به 
و  ندارد  توجه  امنیتی،  وضعیت  از  جنبه  این 
نیروهای  وجود  در  را  مسایل  کل  می خواهد 

مسلح خالصه کند؟
بستر   ،2014 سال  از  پس  افغانستاِن  در  اگر   
اصالحات  و  بنیادی  تغییراِت  برای  مساعدی 
به وجود نیاید، احتماِل برگشت به گذشته یک 

امِر بعید نخواهد بود.
مسوولیِت  احمدزی  آقای  دیگر،  جانب  از   
سخناِن  این  با  او  اما  دارد،  را  انتقال  برنامۀ 
انتخاباتی  مبارزاِت  به  آغاز  وقت،  از  پیش 
می رسد،  نظر  به  که  آن گونه  است.  کرده  نیز 
آقای احمدزی می خواهد در انتخاباِت 2014 
شرکت کند و به همین دلیل تالش می ورزد 
ارایه  جامعه  برای  خود  از  مثبتی  کارنامۀ  که 
بتواند  خودش  زعم  به  که  کارنامه یی  دهد؛ 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  او  آیندۀ  برای 

موثر تمام شود. 
گونۀ  به  حال  به  تا  احمدزی  آقای  شاید 
باشد،  نگفته  سخن  خود  نامزدِی  از  مستقیم 
برنامه های  در  او  شرکِت  و  اظهارنظرها  ولی 
او  که  دارند  آن  از  نشان  رسانه یی،  مختلف 
در  سیاسی  قدرت  کسب  پی  در  هم چنان 

افغانستان است. 
 2009 ساِل  انتخابات  در  احمدزی  آقای 
پرداخت،  رقابت  به  نیز  ریاست جمهوری 
داشته  آن  در  چندانی  درخشِش  نتوانست  اما 

بیشتر  به  سفر  با  احمدزی  آقای  حاال  باشد. 
مسوولیت  چهارچوب  در  افغانستان  مناطق 
که  رسیده  نتیجه  این  به  گویا  انتقال،  برنامۀ 
شناخِت  و  آورده  به دست  را  الزم  تجارِب 
بهتری از افغانستان پیدا کرده است. به همین 
لحاظ، نوِع پوشش و سیمای ایشان نیز دچار 
از  برخاسته  آن هم  و  شده  دگرگونی هایی 
پوشِش  فریِب  افغانستان  مردم  که  توهم  این 

نامزدها را خواهند خورد. 
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احمد عمران

تبلیغاتِ انتخاباتی 
یا اجرای برنامۀ انتقاِل مسوولیت ها

 

عمومی خود، طرح  در جلسۀ  دیروز  نماینده گان،  مجلس 
اما  گرفت،  دست  روی  را  زنان  علیه  منِع خشونت  قانون 
طرح،  آن  جزییاِت  دربارۀ  نماینده گان  میان  اختالف  بروز 

سبب بی نتیجه ماندِن کار مجلس شد.
مجلس کارش را روی فرمان تقنینِی حامد کرزی در مورد 
منِع خشونت علیه زنان که از سه سال پیش در حاِل اجرا 
به  زمینه  این  را در  قانونی  بتواند،  اگر  تا  آغاز کرده  بوده، 

تصویب برساند.
فرمان  نماینده گان،  مجلس  اعضای  از  شماری 
رییس جمهوری در این زمینه را خالِف »معتقدات و احکام 
موازیِن  با  برابر  را  آن  هم  شماری  و  دانسته اند  اسالمی« 

حقوق بشر دانسته، خواهان تصویِب آن شده اند.
بحث زنان و حقوِق آن ها در یازده سال گذشته، از بحث های 
غالب در گفتمان سیاسِی افغانستان بوده است. شماری از 
آدرِس دین آمده و به محدود کردِن حقوِق زنان پرداختند 
و  فرهنگ  عنوان  به  را  روستاها  و  قبیله  فرهنِگ  بیشتر  و 
سنت اسالمی در حِق زنان تعریف کردند. و شماری دیگر 
هم آمدند و به نام حقوق و آزادی زن، همۀ حقوِق زنان را 
در اعالن های تجاری و نماهای رسانه یی خالصه کردند و 

بیشتر آن را به یک ابزار تبلیغاتی و بازاری بدل ساختند.
اما حرکِت سوم دربارۀ زنان و حقوق آنان، در میاِن این دو 

بستر نتوانست قامت بلند کند.
ایجاب می کند که برای رسیدن به محو خشونت علیه زنان 
بر بنیاد منطق انسانی و هدایاتی که اسالم دربارۀ زنان دارد 
حقوق  که  فردی  الزمِ  نشانه های  آن  مراعاِت  هم چنان  و 
شهروندِی افراد را در قوانین کشوری و معاهدات و قوانین 
صورت  پی گیر  تالِش  و  کار  می کند،  تضمین  بین المللی 

گیرد.
در  که  مثبتی  تبعیض  اساس  بر  زنان  حاضر،  حال  در 
را  سیاسی شان  سهم  شده،  گنجانیده  کشور  اساسِی  قانون 
از نهادهای دولتی برمی دارند و بر بنیاد برنامه های سیاسی 
مدنی که از جانب برخی از موسسه ها به راه انداخته شده، 
به راه  را  سیاسی  فرهنگی  و  مدنی  سلسله فعالیت های 

انداخته اند.
اما در این میانه، بحث زن و حقوِق زن برای برخی ها به یک 
دکان تبدیل شده است. حال آن که خشونت علیه زنان در 
کشور به بلندترین حد ممکن ادامه یافته و هر روز خبری 
نشر می رسد. هم چنان خودسوزی و  به  زنی  بر  از ظلمی 
از  نشان  والیت ها،  از  برخی  و  مرکز  در  زنان  خودکشِی 
مشکالتی دارد که فرصت های زنده گی را برای زنان تنگ 

کرده است.
 زن ستیزی، خاصیتِ  اصلی و شاخِص عمدۀ جامعۀ سنتِی 
علی رغِم  امروزه  که  است  افغانی  فرهنِگ  و  افغانستانی 
وضعیت بازی که داریم نیز هر از گاهی رخ می نماید. اما 
عمده ترین مشکلی که همواره در بحِث زنان وجود داشته، 
بوده  دین  به نام  روستایی  و  قبیله یی  دیدگاه های  تحمیِل 

است. 
درِک نادرست از آموزه های دینی دربارۀ زنان، سبب شده 
که برخی ها از آدرس دین، تعریِف تاریکی را نسبت به زن 
ارایه دهند که اگر پای تحقیق و پژوهش به میان آید، کاماًل 

خالِف اسنادی ست که در تاریخ اسالم دیده می شود.
از طرف دیگر، کاپی گری و هجوم فرهنگ های بیگانه که از 
طریق رسانه های تصویری در قالب سریال های هنجارشکن، 
به عنوان حقوِق زن به خورد جامعه داده می شود، و هم چنان 
افراطی گری های برخی از فعالین در امور زنان، سبب شده 
که موانعی فرا راه رسیدِن زنان به حقوق شان به وجود بیاید؛ 
زیرا این نوع برنامه ها که در برابر ارزش های اسالمِی ما قرار 
دارند، موجب بروزِ عکس العمل های می شوند که حقوق و 

آزادی های فردی و مشروِع زناِن جامعه را تهدید می کند.
به هر صورت، زنان به عنوان نیم پیکِر جامعه، نقِش به سزایی 
در تعامالِت سیاسی و اجتماعِی کشور دارند و هرگاه این 
کینه توزی های  از  عاری  و  عقالنی  روِش  یک  طِی  نقش 
به  بزرگی  کمِک  گردد،  تصویب  و  مدون  زنانه،  و  مردانه 
زناِن همیشه دربند صورت می گیرد. بنابراین توقع می رود 
که قانون منع خشونت علیه زنان، بیرون از هر نوع افراط 
و تفریط، تنظیم و در رد یا تأیید این قانون، معاملۀ سیاسی 

رونما نگردد.

با قانون منِع خشونت علیه زنان

برخورد سیاسی نشود!

آقای احمدزی در انتخابات ساِل 2009 ریاست جمهوری نیز به رقابت پرداخت، 
اما نتوانست درخشِش چندانی در آن داشته باشد. حاال آقای احمدزی با سفر به 
بیشتر مناطق افغانستان در چهارچوب مسوولیت برنامۀ انتقال، گویا به این نتیجه 
رسیده که تجارِب الزم را به دست آورده و شناخِت بهتری از افغانستان پیدا 
کرده است. به همین لحاظ، نوِع پوشش و سیمای ایشان نیز دچار دگرگونی هایی 
شده و آن هم برخاسته از این توهم که مردم افغانستان فریِب پوشِش نامزدها را 
خواهند خورد
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وزارت دفاع کوریای جنوبی از پرتاب سه موشک کوتاه برد از سوی 
کوریای شمالی در روز شنبه خبر داده است.

کوریای جنوبی گفته است که این موشک ها در مسیر شمال شرقی 
کوریای شمالی پرتاب شده و تاکید کرده که این موشک ها همانند 
تهدید  شد،  پرتاب  گذشته  ماه  که  کشور  این  میان برد  موشک های 

کننده نیست.
اوضاع  »بررسی  که در حال  گفته  دفاع کوریای جنوبی  اما وزارت 

است و همچنان به حال آماده باش قراردارد.«
سخنگوی وزارت دفاع کوریای جنوبی گفته است که هدف همسایه 

شمالی این کشور از پرتاب این موشک ها مشخص نیست.
کوریای شمالی به طور مرتب چنین موشک هایی را با هدف توسعه 
مهمات جنگی اش آزمایش می کند اما آزمایش های اخیر در شرایطی 
صورت گرفته که تالش های دیپلماتیک با هدف کاهش تنش ها در 

شبه جزیره کوریا در جریان است.
تنش در شبه جزیره کوریا پس از آن که کوریای شمالی ماه گذشته 
تهدید کرد که جاپان، کوریای جنوبی و اهدافی نظامی از امریکا را 

در منطقه هدف قرار می دهد، شدت گرفت.
از  را  فعالیت های هسته یی خود  که  تاکید کرد  این کشور همچنین 

سرخواهد گرفت.
در پی شدت یافتن تنش ها کوریای شمالی منطقه صنعتی کایسونگ 
را که در خاک این کشور قرار دارد، تعطیل کرد و 5۳ هزار کارگر 

خود را وادار به خروج از این منطقه کرد.
متعاقب آن کوریای جنوبی هم تمامی کارگرانش را این منطقه خارج 
کرد. منطقه کایسونگ منبع درآمدزایی خوبی برای کوریای شمالی 
شهروند  صدها  و  کارخانه  ده ها  این  از  پیش  و  می شود  محسوب 

کوریای جنوبی در آن فعالیت داشتند.

نمایش خنده دارِ محاکمۀ مبارک

محاکمه  برای  شده  داده  ترتیب  سناریوهای  مشاهده  با 
در  و  صوری  محاکمه های  برگزاری  و  مبارک  حسنی 
نهایت تبرئه اولیه وی در پرونده کشتار تظاهرکننده گان، 
خنده داری  نمایش  مبارک  محاکمه  که  دریافت  می توان 
بیش نیست و حقیقت پشت پرده از چیز دیگری حکایت 

دارد.
مبارک،  حسنی  خانواده  وکیل  الدیب،  فریب  مصر،  در 
دیکتاتور سابق مصر در ارایه اسنادی که به تبرئه موکلش 

کمک می کند، نقش گسترده یی دارد.
پیشتر حکم حبس ابد برای مبارک صادر شده بود و به 
دنبال آن دیکتاتور مصر به زندان طره منتقل شد؛ مبارک 
بیمارستان  در  گاهی  جسمانیش  وضعیت  فراخور  به 
مصر  پزشکی  المللی  بین  موسسه  در  گاهی  و  زندان 

بستری و نگهداری می شود.
اپریل  دهم  در  مصر  سابق  دادستان  محمود،  عبدالمجید 
2011 تصمیم گرفت تا حسنی مبارک و عالء و جمال 

به  آن ها  از  بازجویی  برای  را  دیکتاتور  پسر  دو  مبارک، 
در  تظاهرکننده گان«  به  حمله  در  داشتن  »دست  اتهام 

جریان انقالب 25 جنوری، بازداشت کند.
گرفت  تصمیم  محمود  عبدالمجید  مساله،  این  از  پس 
بازجویی ها  انجام  برای  15روز  نیز  را  مبارک  تا حسنی 
در  مصر  کیفری  دادگاه  که  بود  این  و  کند  بازداشت 
کشتار  به  تحریک  اتهام  به  را  مبارک   2012 جون  دوم 
به  تظاهرکننده گان، فساد و کسب درآمدهای غیرقانونی 

حبس ابد محکوم کرد.
العادلی، وزیر داخلۀ مبارک را نیز  دادگاه کیفری حبیب 
پرونده  این  در  جمال  و  عالء  و  محکوم  ابد  حبس  به 

تبرئه شدند.
مبارک، شایعه های  برای  ابد  از صدور حکم حبس  بعد 
بر  مبنی  روزنامه ها  و  اینترنتی  سایت های  در  بسیاری 
به  مصر  نظامی  اما شورای  شد،  منتشر  وی  کشته شدن 

سرعت این شایعه ها را تکذیب کرد.

