
اساس  بر  که  کرد  اعالم  شفافیت  بان  دیده  سازمان 
بررسی منابع استخراجی، افغانستان در بین 58 کشور 
ناکام مانده است و وضعیت این کشور در آخر جدول 

شفافیت »مأیوس کننده« است.
بهترین  که  کشورهایی  شفافیت  بان  دیده  تحقیق  در 
اند،  نمره گرفته  دارند 100  را  منابع معدنی  مدیریت 
آورد.  دست  به  را  نمره   33 توانسته  افغانستان  اما 
کشورهایی که کمتر از 40 نمره گرفته اند، در شفافیت 

منابع استخراجی ناکام به شمار می روند.
روز  افغانستان  شفافیت  بان  دیده  رییس  ترابی،  یما 
در  خبری  کنفرانس  یک  در   1392 ثور   29 یکشنبه 
کابل گفت که یافته های این بررسی نشان می دهند که 
ناکام  استخراجی  منابع  شفافیت  عرصه  در  افغانستان 
است: »یافته های ما اول این است که افغانستان ناکام 

شده، از 100 نمره 33 نمره گرفته؛ دوم این که چهل 
بسیار  یعنی در رده  از 58 کشور،  نهم کشور شده  و 

پایین قرار داریم«.
سال  اکتوبر  تا  ماه جنوری  از  تفحص  و  بررسی  این 
المللی  بین  انستیتوت  سوی  از  و  شده  انجام   2012
نظارت عواید، تجزیه و تحلیل...         ادامه صفحه 6
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به ما انسان ها حِق انتخاب داد ه اند، پس نمی توانیم مسوولیت ها را به گردِن خدا 
یا طبیعت بیاندازیم. مسوولیِت خود ماست و باید خودمان به دوش بکشیم.
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مخالفت  به  نسبت  افغانستان  مدنی  نهادهای  شبکۀ 
قانون  تصویب طرح  با  مجلس  نماینده گان  از  شماری 

منع خشونت با زنان، ابراز نگرانی کرده است.
روز شنبه این طرح در جلسه علنی مجلس مورد بحث 
قرار گرفت، اما با مخالفت شماری از اعضای مجلس با 
چند ماده آن، ادامه بحث در این...        ادامه صفحه 6

رییس عمومی بنیاد شهید مسعود در مالقات با مستشار سیاسي 
سفارت استرالیا در کابل با تأکید بر برگزاري انتخابات شفاف 
و عادالنه، گفته که انتخابات یک پروسۀ ملي است و باید این 

پروسه به دور از هرگونه دستبرد و مداخله باقي بماند.
و  ساختارها  باید  که  است  گفته  همچنان  مسعود  ولی  احمد 
جامعۀ  سوي  از  انتخابات  از  نظارت  براي  الزم  راه کارهاي 

جهاني فراهم شود.
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود تأکید کرده که هیچ گزینه یي 

به جز انتخابات در سال 2014 وجود ندارد.
بتواند در  افغانستان به یک زعامت ملي که  به گفتۀ او، مردم 
میان افغان ها محوریت ایجاد کند، ضرورت...    ادامه صفحه 6

من در مورد طرح اجندای ملی چند پيشنهاد دارم: اول اين كه 
هر بخش اجنداي ملي يك گروپ كاري نياز دارد؛ اما نبايد 
اين گروپ ها مربوط به يك جناح باشد، بل احزاب سياسي، 
نخبه گان و فعاالن سياسي و جامعۀ مدني را نيز شامل باشد 
و اين اقدام سبب خواهد شد تا طرح ها و اجنداهاي ديگري 

نيز به وجود بيايد
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دكتر سید مسعود استاد دانشگاه كابل:

اجنداي ملي مي تواند به یك حقیقت تاریخي 
مبدل شود



روز شنبه، بحث مجلس نماینده گان حول محورِ 
بود.  یافته  تمرکز  زنان،  علیه  منع خشونت  قانون 
این  به  چندین سال  از  می شود  گفته  که  قانونی 
باقی  تدوین کننده  نهادهای  دسِت  روی  طرف، 

مانده و تاهنوز هیچ راهی به دهی نبرده است. 
عدم مطرح کردِن چنین قانونی برای تصویب هم 

دالیل و انگیزه های خود را دارد. 
متأسفانه هنوز هم در جامعۀ افغانستان ـ که بدون 
تردید جامعه یی مسلمان و دین محور است ـ طرِح 
پیدا  با مسایل دینی رابطه  به نحوی  قضایایی که 
می کنند، حساسیت برانگیز تمام می شود و به جای 
این که با ادله و منطق، به تبیین دیدگاه ها و نظرات 
میدان،  این  در  را  اصلی  حرف  شود،  پرداخته 

احساسات و عواطف به عهده می گیرد. 
مسالۀ دیگری هم که در این مورد و مواردِ مشابه 
حایز اهمیت است، ترِس پنهان از طرِح مسایل و 
دیدگاه هایی ست که به شکلی، نوعی قرائِت جدید 
از شریعت و موضوعاِت دینی را حکایت دارند. 
در جوامع دیگر ـ که منظور جوامع اسالمی است 
میان  ـ بحث در خصوص قضایا و مسایل دینی 
آحاد جامعه،  و حتا  دین پژوهان  مجتهدان،  علما، 
این گونه  و  می شود  تلقی  مبارک  و  میمون  امری 
بحث ها، برای طراوت بخشیدن به فضای مباحث 
در  ولی  می گردد.  اریابی  مفید  اسالمی،  و  دینی 
مسایلی  چنین  طرح  افغانستان،  سنت زدۀ  جامعۀ 
و  طراحان  متوجِه  را  مختلفی  خطراِت  می تواند 
در  سازد.  اسالمی  و  دینی  مسایل  پرسش گراِن 
خدا،  کتاب  از  متعددی  نصوص  در  که  حالی 
و  علما  برخی  حتا  و  رفته  تأکید  پرسش گری  بر 
اندیشمندان، دینداری میراثی را دینداری منطبق با 

واقعیِت خواسِت شارع ندانسته اند. 
امام محمد غزالی زمانی که کتاب روشن گِر »احیای 
علوم دین« را می نوشت، از پژمرده گِی قرائت های 
اسالمی زمان خود، نگران بود و تالش می ورزید 
که در جسم رو به خشکیدِن علوم دینی، روحی 
تازه بدمد. اما امروزه، متأسفانه اصل مأموریت این 
قرار می گیرد و  عالم فرهیخته، کمتر مورد توجه 
به فرعیات کار او، بیشتر پرداخته می شود. امروزه 
بر  که  دارند  نیاز  اندیشمندانی  به  اسالمی  جوامع 
فقِه پویا اهتمام بورزند و با توجه به نیازهای عصر 
جدید، تالش کنند که طراوِت اصول دینی را به 

جوامع اسالمی و حتا غیراسالمی بازگردانند.
نباید  طرح سوال و پرسش گری از مسایل دینی، 
به دشمنی با اسالم فرو کاسته شود و علمای دین 
این گونه مباحث را خالِف ارزش های دینِی جامعه 
نمی پرسد،  که  تردید جامعه یی  بدون  کنند.  تعبیر 
نمی توان  مرده  جامعۀ  از  و  است  مرده  جامعه یی 
را  ایمان  و  اندیشه  سالمِت  و  بهروزی  انتظار 

داشت. 
بحث »قانون منع خشونت علیه زنان« در مجلس 
مطرح  دیگری  گونۀ  به  می توانست  نماینده گان 
طرف های  قناعِت  که  یابد  سامان  طوری  و  شود 
مختلِف قضیه را فراهم آورد. همواره تأکید بر این 
مسأله که توطیه گران در پی تخریب بنای دین اند و 
یا عده یی به عمد در تالش اند که ارزش های دینی 
را در جامعۀ دین مداری چون افغانستان زیر سوال 
اسالمی  مسایل  و  دین  نفع  به  بدون شک  ببرند، 
و  توطیه ها  نگراِن  همیشه  باید  ما  چرا  نیست. 
دسیسه های دشمنان باشیم و فکر کنیم که عده یی 
همواره می خواهند بنای ارزش های اسالمِی ما را 

ویران سازند؟ 
اما در این که عده یی چنین قصدی دارند، نمی توان 
به  را  اسالمی  قضایای  کل  اما  ورزید؛  شک 
دشمنان مربوط دانستن هم کار عقالنی و درستی 
نمی تواند باشد. طرح هر پرسشی را نباید خالِف 
ارزش های  با  مخالفت  در  یا  و  دینی  ارزش های 
اسالمی ارزیابی کرد و با طراحان، چونان دشمناِن 
اسالم برخورد کرد. می گویند دربار هارون الرشید 
و  راه گشا  گفت وگوهای  و  بحث  محل  همواره 
بوده  غیراسالمی  و  اسالمی  علمای  میان  آموزنده  
و هرگز با کسی به این نام که دیدگاهی متفاوت 
با رسِم زمانه مطرح کرده، برخورد نمی شده است. 