حکم صادره اما توسط وکیل مبارک مورد اعتراض قرار 
به  رسیده گی  مسوول  که  مصر  عالی  دادگاه  و  گرفت 
پرونده مبارک در دادگاه تجدید نظر شده بود، سیزدهم 
این  خصوص  در  گیری  تصمیم  از  جاری  سال  اپریل 
مساله خود را کنار کشید و پرونده را به دادگاه استیناف 
ارجاع داد که این مساله تردیدهایی را نسبت به بی طرف 

و شفاف بودن دستگاه قضایی مصر برانگیخت.
به دنبال این مساله، دادگاه کیفری در پانزدهم اپریل حکم 
آزادی مبارک را به اتهام کشتار تظاهرکننده گان در جریان 
استیناف  دادگاه  اما  کرد  صادر  جنوری   25 رخدادهای 
برای  مبارک  آوریل سال جاری شکایت حسنی  در 28 

آزادیش را نپذیرفت.
اکنون سرنوشت پرونده مبارک و آزادی وی در دادگاه 
تجدید نظر در حال بررسی است و قرار است 18 خرداد 
حکم نهایی وی قرائت شود که با توجه به روند کنونی 

احتمال تبرئه مبارک و آزادی وی بسیار زیاد است.
در همین راستا، عبداهلل األشعل، استاد قوانین بین الملل 
بازی خنده  مبارک »یک  این که محاکمه حسنی  بیان  با 
دار« است، اعالم کرد که مجازات اتهام های صادره علیه 
خیانت  اتهام ها  این  مهمترین  از  و  است  اعدام  مبارک 
اساسی،  قانون  گرفتن  بازی  به  به وطن،  بزرگ، خیانت 
تقلب در انتخابات، به غارت بردن اموال عمومی و خارج 

کردن پول از کشور است.
اعدام  اتهام ها  این  از  یک  هر  مجازات  کرد:  تاکید  وی 
تبانی  مبارک  جرم های  در  دولتی  دستگاه های  و  است 

کرده اند.
نیز  مصر  بشر  حقوق  ملی  شورای  دبیرکل  که  األشعل، 
هست در مصاحبه با خبرگزای ایسنا اعالم کرد: مبارک 
علت  وی  که  چرا  شود  محاکمه  سریعتر  چه  هر  باید 
فروپاشی مصر در یک دوره  طالنی از تاریخ کشور بود 
نظام  که  گذاشت  جای  به  فسادها  از  بسیاری  میراث  و 
کنونی مصر آن را بر دوش می کشد و فائق آمدن بر این 

فسادها دشوار است.

کوریای شمالی سه موشک 
کوتاه برد پرتاب کرد

روسیه موشک های پیشرفته 
ضد ناو به سوریه داد

وستروله: 
آلمان در کنار اسراییل ایستاده است

حزب تحریک انصاف پاکستان: 
با طالبان دشمنی نداریم

کیانی با نواز شریف دیدار کرد 

آلمان در سفرش  امور خارجه  وزیر 
به زعم  تا  است  اسراییل درصدد  به 
خود فلسطین و اسراییل را بر استفاده 
برقراری  برای  فرصت«  »دریچه  از 

صلح تشویق کند.
رژیم  عدلیه  وزیر  لیونی،  تزیپی 
وستروله،  گوئیدو  به  صهیونیستی 
که  گفت  آلمان  خارجه  امور  وزیر 
از سرگیری  برای  امریکا  درخواست 
و  اسراییل  میان  صلح  مذاکرات 
دو  اشتیاق  و  شور  با  باید  فلسطین 

طرف صورت گیرد.
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا نیز قرار است طی روزهای آتی با بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسراییل و محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین و به امید 
از سرگیری مذاکرات صلح دیدار و گفت وگو کند. وی در هفته های اخیر با دو طرف 

سخن گفته و دیدار داشته است.
هفته گذشته نیز روزنامه هاآرتص به نقل از مقام های ارشد اسراییلی نوشت که نتانیاهو 
متعهد شده تا شهرک سازی ها در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی را تا اواسط ماه 
تا  موافقت کرده اند  نیز  فلسطینی ها  کند، در عوض  متوقف  میالدی  جون سال جاری 
به  را  بین المللی  به رسمیت شناخته شدن در عرصه  برای  تمام تالش ها  ماه  برای دو 

حالت تعلیق درآورند.
وستروله در آغاز مذاکرات خود در بیت المقدس با نتانیاهو گفت: می خواهم این موضوع 
را مشخص کنم که در این دوران چالش برانگیز آلمان در کنار شرکای اسراییلی خود 

ایستاده است.
با  ما خواستار همکاری  را »دوست عزیز« خواند و گفت:  اسراییلی خود  میزبان  وی 
استفاده  به جای همکاری  واژه دوست  از  اسراییل هستیم. من  از  یکدیگر و حمایت 
کردم. این تنها یک اتحاد استراتژیک نیست بلکه دوستی میان جوامع، مردم و دو دولت 

است.
وزیر امور خارجه آلمان در ادامه گفت: معتقدیم که روند صلح خاورمیانه و فعالیت در 
خصوص راه حل دو کشوری باید هم اکنون احیا شود و ما می توانیم با حمایت از امنیت، 

صلح و توسعه پایدار به اسراییل و تمام منطقه کمک کرده و پشتیبانی کنیم.
فیاض،  سالم  با  و  رفته  باختری  کرانه  در  رام اهلل  به  است  قرار  همچنین  وستروله 

نخست وزیر مستعفی تشکیالت خودگردان فلسطین، دیدار کند.
یکی از سخنگویان دفتر نخست وزیری آلمان گفت که وی در تماس تلفنی با عباس که 
روز چهارشنبه صورت گرفت اعالم کرد که آلمان از ابتکار عمل جان کری در خصوص 

احیا و از سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطین و اسراییل به شدت حمایت می کند.
وزیر امور خارجه آلمان پس از آن قرار است به الجزایر سفر کرده و با مراد مدلسی، 
همتای الجزایری خود دیدار کرده و روز یکشنبه نیز به دیدار نخست وزیر الجزایر برود.

امریکایی  مقام های 
روسیه  کردند،  اعالم 
ضد  پیشرفته  موشک های 
فرستاده  سوریه  برای  ناو 
درخواست ها  وجود  با  تا 
از جانب واشنگتن و سایر 
بر  مبنی  غربی  کشورهای 
تجهیزات  تامین  توقف 

برای دولت دمشق، به تقویت دفاعی این کشور بپردازد.
که  امریکا  دولتی  مقام های  از  یکی  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
خواست نامش فاش نشود گفت، چند فروند موشک »یاخونت« روسیه 
اخیراً به سوریه ارسال شده است. نقل و انتقال این موشک ها برای اولین 

بار از سوی روزنامه نیویورک تایمز گزارش شد. 
هنوز هیچ اطالعیه ای از سوی دولت مسکو در این باره اعالم نشده 
است. این افشاگری یک هفته پس از آن مطرح شد که جان کری،  وزیر 
امور خارجه امریکا پیشنهاد داد که در جریان مذکرات مسکو ماه جاری 
میالدی مساله نقل و انتقاالت سالح به سوریه را مورد بحث قرار دهد.

نقل و انتقال تسلیحات از روسیه به سوریه احتماال باعث افزایش فشارها 
از سوی برخی از نمایندگان کنگره امریکا بر بارک اوباما، رئیس جمهوی 

این کشور برای اعمال نفوذ و داشتن نقشی بیشتر در سوریه می شود.
اسد،  بشار  دولت  استفاده  افشا شدن  از  پس  اقدم  این  انجام  احتمال 

ریاست جمهوری سوریه از سالح شیمیایی بیشتر شده است.
رابرت منندز، رییس کمیته امور خارجه سنای امریکا گفت: ما می توانیم 
در حاشیه بمانیم و آنچه را که مورد میل و رغبت اسد است شاهد باشیم 
یا از منافع ملت امریکا با حمایت از اپوزیسیون مسلح و به منظور ایجاد 

یک سوریه جدید در آینده پشتیبانی کنیم.
این مقام مسوول یکی از قانونگذاران در تدوین تحریم ارسال سالح و 
فروش نفت به دولت اسد و تامین کننده تسلیحات مرگبار و آموزش 

مخالفان دولت دمشق محسوب می شود.
این  که  دارند  را  آن  بیم  امریکایی  مقام های  از  بسیاری  حال،  این  با 
تسلیحات در اختیار افراد »نااهل« قرار گیرد. خبرگزاری رویترز روز 
جمعه گزارش داد که القاعده در عراق در حال نفوذ در جبهه النصره 

است. 
اوباما روز پنجشنبه اعالم کرد که هم روش دیپلماتیک و هم رویکرد 
نظامی را برای تحت فشار قرار دادن اسد بررسی می کند اما تاکید کرد 

که اقدامات امریکا تنها برای حل بحران در سوریه کفایت نمی کند.
موشک های پیشرفته ضد ناو روسیه برای دور نگه داشتن و مقابله با 
حمالت خصمانه ناوها در آب های اطراف سوریه به این کشور ارسال 
شده اند. این موشک ها 5 / 2 برابر سرعت صوت قدرت حرکت دارند 
و میزان برد آنها ۳00 کیلومتر است و کالهکی به وزن 200 کیلوگرم 

را حمل می کنند.
قابل  سختی  به  موشک ها  این  می گوید:  امریکایی  مقام های  از  یکی 

رهگیری و حتی ساقط یا منحرف شدن هستند.
ارزش ۳00  به  معامله یی  در  میالدی  سال 2011  در  و  پیشتر  روسیه 

میلیون دالر متعهد شده بود تا این موشک ها را به سوریه تحویل دهد.
فروش  از  دفاع  با  نیز  روسیه  خارجه  وزیرامور  الوروف،  سرگئی 
تسلیحات به سوریه اعالم کرد، مسکو در حال حاضر به تحقق و تکمیل 

قراردادها و معاهدات پیشین خود می پردازد.
مسکو در سال 2011 میالدی به ارزش یک میلیارد دالر به دمشق سالح 

فروخته بود.

یکی از رهبران ارشد حزب 
پاکستان  انصاف  تحریک 
حزب  این  اینکه  اعالم  با 
از  ندارد،  دشمنی  طالبان  با 
آماده گی حزب عمران خان 
شبه نظامیان  با  مذاکره  برای 

خبر داد.
رهبران  از  که  ختک  پرویز 
ارشد حزب تحریک انصاف 
نامزدهای  از  و  پاکستان 

ایالتی  ایالت »خیبرپختونخواه« است، اعالم کرد که دولت  اصلی پست وزارت در 
آتی آماده مذاکره با گروه شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان است و هیچ دشمنی با 

این گروه ندارد.
نیز  طالبان  که  کرد  تصریح  می کرد،  صحبت  مطبوعاتی  نشست  یک  در  که  وی 
پاکستانی هستند و آنان از این گروه شبه نظامی می خواهند تا وارد مذاکرات صلح 

شده و برای ایجاد صلح در منطقه مشارکت کنند.
ختک همچنین از انجام اصالحات در سیستم فعلی دولت تا ۳ ماه آینده خبر داد.

حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که توانست در انتخابات پارلمانی این 
کشور اکثریت آرا در ایالت خیبرپختونخواه را از آن خود کند، به زودی مبادرت به 

تشکیل دولت خود در این ایالت خواهد کرد.
این اظهارات در حالی انجام می شود که طالبان نیز چند روز پیش اعالم کرد که در 
صورت جدی بودن پیشنهاد مذاکره دولت جدید پاکستان، پیشنهاد صلح را بررسی 

می کند.

رییس  کیانی  پرویز  اشفق  جنرال  دادند  گزارش  پاکستان  محلی  رسانه های 
ستاد مشترک ارتش پاکستان روز شنبه با نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ 

دیدار و درباره موضوعات امنیتی با او گفت وگو کرد.
کرد،  دیدار  شریف  نواز  با  پاکستان  شرق  در  الهور  شهر  در  کیانی  جنرال 

دیداری که به گفته تحلیلگران نشانه درک بهتر بین شریف و کیانی است.
منابع اعالم کردند این نشست چند ساعت به طول انجامید و رییس ستاد 

مشترک ارتش درباره موضوعات مهم امنیتی با شریف گفت وگو کرد.
تحلیلگران سیاسی این نشست را تحولی بسیار مهم توصیف کردند.

و  داخلی  امنیتی  موضوعات  درباره  احتماالً  شریف  نواز  و  کیانی  جنرال 
چندین موضوع منطقه یی گفت وگو کرده اند.

مالک گفت احتماالً موضوع مربوط به پرویز مشرف یکی از موضوعات مورد 
بحث کیانی و نواز شریف بوده است.
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بخش نخست

نیرویی 
به نام تی.ان.تی

انسان های  همۀ  ذهن.  خدادادِی  و  سازنده  بس  توانایی  است؛  توانایی  تی.ان.تی 
آن  بدون  موفقیت  زیرا  کرده اند؛  استفاده  قدرت  این  از  ندانسته  یا  دانسته  موفق، 
حاصل نمی گردد. جان کالم این که، آن چه به شکل افکار و احساسات در ذهن 
خود جای می دهید، متعاقبًا در جهان شکل ملموس به خود می گیرد؛ بنابراین باید 
این حقیقت اساسی را بپذیرید که وقتی افکارتان تغییر کند، رویدادهای جهاِن بروِن 

شما نیز تغییر خواهند کرد. یعنی فردا همان خواهد شد که امروز اندیشیده اید. 
  شناخت تی.ان.تی  

یکی از مهم ترین نکات در شناخت نیروی تی.ان.تی،  باور کردن آن است. تلقین، 
تأثیری فراوان بر ذهن شما دارد. به آن بگویید تو می توانی، تو می توانی و می 
افتاد. درک قدرت نیروی  توانی؛ بی تردید کل دستگاه ذهنی شما به کار خواهد 
عظیم انسانی تی.ان.تی، برای مقابله با دشواری های جهان کنونی، ضروری است. 

خود را در برابر افکار و احساسات منفی دیگران نیز بیمه کنید. 
  تغییر نگرش 

بپردازید.  خود  تحلیل  و  تجزیه  به  درونی،  تی.ان.تی  نیروی  کردن  آشکار  برای 
شمای امروزی، نتیجۀ تفکرات دیروزِی خود هستید. تجارب گذشته خوب یا بد، 
همه در ذهن شما ثبت شده است و در حافظۀ تان باقی است. چه بتوانید آن ها را 
به خاطر بیاورید و چه نتوانید. افکار خوب رویدادهای خوب را جذب می کند و 
افکار بد رویدادهای بد را. هر آن چه اکنون برای تان رخ می دهد، ریشه در گذشتۀ 
واکنش های  و  افکار  تمام  و  کنید  مرور  را  خود  گذشتۀ  تجارب  باید  دارد.  شما 

هیجانی غلط را از ذهن تان بیرون بریزید. 
  با خود اندیشیدن

را  خوشایندی  نا  تجارب  می کنم،  که  فکرهایی  با  که  فهمیدم  نخستین بار  وقتی 
افراد،  از  مانند بسیاری  تا آن زمان  به سوی خود می خوانم، واقعًا تکان خوردم؛ 
دیگران و شرایط خارجی را عامل وضع نابه سامان خود می دانستم. فکر می کردم 
در آن چه برایم رخ می دهد، تقصیری متوجه من نیست و با همین فکر آالم خود 

را تسکین می دادم. 
  اسرار انسان های بزرگ 

به راستی آن چیست که انسان های بزرگ را بزرگ می کند؟ آیا همان چیزی نیست 
که آن ها خود را در حال داشتن و به دست آوردنش تصور و تجسم می کنند. آن ها 
به خود این جرأت را می دهند که دستاوردهای عظیمی را برای خود قایل شوند و 
در همین حال، نیروی درونِی آن ها روی این تصویرها و تخیالت کار می کند و در 

نهایت، آن ها را بدانچه که می خواهند می رساند. 
  برای بزرگ بودن باید بزرگ اندیشید 

کاماًل مشخص است آن هایی می توانند از این قدرت خویش استفاده کنند که در 
زنده گی برای خود سمت وسویی دارند. می دانند مقصدشان کجاست و چه گونه 
می توان به آن رسید. آیندۀ خویش را تصویر کرده و با قاطعیت و ایمان در مسیر 
آن گام می نهند. منش و رویۀ این افراد، خیلی زود به دیگران نیز سرایت می کند 
و در حقیقت، برنامه ریزان و اقدام کننده گان آینده، همین ها هستند. در حالی که 
بیش تر مردم دنباله رو اینان هستند. برای رهبر بودن باید قدرت درون خویش را 

کشف کنید. 
  قانون جذب 

قانون جذب فقط چیزهایی برای شما خواهد آورد که تصور کنید. اگر چیزی را به 
مدت کافی به وضوح و با اطمینان کافی تصور کنید، به حقیقت خواهد پیوست. 
نیروی تی.ان.تِی درون شما، مطیع بی چون وچرای دستورهای شماست و آن چه را 
خواهان آن هستید یا آن چه را که از آن می ترسید، بدون توجه به این که خوب است 
یا بد، به شما خواهد داد. تصمیم بر عهدۀ شماست، شهامت مطالعه و بررسی خود 
و کشف معایب و ضعف ها، بسیار مشکل بوده و کوشش برای دیدن خود آن طور 

که دیگران می بینند؛ مستلزم بردباری، حلم و صداقت بسیار است. 

جریان های  از  یکی  فرانکفورت  مکتب 
فلسفی ـ سیاسی مهم قرن بیستم می باشد. 
این مکتب، میراث دار آموزه ها و اندیشه های 
مارکسیستی است که به طور رسمی از سال 
پژوهش های  »موسسۀ  تأسیس  با   192۳
اجتماعی« در آلمان شروع به کار نمود. این 
موسسه به دلیل نقش دانشگاه فرانکفورت 
اعضای  اولیۀ  اندیشه های  شکل گیری  در 
لحاظ  به  و  فرانکفورت  مکتب  به  آن، 

و  انتقادی  مکتب  به  آن،  بر  حاکم  نگرش 
چالشی معروف است.

آموزۀ  میراث  جریان های  از  یکی 
مارکسیسم، مکتب فرانکفورت می باشد که 
تأثیر  مارکسیسم  رهیافت های  و  اصول  از 
بسط  و  تبلیغ  در  سعی  و  پذیرفته  زیادی 
رویکردها و اندیشه های مارکسیستی دارد. 
تاریخ  از  برهه یی  در  فرانکفورت  مکتب 
جنگ  حوادث  دلیل  به  که  گشت  ایجاد 
اجتماعی  و  سیاسی  تحوالت  اول،  جهانی 
ساخته  متحول  را  جهان  عرصۀ  مختلفی، 
خورده  شکست  جنگ  در  که  آلمان  بود. 
به  تازه یی  جمهوری  تأسیس  شاهد  بود، 

جای نظام امپراتوری بود.
به  آغاز  از سال 1924  فرانکفورت  مکتب 
قدرت گیری  زمان  تا  و  کرد  زدن  جوانه 
نازی ها در آلمان و حتا به هنگام تبعید اعضا 
وطن،  به  بازگشت  هم چنین  و  امریکا  به 
ـ سیاسی  فلسفی  مهم  از جریان های  یکی 
فرانکفورت در  بود. مکتب  بیستم  در قرن 

کنار آموزه های
تحقیقات  و  اندیشه ها  از  مارکسیستی، 
این  است.  جسته  بهره  نیز  وبر  مارکس 
مدرن  صنعتی  جامعۀ  از  شدت  به  مکتب 
از  استفاده  با  را  نقد  این  و  نموده  انتقاد 
روش های پوزیتیویستی یا اثباتی انجام داده 

است.
 

  نحوۀ پیدایش مکتب فرانکفورت
نویسنده گان،  و  پژوهش گران  از  بسیاری 
پیدایش مکتب فرانکفورت را به فعالیت های 
داده اند.  نسبت  وایل،  فلیکس  اجتماعی 
ارجنتاینی  آلمانی تبار  خانواده یی  از  وایل 

مناسبی  اقتصادی  و  مالی  وضع  که  بود 
داشتند. پدر وایل که فردی ثروتمند و تاجر 
بود، او را برای تحصیل به شهر فرانکفورت 
فرستاده بود و در همین دانشگاه، وایل به 
پیدا  اندیشه های فلسفی و سیاسی گرایش 
درگیر  خود  استادان  تاثیر  تحت  و  کرد 
فعالیت های سیاسی شد و توانست دوستان 
کند.  پیدا  را  خود  هم عقیدۀ  همکاران  و 
عملی،  مسایل  زمینه  در  او  دکترای  رسالۀ 

تحقق یافتِن سوسیالیسم بود.
جلسه  اولین   1922 تابستان  در  وایل 
آموزه های  طرف داران  گردهمایی  و 
مدتی  از  بعد  نمود.  برپا  را  مارکسیستی 
گرفت  تصمیم  خود  دوستاِن  همراه  به  او 
مطالعات  انجام  برای  را  موسسه یی  تا 
برای  آغاز  در  نماید.  تأسیس  مارکسیستی 
برگزیده  مارکسیسم  موسسۀ  نام  موسسه، 
این  بودن  تحریک آمیز  دلیل  به  اما  شد، 

اجتماعی  پژوهش های  موسسۀ  نام  مسأله، 
اما وایل تمایل  انتخاب شد.  فلیکس وایل 
خود  نظرِی  و  فکری  سهم  با  که  نداشت 
نام موسسه را به  امکانات مالی پدرش،  و 
خود اختصاص دهد. سرانجام نام »موسسۀ 
که  انتخاب گشت  اجتماعی«  پژوهش های 
به طور رسمی از سال 192۳ فعالیت خود 
را آغاز کرد. موسسۀ پژوهش های اجتماعی 

سعی داشت تا به لحاظ رویکردی و نظری، 
تکامل اندیشه های فلسفی و سیاسی را غنا 
بخشد و در زمینۀ جنبش کارگری مطالعه 
فعالیت های  از  امکان  حد  تا  و  می کرد 
می نمود.  دوری  عملی  اقدامات  و  سیاسی 
موسسه  ایجاد  در  که  افرادی  جمله  از 
رییس  گرونبرگ  از  بعد  داشت،  نقش 
موسسه، می توان به هورکهایمر اشاره نمود. 
آدورنو  تیودور  همکاری  با  او  فعالیت های 
با فریدریش  انجام می گرفت. هورکهایمر 
پولوک نیز ارتباط دوستانه یی داشت، کارل 
مانهایم نویسندۀ کتاب معروف »ایدیولوژی 
و یوتوپیا« نیز از فعاالن همیشه گی موسسه 
بود. عالوه بر این افراد، شخصیت های مهم 

دیگری نیز در موسسه فعالیت می کردند.
مرحله بندی حیات فلسفی ـ سیاسی مکتب 

فرانکفورت
اجتماعی  پژوهش های  موسسۀ  برای 
می توان چهار مرحله مهم را معرفی کرد که 
در هر یک از این مراحل حوادث سیاسی 
و اجتماعی جهان، این مکتب را به مسیری 
این  از  در هر یک  می کرد.  خاص هدایت 
مراحل، متناسب با شرایط زمانی، اندیشه ها 
این  می شد.  مطرح  تازه یی  رویکردهای  و 

مراحل عبار ت اند از:
 19۳۳ تا   192۳ سال های  اول؛  مرحله 
آمدن  کار  روی  تا  فعالیت  آغاز  و  است 
نازی ها بود، ویژه گی مهم این مرحله، تنوع 
اندیشه ها و نبود تلقی جزمی از مارکسیسم 

بود.
مرحله دوم؛ از سال 19۳۳ تا 1950 را در بر 
می گیرد که اعضا با روی کار آمدن هیتلر، 
به امریکا مهاجرت نمودند. در آغاز دوران 
با  اعضا  که  آن جایی  از  تبعید  یا  مهاجرت 
زبان  به  نداشتند،  آشنایی  انگلیسی  زبان 
اما بعد از مدتی  آلمانی نگارش می کردند. 
را  نوشته های خود  و  آثار  اعضا،  از  برخی 
مرحله،  این  در  ساختند.  بیان  انگلیسی  به 
مطرح  موسسه  در  نوهگلی  انتقادی  نظریۀ 

گشت. ریاست موسسه با هورکهایمر بود.
مرحله سوم؛ از سال 1950 تا دهۀ هفتاد و 
بازگشت به آلمان پس از جنگ جهانی دوم 
را شامل می شود. در این دوره، اندیشه ها و 

نظریات مارکس وبر مطرح گشت.
به  هفتاد  دهه های  شامل  چهارم؛  مرحله 
مرگ  دلیل  به  مرحله  این  در  است،  بعد 

از  زیادی  حد  تا  هورکهایمر  و  آدورنو 
نفوذ مکتب کاسته شد و یورگن هابرماس 
در  است.  فرانکفورت  مکتب  برتر  چهره 
مارکسیستی  اصول  از  موسسه  دوره،  این 
و  اندیشه  شناخت  جهت  می گیرد.  فاصله 
می توان  فرانکفورت  مکتب  رویکردهای 
مورد  را  آن  اصلی  اعضای  آثار  و  نظریات 

بررسی قرار داد. 