را  خود  برداشِت  و  دیدگاه ها  داشتند  حق  علما 
ابراز  بدون هیچ ترس و هراسی  مفاهیم دینی  از 
کنند و اگر در طرح ها و دیدگاه های شان مشکلی 
وجود می داشت، با روحیۀ باز دیدگاه های انتقادی 
اندیشمنداِن  و  علما  میان  در  آیا  می پذیرفتند.  را 
وجود  روحیه یی  چنین  کشور،  اسالمی  مسایل 

دارد؟ 
کمتر  را  روحیه یی  چنین  سراغ  که  شک  بدون 
به  و  گرفت  خود  کنونِی  جامعۀ  در  می توان 
با  این که  به جای  جامعه  مشکالِت  دلیل،  همین 
کشمکش  و  نزاع  به  شود،  حل  بحث وگفت وگو 

می انجامد. 
جهان  معروف  فقهای  از  قرضاوی  یوسف  داکتر 
جدید،  مسایل  از  بسیاری  در  اسالم،  و  عرب 
داده  نشان  و  کرده  مطرح  را  تازه یی  دیدگاه های 
که اسالم دینی برای تمام اعصار و زمانه هاست. 
امروز  جهاِن  در  قرضاوی  داکتر  که  را  مسایلی 

فقهای  توجه  مورد  گذشته  در  یا  می کند،  مطرح 
اسالمی نبوده و یا برای آن ها راه حل های دیگری 
قرضاوی  داکتر  اما  است.  بوده  شده  پیشنهاد 
تالش  خود،  زمان  و  عصر  نیازهای  به  توجه  با 
قبول  قابِل  راه های  به مسایِل محدثه  می ورزد که 

ارایه دهد. 
دیدگاه های  هم  زنان  مسایل  در  قرضاوی  داکتر 
آن ها  به  کمتر  گذشته  در  که  کرده  ارایه  تازه یی 

توجه صورت گرفته بوده است.
پیوند  در  اصاًل  متون،  تأویل  یا  هرمونتیک  دانش 
با متون دینی به وجود آمده و به حوزه های دیگر 
بر  همواره  اسالمی  علمای  است.  یافته  گسترش 

علِم تأویل تأکید کرده اند و با ارایۀ برداشت های 
تازه از متون دینی که متوازن با شرایط عصر بوده، 

سرزنده گِی علوم اسالمی را حفظ کرده اند.
قانون »منع خشونت علیه زنان« به جای این که با 
مجلس  اعضای  برخی  سوی  از  پیش فرض هایی 
با  اصلی،  مسایل  طرح  از  قبل  و  شود  روبه رو 
در  که  بود  خوب  کند،  برخورد  منفی  واکنش 
بررسی  مورد  امروز،  نیازهای  و  قوانین  روشنِی 
قرار می گرفت و حتا دیدگاه های مختلِف فقها و 

اندیشمندان اسالمی پرسیده می شد. 
نفع  به  نمی تواند  قضایا  با  احساسی  برخوردهای 
دین و مواضع دینی در کشور تمام شود و بدون 
و  تمامیت خواهان  اختیار  در  را  حربه  تردید، 
قرائتی  اسالمی،  مسایل  از  که  می دهد  قرار  آنانی 
خشونت طلبانه و انحصاری دارند. قرائت هایی از 
این دست به جای یافتن راه حل، بر تشدیِد روحیۀ 
تخاصم و کشمکش در میاِن جامعه کمک می کند 

و آن گاه خط فاصل میان دیدگاه های مثاًل طالبانی 
می توان  به سختی  را  روشن گرانه  دیدگاه های  و 

تشخیص کرد. 
وسیلۀ  به  قانون  این  که  این جاست  اصلی  مسالۀ 
داشته اند،  اسالمی  متون  از  فهمی  که  نهادهایی 
تدوین شده و تالش صورت گرفته که به یکی از 
قناعت بخش  پاسخی  جامعه،  معضالت  مهم ترین 

داده شود. 
عدم  به  زنان«  علیه  خشونت  »منع  قانون  رد 
نمی کند،  کمک  جامعه  در  زنان  علیه  خشونت 
حامیاِن  نفع  به  خطرناکی  گونۀ  به  را  شرایط  بل 

خشونت رقم می زند.   
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احمد عمران

قانوِن »منع خشونت علیه زنان« 
را چه گونه باید خواند؟

 

شماری از اعضای مجلس سنا، عمل کرد حزب گلبدین 
حکمتیار را در یک بحِث گسترده به شدت محکوم کردند.
اعضای مجلس سنا می گویند که حزب اسالمی حکمتیار 
از سوی  و  می شود  با حکومت  مذاکره  وارد  یک سو  از 
دیگر، غیرنظامیان را هدِف رگبار و حمله های انتحاری و 

انفجاری قرار می دهد. 
در  اسالمی  حزب  حاِل  و  گذشته  از  انتقاد  با  سناتوران 
طرف،  یک  از  که  گفتند  افغانستان  سیاسی  تعامالت 
با  صلح  مذاکرات  برای  اسالمی  حزب  نماینده گان 
دیگر،  سوی  از  و  می آیند  کابل  به  افغانستان  حکومِت 

دست به کشتار افراد ملکی می زنند.
می کند،  مصاحبه  حکمتیار  گلبدین  با  افغانستان  »دولت 
مسایِل  روی  و  می آید  دولت  مهمان خانۀ  به  نماینده اش 
دولت  پیِش  از  که  زمانی  اما  می کند؛  صحبت  صلح 
رخصت شد، باز حمالت انتحاری را بر مردم افغانستان 

انجام می دهد.«
ویران گِر  حمله های  به  حالی  در  حکمتیار  آقای  حزب 
خود علیه شهرونداِن کشور ادامه می دهد و برای دست 
یافتن به سهمی بزرگ در قدرت با آقای کرزی چانه زنی 
می کند که اکثریِت والیان، وزیران و سفیراِن این حکومت 

از اعضای این حزب هستند. 
اعالمیۀ  یک  در  را  اخیر  حملۀ  این  کرزی  آقای  اما 
آقای  از  انتقادی  بی آن که  همیشه گی،  و  تشریفاتی  بسیار 
آن،  با  هم زمان  و  کرد  نکوهش  باشد،  کرده  حکمتیار 
را علی رغم  این حمله  تا  رسانه های دولتی سعی کردند 
مسوولیت پذیری حزب اسالمی، به دوِش طالبان بیاندازند 
تا مبادا خمی به ابروی آقای حکمتیار بیاید و رابطه های 

تنیده شده در این میان از بین برود.
باشد  پرسش برانگیز  و  تعجب آور  بسیاری ها  برای  شاید 
که چرا آقای حکمتیار در حالی که از احتماِل مشارکِت 
حزبش در انتخابات پیِش رو در یک مصاحبۀ اختصاصی 

با یک رسانه خبر داده، دست به چنین حمله یی می زند.
 اما گذشتۀ کار و فعالیت های آقای حکمتیار، این پرسش 
و تعجب را حل می کند. چنان که زمانی که آقای حکمتیار 
به عنوان نخست وزیر دولت مجاهدین تعیین شده بود، 
ببندند  تا راه کابل ـ جالل آباد را  افرادش دستور داد  به 
و این گونه از وارد شدِن مواد اولیه به پایتخت جلوگیری 
کنند و هم چنان این نخست وزیر دولت مجاهدین دستور 
داد که شهر کابل را با راکت های کور از چهارآسیاب و 
این گونه خوِن هزاران  سروبی مورد هدف قرار دهند و 