افکار و زنده گی 
نظریه پردازانِ مکتب فرانکفورت

وایل در تابستان ۱۹۲۲ اولین جلسه و گردهمایی طرف داران 
آموزه های مارکسیستی را برپا نمود. بعد از مدتی او به همراه 
دوستاِن خود تصمیم گرفت تا موسسه یی را برای انجام مطالعات 
مارکسیستی تأسیس نماید. در آغاز برای موسسه، نام موسسۀ 
مارکسیسم برگزیده شد، اما به دلیل تحریک آمیز بودن این مسأله، 
نام موسسۀ پژوهش های اجتماعی فلیکس وایل انتخاب شد. 
اما وایل تمایل نداشت که با سهم فکری و نظرِی خود و امکانات 
مالی پدرش، نام موسسه را به خود اختصاص دهد. سرانجام نام 
»موسسۀ پژوهش های اجتماعی« انتخاب گشت که به طور رسمی 
از سال ۱۹۲۳ فعالیت خود را آغاز کرد

 بخش نخست



            علی رضا محمودی

آن دسته   )realization(صدق یا  واقع نمایی  از  منظور 
باعث می شوند  ادبی است که  از تمهیدات و تکنیک های 
تعبیری  با چنین  کنیم.  باور  واقعیت  را هم چون  انگاره یی 
ادبیات  از  پایان ناپذیری  حوزۀ  نمایی«  »واقع  بی شک 
نیست؛  متصور  آن  برای  حدومرزی  که  دربرمی گیرد  را 
باورپذیر  جز  چیزی  ادبیات  هنر  بسیاری،  اعتقاد  به  زیرا 
و  حدود  که  آن چه  اما  نیست.  هنرمندانه  تخیالت  کردن 
تعریف  می کند،  مشخص  را  مفهوم  این  چهارچوب های 
کاربردی و خاصی است که منتقدان از واقع نمایی دارند، 
»مجموعه تکنیک هایی که موجب القاي پنهان باورپذیری 

امور باورناپذیر می شوند.«
با چنین تعریفی، واقع نمایی چیزی شبیه حقه های بصری 
در هنر سینماست. صدق یا واقع نمایی یکی از کهن ترین 
مفاهیم ادبیات است که رد پای آن را حتا تا کتاب »عهد 
در  ولی  کرد،  دنبال  می توان  باستانی  متون  دیگر  و  عتیق« 
واقع بیش از هر زمان با ظهور اشکال تازه یی از ریالیسم ـ 
هم چون ریالیسم ذهنی، ریالیسم شاعرانه، ریالیسم شهودی، 
ریالیسم جادویی، ریالیسم فوق ذهنی و امثال آنـ  بود که به 
عنوان یک مبحث اساسی مورد توجه هنرمندان و منتقدان 
قرار گرفت؛ چرا که اینان مجبور بودند چیزی را القا کنند 
داشت.  ستیز  سر  روزمره  منطق  با  و  نبود  اثبات پذیر  که 
اگر  می دهد:  توضیح  باره  این  در  مارکز  گارسیا  گابریل 
بنویسیم یک دسته فیل در آسمان پرواز می کنند، کسی آن 
را باور نمی کند؛ ولی اگر بنویسیم یک صدوچهل وسه فیل 
در آسمان ظاهر شدند، مردم آن را بیشتر باور می کنند. زیرا 
فیل ها  متوجه گزارۀ عجیب تری که عدد  به یک باره  ذهن 
آسمان  در  فیل ها  که حضور  دوم  گزارۀ  و  می شود  است 
تثبیت  ما  ذهن  در  را  خود  تا  می یابد  را  آن  مجال  است، 
کند. این یک تکنیک واقع نمایی است و نمونه های فراوان 

دیگری نیز از آن وجود دارد.
این  از  پایان ناپذیری  و  غنی  گنجینه  فارسی،  کهن  ادبیات 
تکنیک هاست که در اشکال و موقعیت های گوناگون وجود 
تازه یی  افق های  می توان  آن ها  استخراج  با  دارند، چنان که 
از  یکی  خیام  رباعیات  گشود.  پارسي  ادبیات  روی  به  را 
ارزشمندترین این گنجینه هاست که جادوی کلمات او تاثیر 

عمیقی بر اندیشۀ بشری باقی گذاشته است.
شدید  حضور  خیام،  رباعیات  ویژه گی های  بارزترین  از 
شاعران  از  بسیاری  با  مقایسه  در  چنان که  »مفاهیم«است؛ 
دیگر در اشعار خیام، کمتر نشانی از آن بازی های کالمی 
و آرایه های ادبی می بینیم. از سوی دیگر نوع مفاهیم مورد 
توجه خیام، اندیشه هایی فلسفی و هستی شناختی هستند که 
با خرد روزمره نزدیکی ندارند و دریافت آن به طور طبیعی 
خیام  ولی  باشد؛  سخن  گونه های  دیگر  از  دشوارتر  باید 
حسی  چنان  واقع نمایی،  از  متنوعی  اشکال  به کارگیری  با 
عمیق را به ما القا می کند که مفاهیم مورد توجه او را چون 
به  کوشید  خواهیم  این جا  در  می پذیریم.  محض  حقیقت 

چند نمونه از این تمهیدات اشاره کنیم.
)surprise(1ـ غافل گیری

برخی از رباعیات خیام با یک ضربه شروع می شوند. شروع 
غافل گیرانه یکی از تمهیداتی ست که باعث می شود آمادۀ 
پذیرش مفاهیم باورناپذیر شویم؛ زیرا ضربه یی که ناگهان 
وارد می شود، تعادل اولیه یی را که در لحظۀ آغازین خواندن 
در  ما  منطق  ترتیب،  این  به  و  می کند  مغشوش  داشته ایم، 
برابر گزاره های شگفتی زایی که بعد از آن خواهد آمد خلع 
سالح می شود، منطق نمی تواند واکنش تدافعی نشان دهد 
منطق  با شکست  می شود.  شگفتی  پذیرش  آمادۀ  ذهن  و 
باز  بدیع  اندیشه های  روی  به  ذهن  دروازه های  متعارف، 

می شود.
رباعیات  در  غافل گیرانه  آستانه های  این  از  نمونه  چند  به 

خیام توجه کنید.
گر بر فلکم دست بدی چون یزدان
برداشتمی من این فلک را ز میان!

شاعر گزاره یی محال را بیان می کند و لحن خشم آلود آن نیز 
بر شدت ضربه می افزاید.

این کوزه چون من عاشق زاری بودست!
عاشق بودن کوزه، گزارۀ شگفتی زایی است که ما را برای 

پذیرش دیگر صفات انسانی برای اشیا آماده می کند.
مشنو سخن زمانه سازآمدگان!

آغاز  حالت)نفی(  با  که  مصراع هایی  تمام  کلی  به طور 
می شوند، غافل گیرانه هستند.

این آن که نتیجه چهار و هفتی!

مصراع هایی که با)خطاب( آغاز می شوند نیز غافل گیرکننده 
هستند.

 2ـ توازی میان مفهوم و مصداق
یک مفهوم را زمانی می پذیریم که مصداقی برای آن بیابیم 
یا به عبارت دیگر، مفهوم مورد نظر بر یک »واقعیت عینی« 
صدق کند. اما از سوی دیگر، مصادیق بیرونی و واقعیات 
که  می کنیم  ادراک  و  بازشناسایی  زمانی  تنها  نیز  را  عینی 
جایگاه آن در ذهن مان مشخص شود و آن را در نظام ذهنی 
بیرون است، طبقه بندی کنیم.  از جهان  انعکاسی  خود که 
برای آن فرض کنیم و آن را  به عبارت ساده تر، مفهومی 

تعریف کنیم.
خیام با سود جستن از این فرایند یک مفهوم با یک مصداق 
توازی ایجاد می کند و با استفاده از تاثیر متقابل این دو در 
یک دیگر، باعث القاي معانی خاص می شود. خیام برای یک 
مفهوم، مصداقی خاص فرض می کند یا بر عکس و بدین 

وسیله فرایندی را ایجاد می کند که شبیه فرایند شناخت ما 
از هستی است و این تمهید باعث می شود ساختار فرضی 

او چونان »واقعیت« پنداشته و پذیرفته شود.
دستۀ اول، آن نمونه از اشعار است که ابتدا مصداقی را پیش 

می افکند و سپس مفهومی را برای آن فرض می کند.
این قافله عمر عجب می گذرد

دریاب دمی که با طرب می گذرد
چنان که می بینید، ابتدا قافله یی تصویر شده است که چون 
عمر در حال گذر است و سپس مفهومی که هدف شاعر 

است، در مصراع دوم بیان شده است.
اجرام که ساکنان این ایوان اند

اسباب ترّدد خردمندان اند
مهتاب به نور دامن شب بشکافت

می نوش دمی بهتر از این نتوان یافت
 

شاعر مهتاب را دلیل نوشیدن می می سازد.
دستۀ دوم، آن نمونه از اشعاری ست که ابتدا مفهومی بیان 
می شود و سپس مصداقی برای آن فرض می شود که بدین 

وسیله موجب تصدیق مفهوم می شود.
این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت
چون آب به جویبار و چون باد به دشت

آمده  عمر  مفهوم گذشت  اثبات  برای  باد  و  آب  مصادیق 
است.

چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ
پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ

تفاوت نداشتن شیرین یا تلخ بودن زندگی را با مصداق 
همانند بودن شهرها اثبات می کند.
نتوان دل شاد را به غم فرسودن

وقت خوش خود به سنگ محنت سودن
مفهوم غم خوردن به سنگ سوهان که اجسام را می فرساید، 

تشبیه شده است.
به  مصداق  و  مفهوم  جایگاه  گفتیم  که  ترتیب  همین  به 

اشکال مختلفی می تواند تغییر کند و جابه جا شود.
دیگر  مصراع  و سه  بیاید  مصراع چهارم  در  مثاًل مصداق 
مفهوم آن باشد، یا مفهوم در مصراع سوم بیاید و باقی شعر 
در  این حاالت  تمامی  برای  که  غیره  و  باشد  آن  مصداق 

رباعیات خیام می توان نمونه هایی به دست داد.
 3ـ استدالل

رایج ترین  از  مفهوم  یک  اثبات  برای  منطقی  دلیل  آوردن 
این  ادبی  شکل  در  ولی  است،  اندیشه  القاي  شیوه های 
استدالل ها الزاماً نباید یک استدالل منطقی باشد، بلکه بیشتر 
شکل و اصول رایج استدالل را اقتباس می کند و بر مبنای آن 
چیزی را اثبات می کند که در تضاد با خرد متعارف است؛ به 
این ترتیب می توان گفت چنین استداللی در جهت معکوس 
با کارکرد متعارف خود عمل می کند. این تکنیک ادبی از 
سویی با قدرتی که از ماهیت منطقی خود می گیرد، بر ذهن 
نزدیکي یي  علت  به  دیگر،  سویی  از  و  می گذارد  تاثیر  ما 
که دارد، توجه ما را برمی انگیزد. به اصطالح فرمالیست ها، 
آشنایی زدایی)defamilarization(از  تمهید  همان  این 
واقعیت روزمره است. ما تالش می کنیم که از سد قرابت 
همین  و  کنیم  کشف  را  آن  نهفتۀ  معنای  و  بگذریم  فرم 
تالش باعث می شود شگفتی آن را نیز در حین مکاشفۀ معنا 

بپذیریم. به این رباعی توجه کنید.
 

گویند هر آن کسان که با پرهیزند
ز انسان که بمیرند چنان برخیزند
ما با می و معشوق از آنیم مدام

باشد که به حشرشان چنان انگیزند
 

همه می دانیم که جزای می و معشوق، دوزخ است؛ ولی 
اخذ  متعارف  منطق  همین  از  که  دیگر  استداللی  با  خیام 
کرده، رندانه باور اولی را نقض کرده است. به یک نمونۀ 

دیگر توجه کنید.
 