شهروند بی گناهِ کابل را بریزند.
عادت  انسان ها  کشتِن  به  افراد  این  که  می رسد  نظر  به 
کرده اند و دوست ندارند که رنِگ خون از کوچه و خیاباِن 
افغانستان پاک شود. اما دردآور این است که نماینده گان 
آقای حکمتیار که در حکومت تکیه زده اند، هیچ واکنشی 
به اقدامِ خونیِن حزبی که به آن وابسته اند، نشان نمی دهند. 
شماری از این چهره ها، حتا جنایاِت دشمناِن معارف را 
یک  را  دانش آموز  دختراِن  شدِن  مسموم  و  کرده  کتمان 
روز به سرگین و روزی هم به چاه فاضالب و روزی هم 

به تلقیِن روانی نسبت می دهند.
در حالی که بسیار مهم است چهره های مربوط به آقای 
و  وکالت  وزارت،  ریاست،  کرسی های  در  که  حکمتیار 
آقای  اعمال  دربارۀ  را  موقف شان  زده اند،  تکیه  والیت 
آقای  دیروز  چنان که  کنند؛  روشن  حزبش  و  حکمتیار 
زمینه  این  در  را  موقفش  سنا  مجلس  رییس  مسلم یار 
مشخص کرد. در غیر آن، سکوِت این چهره ها در برابر 
این گونه جنایت ها، به معنای حمایت و جانب داری شان 
از این اعمال است که در آن صورت، باید حساِب مردم و 
جریان های سیاسی و رسانه ها با آن ها یک سره و مشخص 

شود.
هرچند مردم افغانستان طرف دارِ هر نوع مشارکِت سیاسی 
در  سیاسی  امروز  و  دیروز  طیف های  همۀ  اشتراِک  به 
کشور اند؛ اما کنار آمدن با جریان هایی که به ریختن خوِن 
مردم عادت کرده اند و کشتن انسان های بی گناه را دلیِل 

زنده گی خویش می دانند، هیچ منطق و توجیهی ندارد.

چهره های وابسته به آقای حکمتیار در نظام

موقف شان را مشخص کنند!

برخوردهای احساسی با قضایا نمی تواند به نفع دین و مواضع دینی در کشور تمام 
شود و بدون تردید، حربه را در اختیار تمامیت خواهان و آنانی قرار می دهد که از 
مسایل اسالمی، قرائتی خشونت طلبانه و انحصاری دارند. قرائت هایی از این دست 
به جای یافتن راه حل، بر تشدیِد روحیۀ تخاصم و کشمکش در میاِن جامعه کمک 
می کند و آن گاه خط فاصل میان دیدگاه های مثاًل طالبانی و دیدگاه های روشن گرانه 
را به سختی می توان تشخیص کرد
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جنگ سوریه 2 یا 3 سال دیگر 
ادامه دارد

سال  سه  یا  دو  سوریه  جنگ  می گوید:  فیسک  رابرت 
نیرویی مصمم  ارتش سوریه  ادامه خواهد داشت.  دیگر 
و سرسخت است و اگر اسرائیل بخواهد وارد جنگ با 
کارآزموده  نیرویی  با  به سرعت در می یابد  سوریه شود 

روبرو است.
بخش  خبرنگار  و  نویسنده  ساله   66 فیسک  رابرت 
نیز  عربی  زبان  به  که  ایندیپنتدنت  روزنامه  خاورمیانه 
کانون های  از  سال   30 از  بیش  مدت  برای  دارد،  تسلط 
گزارش  افغانستان  و  شمالی  ایرلند  نظیر  جهانی  بحران 

فرستاده است.
وی که یکی از معدود خبرنگاران غربی است که با بن 
روزنامه  جوایز  از  برخی  برنده  و  کرده  مصاحبه  الدن 
نگاری شده است اخیرا به سوریه سفر کرده و با برخی 
از سربازان ارتش سوریه در خط مقدم مالقات داشته طی 
در  خود  سفر  شرح  به  وله  دویچه  شبکه  با  مصاحبه یی 

اوایل ماه جاری میالدی به سوریه پرداخته است.
پرسش: شما اخیراً از سوریه بازگشته اید احساس شما 

در این سفر چه بود؟
سطح  در  ویرانی  می بینید  سوریه  در  که  آنچه  فیسک: 
سکنه  از  خالی  که  است  گسترده یی  مناطق  و  گسترده 
شده اند؛ اما در کنار آن مناطق گسترده دیگری نیز هستند 
که نه تنها آسیبی ندیده اند بلکه زنده گی کمابیش در آن ها 
مشاهده  دمشق  مرکز  در  تنها  مساله  این  دارد.  جریان 
نمی شود بلکه عمدتًا در شهر الذقیه که بخش بزرگی از 
علویان سوریه در آن هستند و همچنین شهر طرطوس نیز 
صدق می کند. این نشان می دهد که دولت بر این مناطق 
آنها  در  زنده گی  از  دارد و شکلی  کامل  تسلط  همچنان 
برای صرف  می توانید  مناطق  این  در  شما  دارد؛  جریان 
غذا به بیرون بروید. خرید کنید و یا به دفتر کارتان بروید.

پرسش: شما به عنوان یک خبرنگار غربی تا چه میزان 
می توانستید آزادانه در سوریه سفر کنید؟

طول  در  رفتم  دمشق  به  بیروت  از  موتر  با  من  فیسک: 
مسیر، ایست بازرسی های ارتش سوریه وجود داشت و 
می شوید  دمشق  وارد  که  هنگامی  بود.  باز  کامال  مسیر 
می توانید صدای شلیک گلوله را از منطقه درعا در حومه 
شهر که در فاصله کمتر از یک مایلی بزرگراه اصلی میان 
کنترل  در  منطقه  این  بشنوید.  است،  دمشق  و  بیروت 

شورشیان سوری قرار دارد. هنگامی که من وارد دمشق 
شدم یک جنگنده در حال بمباران حومه درعا بود.

در یک مقطع من با هواپیما به الذقیه رفته و از آنجا با 
موتر به سوی شمال و به محل خط مقدم ارتش دولت 
به  داد  اجازه  من  به  سوریه  دولت  ارتش  رفتم.  سوریه 

مواضع آنها در خط مقدم بروم.
دولت  سربازان  خصوص  در  احساسی  چه  پرسش: 

سوریه داشتید؟
فیسک: آنها را یک ارتش بسیار سرسخت و مصمم یافتم. 
بسیاری از سربازانی که من با آنها صحبت کردم زخمی 
شده بودند بنابراین آنها افرادی سرسخت و حامی دولت 
سوریه هستند و ما می دانیم که همین مساله در خصوص 
خوبی  به  که  همانطور  و  می کند  صدق  نیز  شورشیان 
بشری و  استفاده های حقوق  به سوء  می دانیم دو طرف 
نیروهای  حاضر  حال  در  شدند.  مرتکب  جنگی  جرایم 
دولتی سوریه آشکارا در حال تصرف مواضع شورشیان 
روند  این  که  نیست  این  معنی  به  این  لزوما  اما  هستند. 