گویند بهشت و حور عین خواهد بود
آن جا می و شیر و انگبین خواهد بود
گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک
چون عاقبت کار چنین خواهد بود

 
معکوس  را  متعارف  منطق  که  است  استداللی  نیز  این 

می کند. یا این نمونه: 
از جمله رفته گان این ره دراز

باز آمده یی کو که به ما گوید راز
پس بر سر این دو راهه آز و نیاز
چیزی نگذاری که نمی آیی باز

 
از جهان زنده گان به جهان پسین  باور متعارف، رفتن  در 
است؛  آشکار  آن  توالی  که  می شود  فرضی  راهی  چونان 
را در جهت معکوس  راه  استدالل که کسی  با  ولی خیام 
طی نمی کند و از راه رفته بازنمی گردد، مفهوم خاص خود 

را اثبات می کند.
اگر حتا مروري کوتاه در رباعیات خیام کرده باشیم، بی شک 
آشکار خواهد شد مطالبی که در باال گفته شد، تنها می تواند 
مقدمه یی باشد که گوشه یی از این سرزمین جادویی را باز 

نمایانده است. 
تکنیک های بی شمار دیگری در زمینۀ »واقع نمایی« و دیگر 
زمینه ها وجود دارد؛ انواع ساختارها و بافت های متنوع در 
شعر خیام، که نبشتۀ باال تنها می تواند آستانه یی برای ورود 

بر این مجموعه باشد.
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واقع نمایی
در رباعیات خیام
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واقع نمایی چیزی شبیه حقه های بصری در هنر سینماست. صدق یا واقع نمایی یکی از کهن ترین مفاهیم ادبیات است که رد پای آن را 
حتا تا کتاب »عهد عتیق« و دیگر متون باستانی می توان دنبال کرد، ولی در واقع بیش از هر زمان با ظهور اشکال تازه یی از ریالیسم ـ 
هم چون ریالیسم ذهنی، ریالیسم شاعرانه، ریالیسم شهودی، ریالیسم جادویی، ریالیسم فوق ذهنی و امثال آن ـ بود که به عنوان یک 
مبحث اساسی مورد توجه هنرمندان و منتقدان قرار گرفت؛ چرا که اینان مجبور بودند چیزی را القا کنند که اثبات پذیر نبود و با منطق 

روزمره سر ستیز داشت



زمان حساس...
در  از سرمایه گذاری جدید هند  افغانستان همچنین  سفیر 
ایران به مبلغ 100 میلیون دالر استقبال کرده  بندر چابهار 
و گفته است که می خواهیم نتایج پیمان استراتژیک را در 

بندر چابهار ببینیم. 
سفیر افغانستان ابراز امیدواری کرده است که توافقنامه سه 
جانبه میان افغانستان، هند و ایران در اسرع وقت به امضا 
امور  وزیر  خورشید  سلمان  سفر  به  گفت:  ابدالی  برسد 

خارجه هند به ایران بسیار خوشبین هستیم.
 2011 سال  اواخر  در  هند  و  افغانستان  استراتژیک  پیمان 
امضا شد و تأیید نهایی آن که بر عهده پارلمان افغانستان 
ترتیب  بدین  و  گرفت  صورت   2012 اپریل  ماه  در  بود 
و یک  افغانستان  میان  امضا شده  استراتژیک  پیمان  اولین 

کشور خارجی جنبه اجرایی پیدا کرد. 
در این توافقنامه بیشترین تأکید بر همکاری های تجاری و 
اقتصادی است اما بر اساس یکی از بندهای این پیمان، هند 
در زمینه آموزش، تجهیز و ارتقای ظرفیت نیروهای نظامی 

افغانستان همکاری می کند.
کمک کننده  عمده  کشورهای  از  گذشته  سال   10 در  هند 
به افغانستان بوده و نزدیک به 2 میلیارد دالر به این کشور 

کمک کرده است. 
حامد کرزی در سفری که سال گذشته به هند داشت، در 
مرکز تجاری هند با تاجران این کشور دیدار کرد و ضمن 
تشویق آنان برای سرمایه گذاری در افغانستان اظهار داشت 

که کشورش برای تاجران هندی فرش قرمز پهن می کند.
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اکثریت ارزشی؛ 
سـیاسـتی ارزشـی نه سهـامی

انفجار بمب در شهرک...
ده ها  قندهار گفت وضع صحی  میرویس شهر  در شفاخانه   

زخمی که به این شفاخانه منتقل شده اند، وخیم است.
و  تاجران  دولتی،  مقام  هزاران  رهایشی  منطقه  مینه«  »عینو 
قیمت  می باشد.  قندهار  در  افغانستان  دار  سرمایه  شهروندان 
دوش،  محوطه  پارک،  که  منطقه  این  در  اتاقه  سه  خانه  یک 
زمین فوتبال و مسجد دارد، حدود 90 هزار دالر است. ساکنان 
این منطقه کارت های شناسایی مخصوص دارند و موتر آنها 

پیش از ورود بازرسی می شود.
رهایشی  منطقه  این  اصلی  گذار  سرمایه  که  کرزی  محمود 
است، در واقع مدرن سازی را در قندهار پیروز ساخت؛ جایی 
که خاستگاه طالبان پنداشته می شود. برادر دیگر او، احمد ولی 
کرزی که یک چهره سیاسی قدرتمند در جنوب افغاسنتان بود، 

در سال 2011 توسط محافظش کشته شد. 
دفتر ریاست جمهوری افغانستان حمله روز جمعه را بالفاصله 
تروریستی  حمله  دومین  این  که  شد  یادآور  و  کرد  محکوم 
بر منطقه رهایشی در دو روز گذشته بود. روز پنجشنبه نیز، 
یک مهاجم انتحاری موتر بمبگذاری شده خود را بر کاروان 
کابل  شرق  در  مسکونی  منطقه  یک  در  امریکایی  نیروهای 
کوباند، که حداقل 15 نفر در نتیجه آن کشته شدند. مسوولیت 
آن حمله را »حزب اسالمی« گلبدین حکمتیار بر دوش گرفت.
این  با  »تروریست ها،  است:  گفته  بیانیه یی  در  کرزی  حامد 

اعمال غیر اسالمی و غیر انسانی پیرو هیچ دینی نیستند«.
نظامی و ملکی توسط شورشیان طالبان در  اهداف  بر  حمله 
آغاز  قبل  ماه  تقریبًا یک  این گروه  افزایش می یابد که  حالی 

»حمالت بهاری« خود را اعالم کردند. آیا قانون محو خشونت علیه...
 خواندند، کسی در برابر استدالل آن ها اعتراض نکرد.

فرمان  شکل  به  کرزی  رییس جمهور  سوی  از  قانون  این 
افغانستان  محاکم  در  حاضر  حال  در  و  شده  نافذ  تقنینی 

اجرا می شود.
نماینده والیت هرات گفت در  قاضی نذیر احمد حنفی، 
انقالب  با  افغانستان  شود،  تصویب  قانون  این  صورتی 
علیه  خشونت  محو  )قانون  این  »اگر  شد:  خواهد  مواجه 
زنان( را شما تصویب کنید که خانه های امن توسط قانون 
انقالب  و  ثور  پیامدهای هفت  منتظر  تصویب شود، شما 

گذشته و میلیون ها شهید خواهید بود«.
این در حالی است که صدها زن افغان که از خشونت های 
در  اند،  های خود شده  خانه  ترک  به  مجبور  خانواده گی 
مورد  هزار  سه  از  بیش  می کنند.  زنده گی  امن  خانه های 
خشونت علیه زنان تنها در سال گذشته در افغانستان ثبت 

شده است.
  دستاورد متزلزل

خشونت  محو  قانون  می گویند  نماینده گان  از  شماری 
هیچ گونه ضدیتی با دین و شریعت ندارد.

مسعوده کرخی، نماینده والیت هرات گفت پس از قانونی 
آدرس  یگانه  زنان،  علیه  خشونت  محو  قانون  اساسی، 
قانونی است که از زنان افغانستان در برابر ظلم و خشونت 
حمایت می باشد. خانم کرخی گفت: »امروز یک حاکمیت 
)مجلس  جا  این  در  ما  متعصب  مردان  مردانه  را،  مطلق 
طالبان  سقوط  از  بعد  گذاشتند.  نمایش  به  نماینده گان( 
امروز  اما  داریم،  خوبی  دستاوردهای  می کردیم  فکر  ما 

فهمیدیم که دستاوردهای ما بسیار متزلزل است«.
محو  قانون  بلخ  نماینده  رحمانی،  عبدالرحمان  مولوی 
این  گفت  و  خواند«  ننگین  »لکۀ  را  زنان  علیه  خشونت 

قانون مغایر ارزش های دین است.
عدالت  قبول  به  مردان  شدن  محدود  با  رحمانی  مولوی 
برای گرفتن چند زن به شدت مخالفت کرد: »وقتی کسی 
قانون  ما  پس  نمی تواند،  عدالت  های خود(  زن  )بین  که 

پروردگار را تعدیل کنیم؟«
عبدالستار خواصی، دیگر نمایندۀ مجلس گفت که 6 مورد 
او گفت:  با »کالم اهلل« در تضاد است.  قانون آشکارا  این 
»موادی که در )قانون محو خشونت علیه زنان( با شریعت 
و با قانون اساسی در تضاد است، همه حذف شوند. ما همه 

مسلمان هستیم«.
طرفداران این قانون می گویند در صورتی که این قانون به 
رای گیری گذاشته می شد، آرای کافی به دست نمی آورد و 

از سوی پارلمان رد می شد.

  زنگ خطر
برخی از نماینده گان بر این نظرند که با خروج نیروهای 
بنیادگراها و افراطی ها یک بار دیگر می خواهند  خارجی، 
برداشت تندروانه از دین را بر مردم افغانستان تحمیل کنند.
بکتاش سیاوش، نماینده کابل گفت: »بعضی ها فکر مدرن 
و فکر نو را نمی پذیرند. به خصوص تغییراتی که در رابطه 
با زنان آمده؛ فکر می کنند که این تغییرات باید تا زمانی که 
خارجی ها در افغانستان هستند، پذیرفته شوند و پس از آن 

خود این ها باید حاکمیت کنند«.
امروز)دیروز(  عملکرد  پارلمان،  نماینده  این  باور  به 
در  گشت«  »عقب  یک  از  نمونه یی  می تواند  نماینده گان 
باشد.  افغانستان  در  بشری  حقوق  دستاوردهای  به  رابطه 
خروج  با  تا  اند  نشسته  کمین  در  کسانی  گفت  سیاوش 

نیروهای خارجی این گونه دستاوردها را زیر پا کنند.

          حلیمه حسینی

بدون شک سال 2014، سالی سرنوشت ساز و حیاتی 
برای این مردم است. جدای از موج منفی یی که ترس و 
وحشت را از فرا رسیدِن آن در افکار عمومی رقم زده، 
این حقیقت غیر قابل انکار است که افغانستاِن منهای 
حضور خارجی ها، باید روزها و سال هاِی مستقِل همراه 

با تالش برای روی پاِی خود ایستادن را تجربه کند.
هم  افغانستانی ها  خودِ  اگر  که  روزی  برسد  شاید   
بخواهند، دیگر خارجی ها میل ماندن و حضور در این 
سرزمین را نداشته باشند و بهتر آن خواهد بود تا پیش 
اهداِف  برای  که  پایانی  نقطۀ  به  خارجی ها  رسیدن  از 
استراتژیِک خود در افغانستان تعریف کرده اند، خود ما 
آن قدر صالحیت و کفایت پیدا کنیم که نه از رفتِن آن ها 
ترس و وحشت به دل راه دهیم و نه برای ماندن شان 
حاضر به پرداخِت هر هزینۀ سنگینی باشیم. رسیدن به 
این آرزو ممکن نخواهد بود مگر این که مرهمی برای 
سال هاست  که  دردی  کنیم؛  پیدا  خود  تاریخِی  دردِ 
چندین نسل از ما را متأثر ساخته و قلب ها را نسبت به 
هم بیگانه و اذهان را در برابر هم بسیج کرده و اندیشه 
را آن چنان مسموم ساخته است که هر محوری که برای 
همگرایی طرح و  پیشنهاد شود، شوم و نامبارک خوانده 
شده، از دور خارج می  گردد؛ دردی که تا استخوان مردم 
ما  آرزوهای  خرمِن  بهانه یی،  به  بار  هر  و  سوزانده  را 
را به آتش کشیده و خاکستر کرده است: نگاهی »غیر« 
به هم داشتن، خط بندی و مرزبندی و صف بندی های 
غلط و موهوم که فقط و فقط به برِگ برنده در دستاِن 
با  که  مبدل شده  این سرزمین و سودجویانی  دشمناِن 
رندانه بازی کردن شان، همیشه بر گردۀ این ملت سوار، 
و این مردمِ ما بوده اند که پیاده جادۀ فالکت و بدبختی 

را طی کرده اند. 
پاِی این مردم زخم برداشته و راهی سخت و دشوار را 
طی کرده اند. زنان و کودکاِن ما دردهای تکان دهنده یی 
را تجربه نموده و مرداِن ما تا حد غیر قابل باوری، تحقیر 
شده اند. شکم های خالی و اندیشه های پوشالی، خانه های 
سرد و قلب های یخ زده، تنها گوشه یی از ماتم کده یی را 
به تصویر می کشد که تعصبات قومی و نژادی و زبانی 
و مذهبی و ... برای این مردم ساخته است. اما کی و 
کجا و به دستان چه کسانی نقطۀ پایانی بر این همه درد 
و این همه تحقیر و فالکت باید گذاشت؟ آیا غیر از این 
است که تا محورهای مشترکی برای به اشتراک و تفاهم 
رسیدن، تعریف نشود، نخواهیم توانست از این باتالقی 

که خود برای خود ساخته ایم بیرون بیاییم؟ 
از  خبر  که  تازه  و  نو  اصطالحاتی  اخیر،  روزهای  در 
هم  دیگران  می خواهند  که  می دهد  بازی  اندیشه های 
که  تقسیم  نه  را  قدرت  هم  کنار  در  و  بکشند  نفس 
ارزشی«،  »اکثریت  است.  شده  مطرح  کنند،  مدیریت 
اشتراک در ارزش هایی که همه قبول داریم و هیچ کس 
را توان ردِ آن نیست، شاید همان اصولی باشد که باید 