ادامه پیدا خواهد کرد.
پرسش: و در مورد اینکه در سوریه از سالح شیمیایی 

استفاده شده، چه می گویید؟
فیسک: ما می دانیم که سالح های شیمیایی در سوریه و 
در دستان دولت این کشور وجود دارد اما 100 در100 
شورشیان  شده اند.  استفاده  آنها  که  کرد  اثبات  نمی توان 
علیه  سالح ها  این  از  اسد  بشار  نیروهای  که  می گویند 
بشار  دولت  مقابل  در  و  کرده اند  استفاده  غیرنظامیان 
اسد نیز اظهار می دارد شورشیان از آنها استفاده کرده اند. 
سازمان ملل گزارشی دارد که در آن گفته است شورشیان 
از این سالح ها استفاده کرده اند اما اثبات نشده که بشار 
اسد از آنها استفاده کرده است. من این سوال را از یک 
افسر بلند پایه ارتش در دمشق پرسیدم و وی گفت که ما 
چرا باید از سالح شیمیایی استفاده کنیم؟ ما جنگنده های 
بسیار  آسیب های  و  می کنند  بمباران  که  داریم  میگ  29 

بیشتری ایجاد می کنند.
پرسش: در واشنگتن صحبت در خصوص مسلح کردن 
شورشیان و اعمال منطقه پرواز ممنوع در سوریه است، 

نظر شما در خصوص چنین پیشنهاداتی چیست؟
ادامه  که  است  سال   2  /  5 مدت  بحث ها  این  فیسک: 

تا زمانی  امریکایی ها فکر می کنند که  معتقدم  داشته من 
که می توانند در این باره صحبت کنند هیچ کس به آنها 
نمی دهند.  انجام  کاری  نخواهد شد که چرا هیچ  متذکر 
که  شورشیانی  که  است  این  غرب  برای  مساله  اکنون 
خواهان حمایت از آنها هستند شامل سربازان فراری و 
به  اما  القاعده.  با  مرتبط  گرایان  افراط  نه  است  مخالفان 
مجرد اینکه سالح ها از مرز عبور کند من فکر نمی کنم 
برود  کجا  این سالح ها  اینکه  به  نسبت  بتوانید  شما  که 
رو  عجیب  نسبتا  وضعیت  این  با  بعد  باشید.  انتخابگر 
سالح،   تامین  به  غرب  عنوان  به  ما  که  می شوید  رو  به 
پول و حمایت از شورشیانی که شامل القاعده می شوند 
تالش  مالی  کشور  در  همزمان  که  حالی  در  پرداخته ایم 

داریم تا افراد القاعده را بکشیم.
پرسش: ایران در این میان چه نقشی ایفا می کند؟

فیسک: این جنگ با سوریه نیست. بلکه با ایران است و 
نیت غرب این است که عمال تنها هم پیمان عرب ایران 
را از بین ببرد و برای ایرانی ها نیز مساله مربوط به حفظ 
تنها هم پیمان عربشان است. ما می دانیم که دولت ایران به 
نیروهای سوری مشاوره می دهد اما این نیروها در مقایسه 
با آنچه که در تبلیغات گفته شده مبنی بر اینکه هزاران 
ایرانی به طور گروهی در حال ورود به سوریه هستند، 
مقدم هیچ  است. من در خط  بسیار کم و جزئی  بسیار 

سرباز ایرانی ندیدم.
پرسش: رسانه ها گزارش دادند که روسیه سعی دارد تا 

به تامین سالح برای دولت سوریه بپردازد؟
در  نظامی  تاسیسات  به  اسرائیل  حمله  زمان  از  فیسک: 
نگران  بسیار  سوری ها  پیش  هفته  دو  طی  دمشق  شمال 
اینکه دوباره در موقعیتی دیگر از سوی  هستند مبنی بر 
از  که  می خواهند  آنها  گیرند.  قرار  حمله  مورد  اسرائیل 
این مساله جلوگیری کنند و من فکر می کنم که روس ها 
مشتاق هستند که به آنها سالح برای انجام این کار بدهند.

پرسش: آیا این خطر وجود دارد که جنگ در سوریه 
به اسرائیل کشیده شود؟

فیسک: اسرائیل بزرگترین هم پیمان امریکا در خاورمیانه 
است. اگر اسرائیل نیروهای دولتی سوریه را بمباران کند 
از شورشیان سوری حمایت کرده، بنابراین به طور منطقی 
ما در غرب نیز با اجازه دادن به اسرائیل به عنوان واسطه 
دخیل  نظامی  اقدام  در  نحوی  به  سوریه  بمباران  برای 
خواهیم بود. اما در حال حاضر من می توانم دلیل این را 
که چرا اسرائیلی می خواهند از سوریه خارج باشند بفهمم 
زیرا ارتش سوریه طی دو سال گذشته در جنگ با تجربه 
شده است. بنابراین اگر اسرائیلی ها بخواهند وارد سوریه 
شوند می فهمند با نیروهایی بسیار مصمم روبرو هستند.

پرسش: آیا این برای جامعه بین المللی مفید خواهد بود 
که در سوریه مداخله کند؟

بله.  سیاسی  طور  به  اما  خیر  نظامی  طور  به  فیسک: 
افراد  که  نمی خواهند  فرانسه  ویژه  به  و  امریکایی ها 
حکومت بشار اسد در دولت انتقالی سوریه باشند اما آنها 
بزرگ شورشی  از گروه های  یکی  نمی خواهند  همچنین 
باشد.  داشته  حضور  دولت  این  در  النصرۀ  جبهه  یعنی 
بنابراین ما در حال حاضر می گوییم »بیایید یک کنفرانس 
بزرگ برگزار کنیم اما افرادی هستند که نمی توانند در آن 
باشند.« من فکر می کنم جنگ در سوریه  داشته  حضور 
ادامه  دیگر  سال  سه  تا  دو  برای  می تواند  و  نشده  تمام 

پیدا کند.

اسد:
پیش از انتخابات قدرت را 

ترک نمی کنم

بان کی مون به کوریای شمالی:

به مذاکرات شش جانبه باز گرد
دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه ضمن ابراز نگرانی 
در خصوص پرتاب  موشک های کوتاه برد کوریای 
مذاکرات  به  تا  خواست  یانگ  پیونگ  از  شمالی، 

شش جانبه هسته یی بازگردد.
مذاکره  از  پس  ملل  سازمان  دبیرکل  مون،   کی  بان 
با والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در مسکو 
اعالم کرد: امیدوارم کوریای شمالی دیگر از انجام 

چنین اقداماتی اجتناب کند.
به  یانگ  پیونگ  که  رسیده  آن  زمان  افزود:  وی 
مذاکرات بازگردد و تنش ها در شبه جزیره کوریا را 
کاهش دهد و سازمان ملل نیز آماده است تا در این 

راه به کوریای شمالی کمک کند.
انتظار دارد تا روسیه  بان کی مون همچنین گفت، 

جزیره  شبه  در  تنش ها  کاهش  به  کمک  منظور  به 
کوریا و همچنین برگزاری مذاکره با کوریای شمالی 

با  خود  ارتباطی  کانال های  از  استفاده  به  همچنان 
پیونگ یانگ ادامه دهد.

وی از کوریای شمالی خواست تا از انجام هرگونه 
آزمایش های موشکی دیگر اجتناب کند.

این در حالی است که وزارت دفاع کوریای جنوبی 
اعالم کرد که پیونگ یانگ روز یکشنبه یک موشک 
پرتاب  شرقی  دریای  سوی  به  را  دیگر  برد  کوتاه 

کرده است.
کوریای جنوبی اقدامات تحریک آمیز اخیر کوریای 
شمالی را محکوم کرده و از این کشور خواست تا 
برای حل بن بست ایجاد شده در خصوص منطقه 

صنعتی کائه سونگ در مذاکرات شرکت کند.
کیم هیونگ سوک، سخنگوی وزارت اتحاد مجدد 
تحریک آمیز  اقدامات  این  بیانیه یی  در  کوریا  دو 
پیونگ یانگ را »تاسف انگیز« خوانده و از کوریای 
بین المللی  جامعه  با  رابطه  در  تا  خواست  شمالی 

مسئوالنه رفتار کند. بشار اسد، رییس جمهوری سوریه، روز شنبه در گفت وگویی 
»گفت وگو  از  او  گفت  »کالرین«  آرژانتینی  روزنامه  با 
که  نیست  کسی  افزود  حال  عین  در  ولی  می کند«  استقبال 

»مسوولیت هایش را رها کند«.
رهبری  است  سال  دو  از  بیش  که  سوریه،  رییس جمهوری 
یکی از طرفین درگیر در جنگ داخلی آن کشور را بر عهده 
دارد، در این گفت وگوی اختصاصی با رد خواست های وزیر 
خارجه امریکا گفت او پیش از انتخابات ریاست جمهوری 

سال آینده قدرت را واگذار نمی کند.
خواهیم  »تالش  بود  گفته  امریکا  خارجه  وزیر  کری،  جان 
تا  آورده  گرد هم  را  بحران سوریه(  )در  کرد همه طرف ها 
موافقت آنها را برای تشکیل یک دولت انتقالی جلب کنیم. 
این به معنی آن است که از نظر ما اسد بخشی از این دولت 

انتقالی نخواهد بود.«
که  شد  بیان  آن  از  پس  روز  دو  کری  جان  گفته های  این 
امریکا و روسیه تصمیم گرفتند، با برگزاری یک گردهمایی 
بین المللی راه حلی سیاسی برای برون  رفتن از بحران خونین 

سوریه بیابند.
بشار اسد در گفت وگوی خود با »کالرین« از مذاکره استقبال 
اما گفته است به عقیده او کشورهای غربی به دنبال  کرده، 
شدت بخشیدن به خشونت ها هستند تا متوقف کردن آنها و 
بدون در نظر گرفتن تعداد تلفات در تالش برای سرنگونی 

حکومت او هستند.
برخی کشورهای غربی، امریکا، عمده کشورهای عربی منطقه 
و ترکیه از گروه یا گروه های مخالفت دولت سوریه حمایت 
رییس جمهوری  بارها  غربی  کشورهای  و  امریکا  کرده اند. 
سوریه و نحوه حکومت او را دلیل خشونت ها و ادامه یافتن 

آنها عنوان کرده اند.
باراک اوباما 26 اخیراً پس از دیداری با نخست وزیر ترکیه 
در کاخ سفید گفت هر دوی آنها برای رسیدن به »سوریه یی 

بدون بشار اسد« تالش می کنند.
همه  از  لزوما  غربی  کشورهای  و  منطقه  کشورهای  اما 
شورشیان سوری، که به گروه های مختلفی تقسیم می شوند 
سکوالر  و  میانه رو  گروه های  تا  اسالم گرا  افراطیون  از  و 
حتی  بارها  نمی کنند.  حمایت  می شود،  یافت  میانشان  در 
گرفتن  قدرت  از  واشینگتن  نگرانی  مورد  در  گزارش هایی 

گروه های افراطی در سوریه منتشر شده اند.
گروه های  بین  اتحاد  عدم  می گوید  سوریه  رییس جمهوری 
به  نمی توانند  آنها  که  می دهد  نشان  سوریه  در  او  مخالف 

توافقی برای آتش بس دست پیدا کنند.
مخالف[  ]گروه های  آنها  از  کدام  »هر  می گوید  اسد  بشار 
کند.  متحد  را  آدم  هزاران  می تواند  کسی  چه  دارد.  رییسی 
نمی توانیم با آنها مذاکره کنیم وقتی نمی دانیم طرف مذاکره 

ما کیست«.
تالش های تازه برای برپا کردن کنفرانس صلح که قرار است 

در هفته های پیش رو در ژنو برگزار شود آغاز شده است.
آن  دولت  بود  کرده  اعالم  پیشتر  سوریه  اطالع رسانی  وزیر 
کشور برای تصمیم گیری در مورد این کنفرانس به جزئیات 

بیشتری نیاز دارد.
استانبول  در  جوزا   دوم  است  قرار  نیز  اسد  بشار  مخالفان 
تشکیل جلسه دهند تا در مورد این کنفرانس تصمیم بگیرند.

طی هفته های گذشته بر نگرانی ها از استفاده از سالح شیمایی 
افزوده شده؛ کشورهای  نیز  در جنگ های داخلی آن کشور 
غربی می گویند شواهدی در دست است که دولت سوریه از 
سالح شیمایی استفاده کرده است. بشار اسد در گفت وگوی 

خود با روزنامه آرژانتینی این اتهامات را رد کرده است.
اعتراضات  شدید  سرکوب  پی  در  که  سوریه  داخلی  جنگ 
اولیه به حکومت بشار اسد آغاز شد و تاکنون 26 ماه است 
که بدون توقف در جریان است، بیش از 80 هزار کشته و 
برجای  هم جوار  کشورهای  در  پناهنده  میلیون  نیم  و  یک 

گذاشته است.
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بخش دوم

  سپرهای دفاعی 
هرگز برای یک لحظه هم که شده، فراموش نکنید که زنده گی یک قضیۀ منطقی است. 
شما در جهان علت ها و معلول ها زنده گی می کنید و در این جهان هیچ چیز به تصادف 
رخ نمی دهد. در حقیقت اسباب آن چه را برای تان رخ می دهد، خود شما با تفکرتان چه 

مثبت و چه منفی، فراهم می کنید. 
  درک نیروی تی.ان.تی

بعد از این حتا اگر چیزی به نظرتان غیرممکن آمد، هرگز نگویید که غیرممکن است. 
نگذارید ذهن تان در تفکر محدودی که آلوده به پیش داوری است، باقی بماند. ذهن خود 
را از خشم، خصومت، نفرت و واکنش های هیجانِی منفی رها کنید. این افکار جلوی 

پیشرفت شما را می گیرد. 
  غربال کردن تصاویر ذهنی 

شما از همه چیز، هم چیزهای خوب و هم از چیزهای بد، عکس می گیرید و آن ها را 
با احساسی که در آن لحظه دارید، در ذهن خود انبار می کنید. آن چه در ذهن تصویر 
می کنید، چنان چه با نیروی سازندۀ درونی تان همراه شود، می تواند چیزی را که از آن 
این  به  که  دلیل است  به همین  آورد.  ارمغان  به  برای تان  دارید،  یا دوست  می ترسید 
نیروی درونی تی.ان.تی می گوییم که بسته به سازنده بودن تفکر شما یا مخرب بودن آن 
برای شما، کار می کند. هر طور خود را از ذهن و دل تصویر کنید، همان خواهد شد. 
جایگزین کردن تصویرهای درست به جای تصویرهای غلط، مستلزم مرور در گذشته 
نفرت در آن شکل  نگرانی و  است. گذشته یی که تصویرهای غلطی هم چون ترس، 
گرفته اند؛ حتا اگر این مرور برای تان ناخوشایند باشد، برای یک بار هم شده، دوباره به 

آن ها توجه کنید. 
  نیروی خالق درون 

عزم کنید هر روز مدتی را مشخصاً به منظور آرام کردن بدن و ذهن خود کنار بگذارید. 
اگر حاضر باشید روزی پنج تا ده دقیقه صبح، بعدازظهر و شب به تمرین برای فرا 
گرفتن تکنیک آرام سازی بدن و ذهن، اختصاص دهید؛ جان جدیدی به خود خواهید 
دمید و خواهید توانست آن نیروی خالق درون خود را در اختیار گیرید. با سه بار 
تکرار در هر روز چنان برای تان آرامش یافتن و رها کردن افکار گوناگون عادت خواهد 
شد که خواهید توانست هر وقت بخواهید، فوراً بنشینید و آن را مرحله به مرحله انجام 

دهید. 
  آرامش

آرامش داشته باشید زنده گی و جهان را به خاطر افکار و اعمال دیگران، بر خود سخت 
نگیرید. کوشش نکنید پیش از این که فرداهای تان برسد، همین امروز آن ها را زنده گی 

کنید. 
  باید یا نباید

چند بار به خود گفته اید »باید یا نباید؟« نیروی سازندۀ درونی نمی تواند به طور مغناطیسی 
چیزها را جذب کند، مگر این که با تصمیم گیری شما مغناطیس شود و شما باید این 
نیروی مغناطیس ذهن خود را در جهتی که می خواهید هدایت کنید. وقتی از نظر ذهنی 
و هیجانی در برابر خود می ایستید، نیروهای مغناطیسی خود را سردرگم، مات و حتا 
نابود می کنید و ذهن و جسم بی جهت، فقط شرایط بی جهت و هدف فراهم می کند. 
اگر می بینید که نمی توانید تصمیم بگیرید، احتماالً به این علت است که با اندیشه ها، 
درونی  ندای  وقتی  حتا  که  هستید  گریبان  به  دست  قدیمی  خواسته های  و  عادت ها 
می گوید آن ها را کنار بیانداز، نمی توانید نیروهای پراکنده را مجدداً سازمان دهی کنید. 
تصمیم بگیرید و مستقیم به جلو پیش روید. فقط دو راه دارید؛ می توانید یا سعود کنید یا 
سقوط. اکنون لحظۀ تصمیم گیری است. راهی برای خروج نیست، راهی برای بازگشت 
نیست، هیچ راهی جز راه جلو وجود ندارد. از خود واقعی درون تان دستور بگیرید، از 
دستورات آن پیروی کنید. هرچه قدر که در لحظۀ کنونی مشکل باشد، از کسانی که به 
آن ها بدی کرده اید، معذرت خواهی کنید. همۀ خشم ها و نفرت های گذشته را بزدایید. 
ذهن خود را از ترس ها و موانع گذشته پاک کنید تا مجرایی برای افکار خوب شود 
و بتواند به شما کمک کند تا چیزهای خوب را به خود جذب کنید. تصمیمات، زادۀ 

شجاعت است و شجاعت از ایمان به خود و نیروی خدایِی درون حاصل می شود. 