بر محورِ آن ها تفاهم و تعامل صورت بگیرد. 
همه   ،... و  ازبک  و  هزاره  و  تاجیک  و  پشتون  امروز 
پشتون  معصومِ  کودکان  نمی توان  چرا  اما  قربانی اند. 
روزگارند  زخم خوردۀ  که  ازبکی  یا  تاجیک  هزاره،  و 
چیزی  رنج  و  درد  و  بی خانه گی  جز  خود  عمِر  از  و 
هزاره و  مادرِ  نمی توان  آیا  دانست؟  از خود  ندیده اند، 
تاجیک یا ازبک و یا پشتونی که برای سیر کردِن شکم 
فرزنداِن گرسنه اش، هیچ راهی جز آرزوی مرِگ جمعی 
برای  و  دید  قومیتش  از  جدای  ندارد،  را  زودرس  و 

دردهای مشترک  مان، به دنبال راه حلی مشترک بود؟
 اشتراک و تفاهم ارزشی، همان اصلی ست که اگر کسی 
آن را رد کند، بدون شک مغرضانه عمل کردن و تن 
دایمی  ثباتی  و  صلح  که  ملت  این  خواهِش  به  ندادن 
است را ناخواسته به اعتراف گرفته است. چه اعتراِف 
به ملت  اعتراف  این  دردناک و شرم آوری خواهد بود 
که می دانم حقیقت چیست و نفِع شما در کجاست، اما 
برای حفظ منافع شخصی من، باید بازهم شما قربانی 
شوید و زبان و قوم و نژاد محورهایی باشند که خطوط 

مبارزه و اندیشۀ شما را تعیین کنند.
حوِل  نه  که  است  نیاز  تفاهمی  و  اشترک  به  امروز 
مذهب و نه بر ِگردِ قدرت و تقسیِم آن و نه برای تعالی 
بخشیدن به زبان و رنگ دادن به قوم و نژادی خاص، 
بلکه حول ارزش هایی باشد که خون و پِی این مردم با 
آن سرشته شده و برای دفاع از آن، حاضر به جان فشانی 
و ازخودگذشته گی هستند. افغانستانی ها ثابت کرده اند 
که وقتی پای ارزش های شان به میان بیاید، وقتی صحبت 
از دین و آیین و وطن و ناموس و آزاده گی شان شود، 
به  و  کرده  صرف نظر  گذشته  اختالفاِت  از  حاضرند 
ارزش های  که  مشترکی  دشمِن  تا  بیاورند  روی  اتحاد 
مشترک شان را لگدمال کرده و یا نادیده انگاشته را از 
میدان به در کنند و به زانو درآورند. و تاریخ افغانستان 

به خوبی گواهِ این حقیقت است. 
امروز هم برای انتخابات آتی و برای گذار از وضعیِت 
برنامه ریزی  نیازمند  ما  مطلوب،  وضع  به  موجود 
امروز  هستیم.  بیشتری  خردورزِی  و  هوشمندی  و 

گام  اما  مسوول اند،  گذشته  مثل  ما  سیاست مداراِن 
برداشتن شان باید حساس تر از گذشته باشد. آن ها گام 
خواهند برداشت مثل حرکت بر لبۀ تیغ و با کوچک ترین 
آواره گی  و  فالکت  سال های  است  ممکن  اشتباهی 
رقم  ملت  برای  دوباره  را  بیچاره گی  و  دربه دری  و 
بزنند. این بار نیاز است که همۀ اقوام در این سرزمین 
با  هیچ کس  و  دهند  نشان  انعطاف  و  ازخودگذشته گی 
تفکِر به کرسی نشاندِن اندیشه و منافع اکثریتی خود بر 
اقلیت های دیگر نباید بکوشد؛ زیرا این بار نه صحبت از 
اقلیت و اکثریت، نه از تقسیم قدرت به چه سهام و به 
چه نسبتی، که باید صحبت و بحث از برون نویس کردِن 
برای  ما  شهرونداِن  و  اقوام  همۀ  که  باشد  ارزش هایی 
احیا و پاسداشِت آن ها حاضر به فداکاری و هم چنین به 
پای صندوق های رأی رفتن، استند و حمایت می کنند 
ارزش های  این  اساِس  بر  که  طرح هایی  و  شعارها  از 

مشترک، پایه ریزی شده اند. 
امروز ملِت ما به برجسته ساختِن نقاطی که واگرایی ها 
از آن برمی تابد، نیازی ندارند؛ بلکه نیاز ما به پُر رنگ 
ساختِن نقاط و نکاتی است که بتوان از آن ها اصول و 
ارزش های مشترکی را بیرون آورد که دغدغۀ تمامِ ملت 
باشد و در پناه این اشتراکات، قوم و زبان و مذهب و 
وقتی  هزاره یی  هر  که  است  آن گاه  و  ببازد  رنگ  نژاد 
کودک پشتونی زخم برمی دارد، درد را احساس می کند 
فرزندش  عزای  در  تاجیکی  یا  هزاره  مادر  گاه  هر  و 
می نشیند، پشتون و ازبِک ما خود را شریِک غم و عزای 
او می دانند. در یک چنین شرایطی که غم شریکی اصِل 
اوِل آن است، آیا می توان از راه هایی که می تواند برای 
و  گرداند؟  بیاورد، روی  و سربلندی  ملت عزت  همۀ 
اگر چنین کرد، آیا این خیانتی بزرگ به ملت و مردم 

نخواهد بود؟ 
رسیدن  برای  عطفی  نقطۀ  است  قرار  اگر   2014 سال 
مردمِ ما به ثبات و صلحی پایدارتر و وضعیتی مطلوب تر 
از امروز باشد، باید به دسِت سیاست مداران و نخبه گانی 
میاِن  را  باور  این  می توانند  که  رهبری شود  و  هدایت 
مردم به وجود آورند که اگر بر مسند ریاست و قدرت 
تکیه زده اند، نمایندۀ قوم و زبان و نژاد و مذهِب خاصی 
نیستند، بلکه نمایندۀ کِل ملت افغانستان و فرزند اصیل 
آرزوی شان  یگانه  که  سرزمین اند  این  برای  خلفی  و 
اتحاد، یک پارچه گی، خدمت و دفاع از وطن است، و 
داده اند که  قرار  نابی را هدف  ارزش های  نمودِن  زنده 
هر افغانستانی برای تحقِق آن ها حاضر است ایثارگری 

و فداکاری کند.
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اوباما هزینۀ جنگ...
 طرح های برون مرزی احتیاطی در سال مالی 2014 درخواست 
وی  سوی  از  دالر  میلیارد   88  /  5 ابتدا  در  مبلغ  این  که  کرده 

درخواست شده بود.
سال مالی امریکا در سال 2014 از اول اکتبر آغاز می شود و اوباما 
به کنگره  نامه یی  مبلغ در  این  برای دریافت  را  درخواست خود 

اعالم کرد.
اوباما اعالم کرده که قصد دارد تا تعداد نیروهای امریکایی مستقر 
در افغانستان را پس از سال 2014 کاهش دهد اما نگفته که چه 

تعداد از این نیروها را کاهش می دهد.
کرد:  اعالم  امریکا  ملی  امنیت  شورای  سخنگوی  هیدن،  کیتلن 
اوباما همچنان در حال بررسی گزینه هایی است که از سوی گروه 
میزان حضور  در خصوص  هنوز  اما  شده  اعالم  ملی اش  امنیت 
احتمالی امریکا در افغانستان پس از سال 2014 تصمیمی اتخاذ 
نکرده است. کاهش این بودجه درخواست شده نشان دهنده نقش 

انتقالی ما در افغانستان است.
در  اوباما  که  است  گفته  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
آتی  سال  که  را  امریکایی  نظامی  نیروهای  تعداد  آتی  هفته های 

افغانستان را ترک خواهند کرد، اعالم می کند.
اوباما سال 2014 را به عنوان سال خروج بیشتر نیروهای امریکایی 
از افغانستان اعالم کرده اما این امر یک تصمیم حساس است چرا 
که باید نیروهای کافی برای آموزش و حمایت از نیروهای افغان 

و همچنین انجام برخی عملیات ها در این کشور باقی بمانند.
نیروهای امریکایی نخستین بار پس از حمالت 11 سپتمبر 2001 
به برج های دوقلو امریکا به افغانستان اعزام شدند تا شبه نظامیان 

القاعده و دولت طالبان را از میان ببرند.

رباینده گان علی سینا...
 اجرا شد.

او در ادامه گفت: »امیدوارم این درس عبرت باشد برای کسانی 
که در فکر ربودن افراد هستند و یا کسانی را اکنون در بند خود 

دارند.«
این افراد در ماه جنوری سال جاری - حدود پنج ماه پیش - علی 
سینا نوروزی، فرزند هشت ساله یکی از بازرگانان ساکن هرات 
را، به منظور اخاذی و دریافت پول، ربودند و بعد او را به قتل 
رساندند. قتل این کودک هشت ساله واکنش خشم آلود مردم را 
در پی آورد که با برگزاری تظاهراتی، خواستار مجازات عامالن 

این اقدام شدند.
رییس جمهوری افغانستان روز سه شنبۀ گذشته حکم اعدام این 

دو تن به نام عبد السمیع و جلیل احمد را تایید کرد.
نصیراحمد نوروزی پدر علی سینا نیز بعد از اجرای حکم اعدام 
به خبرنگاران گفت:« امروز خوشحالم که عدالت به معنی واقعی 

آن بر قرار شد.«
نهادهای  تمام  و  کاری اش  گروه  جمهور،  رییس  از   « افزود:  او 
قضایی و امنیتی افغانستان که حکم را اجرا کردند، تشکر می کنم.«
در  گوناگون  محافل  و  رسانه ها  در  او،  قتل  و  سینا  علی  ربودن 
افغانستان بازتاب گسترده یی داشت. در آن زمان آقای کرزی در 
پاسخ به اعتراض های گسترده در این مورد، از دادگاه خواست 

که پرونده قتل او را به صورت جدی پیگیری کند.
به  را  مشکالتی جدی  برای سرمایه گذاران  هرات  در  ربایی  آدم 
وجود آورده و این موضوع بارها اعتراض آنها و کسبه کاران این 

شهر را برانگیخته است.
در آخرین مورد، مقام های محلی در این والیت از بازداشت یک 
گروه هفت نفری آدم  ربا خبر دادند. به گفته آن ها، این گروه یک 

نفر را کشته و یک تن دیگر را ربوده بودند.
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جناب استاد کوهی با سپاس از این که حاضر به گفت وگوی 
ویژه با روزنامۀ ماندگار شدید. 

نخست، افغانستان اکنون به کدام سو در حرکت است، 
وضعیت را چه گونه می بینید؟

وضعیت افغانستان خیلی آشفته است، دولت در 11 سال 
نتوانست در موجودیت نیروهای بین المللی یک استراتیژی 
مشخص را در کشور طرح و تدوین نماید. ما فاقد یک 
استراتیژی کالن ملی هستیم. اگر چنین برنامه یی موجود 

می بود، بحران جامعۀ ما را در بند نمی کشید. 
رازمندی  به گونۀ  کشور  نقاط  اکثر  می گویند  آگاهان 
ناامن ساخته شده است، آن ها معتقدند که ناامن سازی 
پیش زمینۀ برای عدم برگزاری انتخابات است، نظر شما 

چی است؟
ما در یک دهۀ گذشته شاهد برگزاری دو انتخابات ظاهراً 
پای  به  شوق  و  شور  با  شهروندان  بودیم.  دموکراتیک 
صندوق های رأی رفتند که رییس جمهور مورد نظر خویش 
را برگزینند؛ اما پس از این که نتیجه اعالم شد چالش های 
انتخاباتی بیرون از مرزهای کشور درز کرد. مردم نسبت 
به انتخابات و برخی شعارهای مردم ساالری بدبین شدند. 
جدا از آن چه که در گذشته صورت گرفته است، اکنون 
جامعۀ  دانشگاه،  استادان  و  دانشگاهی  نسل  روشنفکران، 
مدنی در کل فعاالن مدنی و قشر آگاه، تالش دارند که 
مردم  نشود  برگزار  انتخابات  اگر  شود.  برگزار  انتخابات 
دوباره در بند استبداد گیر می مانند و بازهم مثل گذشته ها، 

نظام های توتالیتر و دیکتاتور حاکم می شوند.
به  که جامعۀ جهانی  است  این  دهنده  نوید  بسیار  مسالۀ 
آن ها  است.  انتخابات  برگزاری  خواهان  جدی  صورت 
از  و  دور  امنیت  سایۀ  در  انتخابات  این بار  دارند  تالش 
تقلب و نگرانی برگزار شود. اگر انتخابات برگزار نشود، 

آینده خیلی پیچیده به نظر می رسد.
ما شهروندان قرن 21 هستیم؛ در این قرن، مردم بهانه های 
غیر  راه  از  قدرت  ادامۀ  و  نمی پذیرند  را  دولت  کاذب 
مدرن،  حکومت داری  مؤلفه های  به  باتوجه  دموکراتیک، 
دشوار است. زیرا امتیاز قرن 21 نسبت به قرون دیگر جدا 
از یک سری پیشرفت و تکنالوژی، این است که این قرن 