  هورکهایمر و آدورنو
مهم  چهره های  از  آدورنو،  و  هورکهایمر 
در  فرانکفورت هستند. هورکهایمر  مکتب 
بر  را  موسسه  ریاست  رسمًا   ،1931 سال 
عهده داشت. در زمان مدیریت او، نقد بر 
پوزیتیویسم آغاز شد. پوزیتیویسم از دیدگاه 
ابزاری  عقالنیت  پیش برند،ه  مکتب،  این 

هورکهایمر  انتقاد  مورد  مساله  این  و  بود 
بود.  موسسه  اعضای  دیگر  و  آدورنو  و 
از  فرانکفورت،  مکتب  انتقادی  نگرش 
تأثیر  هگل  دیالکتیک  و  مارکس  اولیۀ  آثار 
هورکهایمر  مهم  کتب  و  آثار  از  داشت. 
»دیالکتیک  کتاب  به  می توان  آدورنو  و 
روشن گری« در سال 1944 اشاره نمود. در 
این کتاب، مسالۀ اصلی این است که چرا 
انتظارات عصر روشن گری، بشر  برخالف 
به جای ورود به وضعیتی انسانی، به سوی 
مهم دیگر هورکهایمر  اثر  توحش می رود. 
امریکا  در  اقامت  زمان  در  که  آدورنو  و 
اقتدار طلب«  »شخصیت  کتاب  نگاشته اند، 
است که بالفاصله بعد از کتاب دیالکتیک 
روشن گری در سال 1950 انتشار یافت. در 
این کتاب بیان شده که در امریکا و جهان 
غرب، نوعی استعداد فاشیستی وجود دارد.

  مارکوزه
 

Herbert ma r مارکوزه  )رربرت 
است  آلمانی  فیلسوف  و  متفکر   )cuze
که در سال های 1898 تا 19۷9 می زیسته 
است. او آثاری چون »انسان تک ساحتی«، 
را  اصالح«  یا  »انقالب  و  تمدن«  و  »عشق 
را  خود  شخصًا  مارکوزه  است.  نگاشته 
اصول  که  می کند  معرفی  مارکسیست  یک 
شرایط  در  را  مارکسیستی  های  آموزه  و 
تازه و امروزی بررسی می نماید. از دیدگاه 
مارکوزه، مفهوم و نحوۀ زنده گی پرولتاریای 
است.  کرده  فرق  مارکس  دوران  با  امروز 
قرن  در  انگلیس  صنعتی  کارگران  مارکس 
امروزه  اما  است،  کرده  بررسی  را  نوزدهم 
نوع  جهان،  اجتماعی  و  سیاسی  تغییرات 
زنده گی طبقات کارگری را با »سرمایه داری 
این  با  اما  است.  داده  ارتباط  یافته«  رشد 
فشار  تحت  کماکان  پرولتاریا  طبقۀ  حال، 
است، اما نه به شکل استثمارگرایانه یی که 

در دوران مارکس وجود داشت.
یورگن هابرماس از فیلسوفان و اندیشمندان 
است.  آلمان  بیستم  قرن  مارکسیست 
اندیشۀ شلینگ  او در مورد  رسالۀ دکترای 

مارکسیسم  است.  آلمانی  معروف  شاعر 
هابرماسی، نوعی مارکسیسم انسان گراست. 
هابر ماس فیلسوفی شناخت گرا و در عین 
و  اندیشه  در  وی  است.  شکل گرا  حال 
نظریات خود از تفکر هگل متأثر می باشد. 
که  اجتماعی  اخالق  که  دارد  اعتقاد  او 
اساسی  مسالۀ  دو  از  می سازد،  مطرح  او 

و  فردی  حقوق  و  هویت  یعنی  متفاوت 
منافع عمومی و همه گانی حمایت می کند.

 
  نقد

این  اولیه،  اعضای  زنده گی نامۀ  برسی  با 
بیشتر  افراد  این  که  می آید  به دست  نتیجه 
از خانواده های یهودی و از طبقات متوسط 
به باالی جامعه بودند. با این حال، اعضای 
یهودی  منشای  تا  می کردند  سعی  موسسه 
همین  اما  سازند.  پنهان  را  خود  بودن 
صمیمانۀ  همکاری  و  اتحاد  در  مساله، 
فعالیت های  و  موسسه  ایجاد  در  آن ها 
آن ها  نگرش  داشت.  زیادی  نقش  فلسفی، 
به مسالۀ یهودیت، همانند دیدگاه مارکس 
در کتاب مسالۀ یهود بود. مارکس یهودیت 
بورژوازی  و  سرمایه داری  مسالۀ  از  را 
و  نقش  هرگز  و  می دانست  گرفته  نشأت 
جایگاه مستقلی به آن نداد، بنابراین به نظر 

نمی رسد که آن ها فعالیت یا اقدامی نظری 
یا عملی بر علیه سرمایه داری انجام دهند.

با مطالعۀ آموزه های این مکتب درمی یابیم که 
بهره گیری های  به رغم  موسسه  بنیان گذاران 
مالی از سوی خانواده، خود به فعالیت های 
در  این که  با  آن ها  نداشتند،  عالقه یی  مالی 
عمل، خود را طرف دار اصول مارکسیسم و 
طبقۀ پرولتاریا معرفی می کردند، هیچ یک از 
شیوۀ زنده گی طبقۀ کارگر پیروی نکردند، 
آن ها می توانستند حیات اجتماعی خود را 
به روش زنده گی طبقۀ پرولتاریا وفق دهند، 

امریکایی  سرمایه داران  سبک  به  آن که  نه 
زنده گی نمایند.

فقط  موسسه،  اعضای  که  می آید  نظر  به 
بهانۀ  به  شاید  علمی  و  نظری  لحاظ  به 
فعالیت  درگیر  خودنمایی  یا  خودمشغولی 
چرا  بودند،  شده  سیاسی  ـ  فلسفی  های 
که در عمل هرگز خود را تابعی از حیات 

واقع  در  ندادند.  نشان  کارگری  اجتماعی 
فردی که به لحاظ مالی و مادی در حداکثر 
رفاه اقتصادی زیسته است، هرگز نمی تواند 
زنده گی مشقت بار و سرسختانۀ یک کارگر 
و  مساله  این  حل  برای  و  نماید  درک  را 
راه حل  کارگری،  طبقات  حقوق  احقاق 
دیگری  انتقاد  سازد.  بیان  را  رویکردی  و 
نقدی  است، همان  وارد  مکتب  این  به  که 
است که بر رویکردهای مارکسیستی وجود 
برهه یی  به  و یک جانبه  تأکید صرف  دارد. 
این  پرولتاریا،  طبقۀ  اجتماعی  زنده گی  از 
مکتب را از بررسی همه جانبۀ حیات فلسفی 
و حوادث سیاسی جهان غافل ساخته است. 
فقط  فرانکفورت،  مکتب  اعضای  واقع  در 
جاری  حوادث  موسسه،  همان  حیطۀ  در 
می نمودند،  تحلیل  را  فلسفی  مسایل  و 
اصول  و  سیاسی  جریانات  که  حالی  در 
بحران های  و  مسایل  نوین،  سرمایه داری 

غیرقابل توصیفی را رقم می زد.
 