پایان حکومت های میراثی و استبدادی است.
جاری  خاورمیانه  در  که  را  وضعیتی  افغانستان  مردم 
است خوب مشاهده می کنند؛ عمده ترین دلیل جنگ های 
خونین خاورمیانه، ّعلم مخالفت آن ها در برابر رژیم های 
دیکتاتوری این بود که مردم از استبداد خسته شده بودند. 
صبر مردم به سر رسیده بود. همه با یک صدا به استبداد، 
نه گفتند و قیام کردند. این به معنای این است که دیگر 

کسی در هیچ گوشۀ دنیا  استبداد را نمی پذیرد.
 اگر اربابان نظام)کنونی( در فکر ماندن در قدرت، از راه 
تقلب و جعل باشند، ما شاهد خیزش های مهار ناپذیر در 

کشور خویش خواهیم بود.
حلقات معین هم وجود دارد که نه تنها تالش دارند که 
انتخابات برگزار نشود، بل آن ها می کوشند در یک بافت 
سیاسی از طریق ائتالف های قومی و قبیله یی،  یک نظام 
از  بازهم  آورند و  به وجود  را در کشور  غیر دموکراتیک 
سنگر زبان، قوم و قبیله و برخی ابزارهای دیگر به عنوان 

یک حربۀ سیاسی استفاده کنند. 
 دو رویداد مهم در پیش روی مردم افغانستان قرار دارد 
نیروهای  خروج  و  انتخابات  برگزاری  از  عبارت  که 
خارجی از کشور است؛ با توجه به این دو مهم، به باور 

شما وضعیت چه گونه خواهد شد؟
این به بسته گی به موجودیت یک حکومت مدبر دارد که 
دولت  اگر  می کند؟  مدیریت  چه گونه  را  رویداد  دو  این 
نتواند با یک برنامه و میکانیزم مناسب، بحران را مهار کند، 

بحران بیشتر از این ما را زمین گیر خواهد کرد.
در صورتی که دولت برنامه های پیش گیرانه را روی دست 
گیرد و چالش هایی که در آستانۀ این دو رویداد یا پس از 
برنامۀ مناسب  با داشتن یک  به میان می آید،  سال 2014 
می تواند به خوبی جلوی رخدادهای خطرناک و زیان بار 

را بگیرند.
دو  این  در  مطرح کشور  و چهره های  احزاب  رهبران 
رویداد سرنوشت ساز، چه نقشی بازی کرده می توانند؟

بستر جامعۀ ما، یک بستر باز نیست، هنوز اقوام و قبایل 
حرف اول را می گویند؛ جامعه ما یک جامعۀ سنتی است، 
چهره های ملی بستر مناسب برای نقد و نظر و بازی های 

رهبران  اما  ندارند؛  سیاسی  کالن 
سیاسی و فرماندهان هنوز نقش شان 
شخصیت های  اگر  است،  برجسته 
بخواهند  سیاسی  رهبران  و  ملی 
سرنوشت  ساز  رویداد  دو  این  در 
توجه  با  آن ها  کنند،  نقش آفرینی 
می توانند  خود،  مردمی  جایگاه  به 
این  در  و  کنند  مدیریت  را  بحران 
دو رویداد نقش مثبت داشته باشند. 
اگر آن ها سکوت کنند بحران فراگیر 

می شود.
حلقات  برخی  سیاسی،  آگاهان 
می کنند  متهم  نظام  داخل  در  را 
برای  فضاسازی  فکر  در  آن ها  که 
قدرت  به  طالبان  دوبارۀ  برگشت 

هستند، شما چه فکر می کنید؟
می توانستند  حاکم  حلقات  اگر 
به قدرت  را  طالبان  پیش  چند سال 
در  معین  حلقات  حتا  می رساندند، 
وقتی  بوده اند  تالش  در  نظام  داخل 
دامنۀ  باید  است،  جنگ  جنوب  در 
کشانده  شمال  به  جنگ  و  ناامنی 
شود؛ تردید نیست ناامنی های پسین 
کنج اندیشی  محصول  شمال  در 
برخی حلقات است که از گذشته ها 
کشور  شمال  ناامن سازی  فکر  در 
می کرد  فکر  رییس جمهور  بوده اند. 

در  من  که  دهد  جواب  جنوب  اقوام  به  چه گونه  که 
وآتش  دود  میان  در  جنوب  و  نشستم  ریاست جمهوری 

می سوزد.
یعقینًا حلقات معینی وجود دارد که همواره تالش می کنند 

قدرت را به گونۀ غیر دموکراتیک به طالبان انتقال دهند .
از جمله حزب اسالمی سخت می کوشد که آن ها دوباره به 
قدرت برسند، ولی توان مندی ندارند، زیرا فضای عمومی 
جامعه به نفع شان نیست. حاال آن ها نمی توانند قدرت را 

به طالبان انتقال دهند.
در  را  دولت  کشور،  شهروندان  و  آگاهان  از  شماری 
که  زنجیره یی  قتل های  در  ویژه  به  پسین  رویدادهای 
در سال های اخیر اتفاق افتاده متهم می کنند، نظر شما 

چیست؟
 تا اکنون تمام قتل ها و حوادث کالنی که در کشور رخ 
برخی  و  کویته  شورای  گردن  به  نحوی  به  است،  داده 
حلقات بیرون از مرز انداخته شده است، از حادثۀ ترور 
و  جهاد  رهبر  شهادت  تا  ملی  قهرمان  مسعود  احمدشاه 
مقاومت استاد ربانی، حرف و حدیث زیادی برای گفتن 
به  در کشور  تا حاال  که  رازناکی  و  مبهم  است. حوادث 
وقوع پیوسته، نه امریکا و نه دولت افغانستان هیچ کدام 

آماده نیستند که آنها را به بررسی بگیرند.
بیش از یک دهه  است که مهره های مؤثر و شخصیت های 
داستان های  به  این  می شوند،  حذف  کشور  کاریزماتیک 
قدیم می ماند که شخصیت های داستانی در داخل داستان 
افغانستان طوری است  حذف می شود، حاال سیاست در 
که باید شخصیت های ملی به هر بهانه یی به گونۀ ابهام آمیز 

از صحنه حذف شوند.
بدون شک هستند کسانی  که در داخل کشور در این قتل ها 
دست دارند. حتمًا راه خانه را این ها باز می کنند، مسیر و 
خط سیر را آن ها تعیین می کنند. در این شکی نیست تا 
از داخل  باشد و  از داخل راهنما نداشته  هنگامی که دزد 

محرم پیدا نکند، هرگز جرئت ورود به خانه را ندارد.
شما به انتخابات اشاره کردید، آیا برگزاری یک انتخابات 
بحران  از  را  ما  می تواند  دموکراتیک  ریاست جمهوری 

کنونی نجات دهد و به یک وضعیت مطلوب برساند. 
یگانه گزینه یی که برای امنیت و ثبات پس از سال 2014 
کشورهای  که  امیدوارم  می باشد؛  انتخابات  است،  مهم 
همکاری  راستا  این  در  را  ما  متحد  ملل  سازمان  منطقه، 
کنند. زیرا برگزاری انتخابات می تواند یک مقدار چالش 
نزدیک  باهم  را  قبایل  اقوام و  بردارد،  میان  از  را  موجود 
بسازد. ولی نگرانی  این است که اگر انتخابات برگزار شود 
و جامعۀ جهانی از روند برگزاری انتخابات نظارت نکند 
گسترده  تقلب  و  انتخاباتی  چالش های  دچار  هم  باز  ما 

خواهیم بود. مردم باور ندارند که یک انتخابات عادالنه، 
شفاف و دموکراتیک برگزار شود و در آن ارادۀ  شهروندان 

تمثل گردد.
از چند سال بدین سو برخی از رهبران از طرح آجندای 
ملی سخن می گویند و مشخصًا آقای احمد ولی مسعود 
رساله یی را هم در این زمینه نوشته که مورد استقبال 
برخی ها قرار گرفته است. به باور شما این طرح چه قدر 

می تواند ما را به سوی همگرایی و همسویی برساند؟
چالش های موجود در کشور برخاسته از نبود یک برنامه 
کالن ملی است؛ وقتی رسالۀ آجندای ملی در مطبوعات 
بازتاب کرد، من یک جلد آن را دریافته و مطالعه کردم. 
ابتکار آقای احمد ولی مسعود قابل تحسین بود،  راستی 
وی در این رساله راه کارهایی برای عبور از بحران مطرح 
است.  موجود  ذهنم  در  هنوز  بندش  چند  که  بود  کرده 
مثاًل از راه اندازی دیالوگ بین االفغانی، توافق روی دیدگاه 
مشترک ملی و اتخاذ استراتیژی واحد سیاسی، ایجاد یک 
زده  دیگر سخن  مسایل  برخی  و  ملی  حکومت وحدت 
بود. در واقع مردم ما  از نبود یک چنین طرحی که بتواند 

ما را از بحران عبور دهد، به شدت رنج می بردند.
ما وقتی به این بحران نقطۀ پایان می گذاریم که گزینه های 
ولی  شود.  عملی  کشور  در  ملی(  )آجندای  پیشنهادی 
قبایل،  و  اقوام  همۀ  چتری که  که  است  این  مهم  چیز 
روشنفکران، نخبه گان سیاسی، رهبران مذهبی و جهادی 

را دور هم جمع کند، وجود ندارد.
ما به یک چتر بزرگ نیاز داریم، این طرح، طرحی بسیار 
جالب است، هر چند بعد از این، طرح مشابهی را والی 
بلخ آقای نور مطرح کرده بود؛ اما با این گسترده گی مثل 

طرح آجندای ملی نبود.
راه رسیدن به صلح و ثبات پایدار در کشور چیست؟ 

طلبی  برتری  تعداد  یک  که  است  این  اساسی  مشکل 
می کنند؛ در قانون اساسی آمده هرکس می تواند در کشور 
رییس جمهور شود، با توجه به فضای استبدادیی که ساخته 
بامیانی رییس جمهور  شد، فکر نمی کنم که یک شهروند 

شود.
در موجودیت سیاستی قومی و قبیله یی همانند لبان، دشوار 
است که ما به صلح و ثبات پایدار برسیم، چرا در دورۀ 
حکومت مجاهدین به رهبری استاد ربانی، افغانستان آتش 
ّعلم  ربانی  استاد  حکومت  برابر  در  تعداد  یک  گرفت؟ 
مخالفت بر داشتند، دلیلش این بود که عده یی می گفتند که 

چرا استاد ربانی میراث تاریخی ما را گرفته است.
او از لحاظ سطح دانش و درجۀ تحصیلی مشکل نداشت، 
روحانی  جامعۀ  میان  از  برخاسته  بود،  دانشگاه  استاد 
حکومت  براندازی  برای  عده یی  که  شد  دیده  ولی  بود، 

مجاهدین کشور را به خاک و خون کشاندند.
صلح  نوع  یک  ما  است.  بحث  قابل  صلح  مفهوم  حاال 
می خواهیم و کرزی نوع دیگر. صلح آقای کرزی به معنای 
این است که ما به طالبان تسلیم شویم؛ درحالی که طالبان 
اساسی،  قانون  می گویند:  رسا  و  بلند  صدای  با  همواره 

جامعۀ مدنی، حضور زنان، آزادی بیان را نمی پذیرم.
کالن  معضل  یک  به  اخیر  سال  چند  در  که  مسأله یی 
اجتماعی تبدیل شده است. مسأله مبهم بودن آمار دقیق 
گردیده،  مبدل  معما  یک  به  این  است.  افغانستان  نفوس 
دقیق  آمار  که  نگرفتند  عالقه  وقت  هیچ  حاکم  نظام های 
نفوس کشور معلوم شود. در کشورهای دیگر مردم تعداد 
آمار  ما،  کشور  در  ولی  می فهمند.  را  خود  گوسفندهای 
انسان خود را کسی نمی داند. باید بحث اقلیت و اکثریت 
از ذهنیت ها حذف شود. این خیلی تلخ است وقتی برای 
را  هویتم  آن  در  بعد  می دهند،  الکترونیک  شناسنامۀ  من 
پنهان می کنند، این چه معنا دارد و من چه قسم به عنوان 

یک شهروند به دولت و نظام حاکم اعتماد داشته باشم؟
قیچی  زبانم  آن  در  که  کنم  قبول  باید  را  آیا من صلحی 

شود، هویتم مسخ شود؟ باید من با پذیرش صلح تاریخ 
و گذشته های خودم را فراموش کنم و مثل گلۀ گوسفند 
به هر سمتی که هدایت می شوم، باید بدون قید و شرط 
آن  پردۀ  پشت  در  که  را  اصاًل صلحی  من  نخیر.  بروم؟ 
استبداد بیاید و صدای مرا خفه کند و ارزش های تاریخی 