  رویکردها:
ترجمۀ  باتامور،  تام  فرانکفورت،  مکتب 

محمود کتابی، نشر پرستش، 13۷3.
حاتم  بیستم،  قرن  در  سیاسی  اندیشه های 

قادری، انتشارات سمت، تهران، 1389.
تاریخچۀ مکتب فرانکفورت، جی. مارتین، 
کویر،  تهران:  پهلوان،  چنگیز  ترجمۀ 

 .13۷2
www.resalat news.com :منبع

انتقاد دیگری که به این مکتب وارد است، همان نقدی ست که بر 
رویکردهای مارکسیستی وجود دارد. تأکید صرف و یک جانبه 
به برهه یی از زنده گی اجتماعی طبقۀ پرولتاریا، این مکتب را از 
بررسی همه جانبۀ حیات فلسفی و حوادث سیاسی جهان غافل 
ساخته است. در واقع اعضای مکتب فرانکفورت، فقط در حیطۀ 
همان موسسه، حوادث جاری و مسایل فلسفی را تحلیل می نمودند، 
در حالی که جریانات سیاسی و اصول سرمایه داری نوین، مسایل و 
بحران های غیرقابِل توصیفی را رقم می زدند

 بخش دوم و پایانی

افکار و زنده گی 
نظریه پردازانِ مکتب فرانکفورت

نیرویی 
به نام تی.ان.تی



            شراره صادقی گرمارودی
نوبل ادبیات سال 2010، بنا بر بیانیۀ نمایندۀ آکادمی سویدن، 
به خاطر »موشکافی در ساختار قدرت و ارایۀ تصویری نافذ از 
مقاومت، پیروزی و شکست فردی« به ماریو وارگاس یوسا، 
نویسندۀ کهن ساِل اهل پیرو اهدا شد. »نویسنده یی با موهبت 
رسوخ  خواننده  قلب  به  داستان هایش  که  قصه گویی  الهِی 

می کند.«
برپا  جایزه  این  اعالمِ  روز  در  که  خبری یی  کنفرانس  در 
نقره یی، در  با موهای  شد، یوسا شیک و آراسته و سرحال، 
بیشتر  که  روزنامه نگارانی  و  پیرو  سابق  رییس جمهورِ  جمع 
هسپانیایی زبان بودند، حاضر شد و گفت: »جایزۀ نوبل منحصر 
به نویسنده نیست، بلکه عامل شناخت اهمیت ادبیات امریکای 
التین و زبان هسپانیایی است که حاصل آن پیدایش شهروندی 

جهانی است.«
بنا بر وصیت آلفرد نوبل که این جایزه باید به کسی داده شود 
که در راه دست یابی به هدف و ایده یی واال، دستاوردی عظیم 
اعطای  در  نباید  آورده؛  فراهم  ادبیات  زمینۀ  در  تأثیرگذار  و 
این جایزه به یوسا که پنجاه سال قلم می زند، شک کرد. دنیا 
نوبل  به یوسا خوشحال شد. دریافت جایزۀ  نوبل  اهدای  از 
برابر است با نشستن در جایگاه بهترین نویسندۀ جهان در هر 
سال، رویدادی که خیلی به افکار عمومی و انتخاب هایی که 
آن ها در سر دارند، توجه نمی کند. اما آکادمی با انتخاب این 
شایسته ترین و معقول ترین و چه بسا از نظر بسیاری از ما، یکی 
از محبوب ترین نویسنده های فهرست نامزدهای دریافت نوبل، 
هم این انتقاد را که آکادمی به نویسنده گان اروپایی و چپ گرا 
توجه دارد، رد کرد و هم به جهت همان هدف و ایدۀ واال، 

روح تازه یی در نوبل دمید.
و  فکری  مشرب  از  ناشی  یوسا،  به  فارسی زبان ها  ما  اقبال 
فرهنگی مان است، از جنس همان سازگاری است که اغلب 
انتقادی  ریالیسم  یا  گورکی  سوسیالیستی  ریالیسم  به  نسبت 
اورول یا ریالیسم جادویی  امریکای التین داریم. یوسا بیش 
از سی اثر در قالب داستان، نمایش نامه، مقاله و رمان و نقد 
حدود  ترجمۀ  هم  یوسا  به  ما  گرایش  و  آشنایی  در  دارد. 
نیمی از معتبرترین آثارش به فارسی و هم تأثیر عمیق او به 
عنوان روشن فکر ضد اقتدارگرایی که آثارش طیفی از تجربۀ 
آثاری  دارند.  بزرگی  سهم  برمی گیرد،  در  را  انسانی  زیستی 
درهم تنیده از روایت ها، شخصیت ها، تاریخ، طنز، گفت وگوها 
و درون مایه هایی با عناصر سیاسی و اندیشۀ اعتراضی. به گفتۀ 
التین،  امریکای  نویسندۀ  یک  برای  سیاست  از  دوری  یوسا 
روایت گر  که  ادبیات  بر  نمی تواند  سیاست  و  است  دشوار 
روایت گری  این  پس  از  خوبی  به  یوسا  )و  است  زنده گی 

برمی آید(، پرتو نیافکند.
 شاید از همین رو بود که در مبارزات انتخاباتی سال 1990 
ریاست جمهوری پیرو شرکت کرد و البته از رقیب شکست 
رییس جمهور  می خواستید  چرا  که  سوالی  پاسخ  در  خورد. 
می کرده  فکر  گفت  و  نامید  احمق  یک  را  خود  بشوید؟ 
این  از  ولی  بوده،  ساده لوح  خیلی  بکند.  کمکی  می توانسته 
به  خیلی  تجربه  این  گرفته.  یاد  زیادی  چیزهای  تجربه 
کار  ادامۀ  بر  تأثیری  زده، ولی خوش بختانه  لطمه  روحیه اش 
ادبی اش نگذاشته. کار ادبی یعنی انتشار رمان های »مرگ در 
آند«، »سور بُز« و»یادداشت های دون ریگوبرتو« که در صورت 
پیروزی یا متوقف می شدند یا به تعویق می افتادند. این حرکت 
سیاسی تمایل یوسا را از چپ گرایی )طرفداری از کاسترو( به 

اندیشۀ ضد چپی و لیبرالیسم نشان می دهد.
اکنون  که  او  آمد،  دنیا  به   1936 در  یوسا  وارگاس  ماریو 
محسوب  هسپانیایی زبان  نویسنده گان  برجسته ترین  از  یکی 
این حال،  با  اما  کرد.  آغاز  اروپا  در  را  نویسنده گی  می شود، 
فضای اجتماعی و وقایع تعدادی از آثار اولیۀ او در زادگاهش 
پیرو، و دیگر کشورهای امریکای التین می گذرد. یوسا که در 
کودکی مجذوب یکی از رمان های پرماجرای ژول ورن شده 
و سودای نویسنده شدن در سر می پروراند، بخشی طوالنی از 
ایام کودکی اش را به تلخی در بولیوی سپری کرد. بعد همراه 
خانوادۀ مادری ، به حوالی لیما، پایتخت پیرو، نقل مکان کرد. 
در اواسط دهۀ 50 میالدی، زمانی که پیرو و جغرافیای سیاسی 

شورش،  با  سراسر  التین،  امریکای  فرهنگی  و  اقتصادی  و 
کودتا، دیکتاتوری و هرج ومرج روبه رو بود، وارد دانشگاه سن 
رساله یی  نوشتن  از  پس  سال 1959  در  شد.  لیما  در  مارکو 
دربارۀ آثار گابریل گارسیا مارکز، درجۀ دکترا گرفت و در دهۀ 
و  فوئنتس  کارلوس  مارکز،  نویسنده گانی چون  با  60 همراه 
خولیو کورتاسار، غریو نهضتی را با هدف احیای رمان و انفجار 

خالقیت امریکای التین بلند کرد.
یوسا در رمان هایش زنده گی واقعی را به چالش می کشد. از 
نظر او، »رمانی که تناقضی اساسی با دنیای واقع نداشته باشد، 
رمان نیست. زیرا تنها در آن صورت است که نویسنده بدیل 
دنیایی را در رمان می آفریند که دستاورد بزرگی در پیشرفت 
را  رمان  که  عقایدی  تفتیش  دستگاه  عامالن  دارد.  بشریت 
سه صدسال در امریکای التین به زیر سلطۀ خود داشتند، به 
خوبی از تأثیر چالش برانگیزی که رمان می تواند در روح بشری 