ما را زیر پا کند، به هیچ وجه قبول ندارم.
ما  به حال هوای  این حرف زیبای جبران خلیل جبران، 
خیلی صادق است که می گوید: برده هایی که در خواب 
هستند، آن ها را بیدار نکنید؛ بگذار بخوابند که آن ها خواب 
آزادی می بینند. مردم ما، هنوز خواب آزادی می  بینند و از 

استبداد رنج می برند.
رییس جمهور می خواهد در گردن ما ریسمان را بسته کند 
و بسان حیوانی به هر ستمی که دلش خواست ببرد و بعد 
بگوید: من صلح می کنم. این خیلی خطرناک است. اگر 
مذهبی  و  دینی  امر  یک  باشد، صلح  صادقانه  این صلح 
صلح  طرف دار  ما  داریم،  نیاز  صلح  به  واقعًا  ما  است، 

هستیم، ولی به شرطی که ما را برده نگیرند.
چه طرحی می تواند ما را به صلح و ثبات برساند؟

کند و  تغییر  بستر جامعه  بیاید،  به وجود  باید یک ملت 
یک سری اصطالحات به نام لویه جرگه و... حذف شود؛ 
زیرا از طریق این روش ناپسند تمام برنامه های کالن ملی 
به شیوۀ غیردموکراتیک اتخاذ می گردد. چنین اصطالحاتی 
هم خوانی  و  سازگاری  نوع  هیچ  مردم  ساالر  نظام های  با 
ندارد. جدا از موارد برشمرده، باید عدالت اجتماعی تأمین 
موارد،  این  رعایت  با  شود؛  تطبیق  یکسان  قانون  گردد، 

صلح به وجود می آید.
رییس جمهور چندین بار هشدار داد که دانشگاه نباید 
محل سیاست باشد، در کشورهای دیگر دانشگاه محور 
سیاسی شدن  نگران  کرزی  آقای  چرا  است،  سیاست 

دانشگاه ها است؟
پیش  چندی  است،  سیاست  مرکز  دنیا  تمام  در  دانشگاه 
اساتید  و  دانشجویان  خود  سخنرانی  یک  در  اوباما 
در  کنند. همین گونه  را تشویق کرد که سیاست  دانشگاه 
اکثر کشورها، دانشگاه محل تصمیم گیری های سیاسی و 

سیاست گزاری  است.
کند،  ایجاد  دانشگاه ها محدودیت  بخواهد در  اگر دولت 
دانشجویان  و  دانشگاها  سیاسی شدن  مانع  قدر  هر  او 
می  یابد.  توسعه  دانشگاه ها  در  دیگر  طور  سیاست  شود 
دانشگاه ها  شدن  سیاسی  جلوی  نمی تواند  رییس جمهور 
سیاسی  حلقات  برخی  و  احزاب  این که  برای  بگیرد.  را 
سرمایه گزاری  دانشگاهی  نسل  باالی  جدی  صورت  به 

می کنند.
ما شاهد  ابزاری های علمی است؛  از  خود سیاست یکی 
دانشگاه ها  سیاسی شدن  مانع  کشورها  برخی  که  هستیم 
شدند، ولی در کوتاه مدت یک موج خیابانی ایجاد شد 
و انفجارِ بزرگ در آن کشورها رخ  داد و در نهایت منجر 
به انقالب و قیام های مردمی شد. وقتی آب در یک محل 
تمرکز کند، در نهایت سد را می شکند و از موانع عبور 

می کند.
در  دانشجویان  سیاست  مانع  حاکم  نظام  باشد  قرار  اگر 
دانشگاهای افغانستان شود، به چالش بزرگ رو برو خواند 

شد.
چرا دولت نگرانی سیاسی شدن دانشگاه ها است؟

او  است؛  رسیده  عربی  بهار  بوی  رییس جمهور  مشام  به 
پیش گیرانه  اقدام  نحوی  به  می خواهد  خودش  زعم  به 
جوان  نیروی  و  دانشگاه  نسل  دلیلی که  عمده ترین  کند. 
کشورهای خاورمیانه خیابانی شدند و خیزش های کالن 
بهار عربی شکل گرفت،  و  آمد  میان  به  مدنی  مردمی و 
و  دانشگاهی  نسل  صدای  حاکم  نظام های  که  بود  این 
روشنفکران را در گلو خفه کرده بود. اگر رییس جمهور 
ما بخواهد با تقلید از دیگران این صداها را در دانشگاه ها 
خفه کند، باید انتظار یک خیزش بزرگ را در افغانستان 

بکشد.

استاد عبدالعلی کوهی:

عملی شدن اجندای ملی نقطۀ پایان 
بحران است
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په داسې حال کې چې یو ځل بیا په هېواد کې د وسله والو مخالفانو 

حقونو  برشي  د  اخیستی،  زور  تلفاتو  وګړو  ملکي  د  او  بریدونو 

یوشمېر فعاالن وايي، چې دا جنګي جنایتونه دي او باید د جنګي 

جنایتونو په نړۍ واله محکمه کې محاکمه يش.

له بلې خوا د وليس جرګې یوشمېر غړي وايي، دا چې وسله والو 

خپل پخوانی زور له السه ورکړی پر ملکي وګړو د بریدونو له الرې 

غواړي، خپل شتون ثابت کړي.

د برشي حقونو د سازمان مرش لعل ګل لعل ماندګار ورځپاڼې ته په 

مرکه کې وویل، په جګړه کې د ښکېلو خواوو نه احتیاط د دې المل 

شوی، چې په بریدونو کې ملکي وګړي ووژل شوي.

هغه وايي، د  جګړې له ښکېلو خواوو یې تل غوښتي چې د جګړې 

اصول او د برش دحقونو او د انساپالنې قوانین په پام کې ونیيس، څو 

د ملکي وګړو د ژوند په خوندیتوب کې مرسته وکړي.

دی زیاتوي، په تاسف رسه چې په افغانستان کې جګړه مارې ډلې 

د جګړې له اصولو خربې نه دي او د انسان پالنې قوانین نه پېژين.

د ښاغيل لعل په وینا، د جنګي جنایت کارانو محاکمه په افغانستان 

ملتونو دفرت چې  د ملګرو  لري،  نه  پر جګړې هېڅ ډول ځارنه  کې 

تلفاتو د  د  او ملکي وګړو  افغانستان کې څارنه کوي، د جګړې  په 

عاملینو په اړه یې جدي اقدام نه دی کړی او همدغه المل دی، چې 

له تېرو درې نیمو لسیزو نه په ځانګړي ډول له تېرې یوې لسیزې نه 

چې کوم ملکي تلفات د ښکېلو خواوو له لوري رامنځته کېږي، هغه 

مو په کلکه غنديل او له ښکېلو خواوو مو تل غوښتنه کړې، چې د 

جګړې اصول او برش پالنې قوانین په پام کې ونیيس.

دی وايي، دغه راز یې د جنګي جنایت کارانو له محکمې غوښتي، 

چې په افغانستان پر ښکېلو خواوو خپله څارنه جدي کړي، خو په 

تاسف رسه چې تر اوسه یې په افغانستان کې هېڅ ډول څارنه نه ده 

پيل کړې، ځکه دا یوازې ملکي تلفات او له برشي حقونو رسغړونې 

نه دي، بلکې جنګي جنایتونه دي.

د برشي حقونو سازمان مرش وویل، له همدې امله باید دغه کسان د 

جنګي جنایت کارانو په نړیواله محکمو کې د جنګي جنایت کارنو د 

منشور په رڼا کې سزا ورکړل يش.

هغه زیاته کړه، تر هغې چې دغو کسانو ته سزا نه وي ورکړل يش، 

په هېواد کې د ملکي تلفاتو په اړه شته اندېښنې به پای ونه مومي.

همدارنګه د وليس جرګې غړی عبیدالله بارکزي ماندګار ورځپاڼې 

ته وویل، چې په هېواد کې د وسله والو د بریدونو او ملکي تلفاتو 

ډېرېدل درې الملونه لري.

وال  وسله  کې  ژمي  په  چې  دی،  دا  یې  المل  لومړی  وايي،  هغه 

مخالفان د هوا د سړېدو له امله پاکستان ته ځي، نو د ګرمۍ په رابره 

کېدو رسه بېرته افغانستان ته راځي او په افغانستان کې جګړه پيلوي.

د  ده په خربه، بل ټکی دا دی، چې په پاکستان کې نواز رشیف او 

افغانستان اردو له منځه وړې  ـ یوه د  عمران خان واک ته رسېديل 

او بل یې په افغانستان کې جهاد روا باله ـ نو  د ای اېس ای په ملتیا 

غواړي د حکومت په لومړیو وختونو کې افغانستان او افغان مظلوم 

ملت ته خپل زور وښايي.

امنیتي  په  رسه  امریکا  له  افغانستان  چې  دا  وايي،  بارکزی  ښاغلی 

تړون کې پر خپلو رشطونو ټینګ والړ دی؛ نو نړیواله ټولنه هم پر 

افغانستان له دې الرې خپل فشارونه راوړي.

د وليس جرګې د دغه غړي په وینا، په افغانستان کې چې هر سړی 

هر  که  یا  او  عام وګړی  نظامي،  یا  ملکي وي  که  هغه  کېږي،  وژل 

څوک وي؛ مهمه نه ده.

هغه وویل، بله دا چې وسله والو طالبانو د پخوا په څېر په افغانستان 

کې خپل محبوبیت او زور له السه ورکړی له همدې امله غواړي، 

چې د دغسې ځامنرګو بریدونو او چاودنو په کولو رسه خپل شتون 

خلکو ته وښيي.

ښاغلی بارکزی وايي، د دې بریدونو لپاره په کار ده چې ټول افغانان 

رسه یو الس يش او په ګډه د دغسې بریدونو مخه ونیيس. 

شد  مدعی  هندی  روزنامه   یک 
روز  چند  سفر  در  کرزی  حامد 
کشور  این  از  هند  به  خود  آیندۀ 
تجهیزات  و  سالح  درخواست 

نظامی خواهد کرد.
به گزارش هندوستان تایمز، حامد 
سه شنبه  روزهای  سفر  در  کرزی 
هند  به  هفته  این  چهارشنبه  و 
خواستار دریافت تجهیزات نظامی 

از این کشور است.
از  هیأتی  روزنامه،  این  نوشته  به 
افغانستان روز پنجشنبه وارد شهر 

آغاز  هندی  مقامات  با  را  مقدماتی  مذاکرات  و  است  شده  دهلی 
کرده است.

این روزنامه هندی نوشته است که یکی از درخواست های کرزی 

در این سفر تجهیزات نظامی از 
هند است.

سفیر  ابدالی  محمد  شیدا 
گفت وگو  در  هند  در  افغانستان 
که  است  گفته  روزنامه  این  با 
پیمان استراتژیک امضا شده  در 
تجهیزات  نوع  کشور  دو  بین 
تجهیزات  دیگر  و  )سالح 
و  است  نشده  نظامی( مشخص 
دو کشور در مورد همکاری های 
پیمان  این  در  امنیتی  و  دفاعی 

توافق کرده اند.
ابدالی در ادامه در مورد آموزش نیروهای افغان توسط کشور هند 
صحبت کرده و افزوده است که اکنون زمان حساسی است و نیاز 
است بیش از این همکاری کنیم. ...                    ادامه صفحه 6

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1۳9۳ / 2014 زمان خروج نیروهای 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر 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.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

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

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

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

0700263152

سفیر افغانستان در دهلی:
زمان حساس است

نیاز به همکاری بیشتر داریم

انفجار بمب در د ملکي وژنو انګېزه
شهرک عینو مینه 9 

نفر را کشت
در  شده  جاسازی  بمب  دو  انفجار 
نزدیکی  در  موتر،  و  موترسایکل 
ورودی یک مجتمع رهایشی مرتبط با 
خانواده حامد کرزی، روز جمعه 9 نفر 

را در قندهار کشت.
دو انفجار روز جمعه، در »عینو مینه«، 
شهر  شمال  در  رهایشی  منطقه  یک 
آن  نتیجه  در  که  دادند  رخ  قندهار 
از 70 تن  بیش  نفر کشته و  حداقل 9 
برادر  کرزی،  محمود  شدند.  زخمی 
سرمایه  افغانستان  رییس جمهور  خرد 

گذار اصلی این منطقه رهایشی است.
جاوید فیصل، سخنگوی والیت قندهار 
گفت که یک موترسایکل و یک موتر 
به فاصله چند دقیقه از راه دور انفجار 
منطقه یی  در  وسایط  این  شدند.  داده 
در  رستورانت ها  که  بودند  شده  پارک 
هنگامی  ها  بمب  دارند.  موقعیت  آن 
مشغول  خانواده ها  که  شدند  منفجر 
ابتدا  فیصل  بودند.  شام  غذای  صرف 
گفته بود که فقط یک انفجار رخ داده 

است.
سخنگوی والیت قندهار گفت که سه 
است.  شده گان  کشته  بین  در  پولیس 
که  کرد  نشان  خاطر  همچنان  فیصل 
تحقیق درباره این موضوع جریان دارد 
که چگونه این وسایط انفجاری توانسته 
بودند از موانع شدید امنیتی این مجتمع 

عبور کنند.
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