ایجاد کند، آگاه بودند.«

دهۀ  شصت  )ابتدای  ساله گی   26 در  را  رمانش  اولین  یوسا 
سگی(  )سال های  قهرمان«  »عصر  رساند؛  چاپ  به  میالدی( 
برگرفته از تجربه های او در یک مدرسۀ نظامی در پیرو بود که 
مخاطب جهانی یافت. انتشار این کتاب در زادگاهش با جنجال  
بسیاری همراه بود و هزاران نسخه از آن به وسیلۀ افسران همان 

مدرسه و طی مراسمی در معرض دید عموم سوزانده شد.
»زنده گی واقعی آلخاندرو مایتا« روایت شخصیت هایی است 
طرفدار  گمنام  انقالبی  یک  از  خاطرات شان  کدام  هر  که 
چندین  رمان  انتهای  در  و  می کنند.  تعریف  را  تروتسکی 
می گیرد:  قرار  خواننده  روی  پیش  مایتا  آلخاندرو  از  تصویر 
مایتای عاشق پیشه و شیدای داستان عاشقانه، و در عین حال 
ستایشگر خدا و مارکس؛ مایتای انقالبی حرفه یی، که همه نوع 
دخالت در کارهای رفقای جوان می کند؛ و مایتای ایده  آلیست 
چپ ها  داخلِی  مبارزات  و  فرقه گرایی  شدت  از  که  مغلوب 
دچار توهم شده است.  رویکردی تاریخی و واقع گرا و توجه 
به مسایل اجتماعی ـ سیاسی، از جمله شاخصه های بارز آثار 

اولیۀ یوسا به حساب می آیند. »گفت وگو در کاتدرال« که در 
سال 1969 منتشر شد، شرایط اجتماعی، الیه های دیکتاتوری 
حکومت پیرو، تصمیمات و سیاست های خودکامه، حوادث 
نابودی روابط و زنده گی آدم های  انقالب، کودتا و  به  منجر 
معمولی را طی می کند. در سال 1995 معتبرترین جایزۀ دنیای 
هسپانیایی زبان یعنی سروانتس را نصیب او کرد. جایره یی که 

مارکز در 1980 و اوکتاویو پاز در 1990 برده بودند.
نو  طرحی  می کند،  سعی  کاتدرال«  در  »گفت وگو  در  یوسا 
از  رمان  این  روایت  برای  یوسا  دراندازد.  رمان نویسی  در 
درهم بافتن یک گفت وگوی اصلی و چندین گفت وگوی فرعی 
استفاده می کند. در این گفت وگوها روایت متمایز هر یک از 
خواننده  برای  را  اتفاق  آن  شکلی  به  ماجرا،  از  شخصیت ها 
به  که  تجربه یی  از  خواننده  درک  نهایت  در  می کنند.  بازگو 

صورت های مختلف دیده، شکلی کامل پیدا می کند.
یوسا بعد از اتمام دانشگاه و انتشار »گفت وگو در کاتدرال« 
پیرو را ترک کرد و به هسپانیا رفت. اما پس از پنج سال به 
کشورش بازگشت و در سال های بعد زمانی که به چهره یی 
هم چون  اروپا  مختلف  شهرهای  در  بود،  شده  بدل  جهانی 

بارسلون، لندن، پاریس و مادرید اقامت کرد.
اگرچه وقایع بسیاری از آثار اولیۀ یوسا در کشور پیرو اتفاق 
او کشورهای  بعدِی  رمان های  اما فضا و جغرافیای  می افتد، 
دیگری مانند برازیل و جمهوری دومینیکن بود. رمان »جنگ 

و  با شخصیت ها  منتشر شد،  سال 1981  در  که  آخر الزمان« 
صحنه ها و حوادث فراوانش موضوع رویارویی سنت و تجدد 
را در برهه  یی تاریخی از زمان اوج گیری مذهب )با الهام از 
واقعه یی که در اواخر قرن نوزده در کشور عقب افتادۀ برازیل 
رخ داده(، مطرح می کند. در این رمان افراطی گری و میل به 
انسان در ایجاد بحران و فاجعه  خشونت و نقش مهمی که 

دارد، به خوبی نمایان است.
 یوسا در کسوت نویسنده یی جامع االطراف از  نقد هنری و 
ادبی گرفته تا طنز، ستون روزنامه )یوسا یکی از ستون نویسان 
ثابت روزنامۀ معروف ال پاییس هسپانیاست( و نمایش نامه به 
خوبی و با قدرت می نویسد، اما عمدۀ موفقیِت او مدیون دو 
رمان است که در حدود دو دهۀ قبل انتشار یافته: »خاله جولیا 
و سناریونویس« )1982( داستانی عاشقانه با رگه هایی از طنز و 
البته نوآوری و »سور بز« )2001( یک تراژدی تاریخی که پهنۀ 

عمومی و عظیم سیاست را درمی نوردد.
»خاله جولیا« کم وبیش زنده گی نامۀ یوسا و بیان روایتی متکی 

بر تجربۀ شخصی است. شخصیتی که می خواهد برخالف میل 
پدری مستبد، با زنی مسن تر از خود ازدواج کند )خود یوسا 
نیز در نوزده ساله گی با قوم و خویشی که سیزده سال از او 
از  او جدا شد(.  از  بعد  ازدواج کرد و 9 سال  بود،  بزرگ تر 
روی این رمان در سال 1990، فیلمی با نام »فردا با ما باش« 

ساخته شد.
اثر  رعب آورترین  عین  حال  در  و  سیاسی ترین  بز«  »سور 
یوسا است. این رمان  بر اساس حوادثی است که در طول و 
بالفاصله بعد از سی ویک سال حکومت ظالمانه و دهشت بار 
تروخیلو )که سرانجام با توطیۀ قتل او پایان یافت( بر جمهوری 
دومینیکن رفته است. فرقی نمی کند که رمان های یوسا دربارۀ 
پیرو یا دیگر کشورهای امریکای التین باشد، او در دیکتاتوری 
سر برآورده، رشد کرده و آن را با پوست و گوشِت خود تجربه 

کرده است.
تروخیلو دیکتاتور منحرف و روانی که مردم دومینیکن لقب »بز« 
به او داده بودند، از زبان یکی از شخصیت های رمان به عنوان 
تنهایی و در دوران  به  شیطان توصیف می شود. شیطانی که 
حکومتش آسیب هایی به مراتب بیش از همۀ خسارات طول 
تاریخ بر این کشور وارد ساخته؛ خسارات و بحران هایی مانند 
امریکایی ها،  اشغال هسپانیایی ها و  حمله های کشور هائیتی، 
نظامی  دیکتاتورهای  و  احزاب  مبارزات  داخلی،  جنگ های 
امریکای التین و تمام مصایب و بالیای طبیعی مانند زلزله ها و 
طوفان ها که دومینیکنی ها را از زمین و هوا و دریا مورد تهدید 

قرار می دهد.
تاریخی  سنتی  داستان های  مرزهای  و  حد  نه تنها  بز«  »سور 
رمان های شاخص کالسیک  فهرست  در  بلکه  زده،  به هم  را 
مطلق  قدرت  عواقب  موشکافی  به  که  التین  امریکای 
می پردازند، جای گرفته است؛ فهرستی که  »پاییز پدرساالر« 
مارکز هم در آن جای دارد. از نظر یوسا، »رمان چه بر اساس 
حاصل  یا  زنده گی نامه یی  تجربیات  یا  تاریخی  واقعیت  یک 
از  دارد:  حیاتی  دستاورد  باشد،  آن  آفرینندۀ  ذهن  جرقه های 
خالل جادوی کلمات یا چیزی به آن اضافه می کند یا چیزی از 

آن کم می کند، اما واقعیت را از نو می سازد.«
او در مصاحبه یی گفته، از تعداد زیاد دیکتاتورهای امریکای 
التین و سیاست مداران کم مایه و بی مایه تعجب می کند و وقتی 
پای سوال و جواب وسط می آید، بسیاری از شهروندان میل 
که  این جاست  و  کنند  صرف نظر  خواسته های شان  از  دارند 
هنرمند باید با قدرت پا به میدان بگذارد. »یکی از دالیلی که من 
به سیاست کشیده شدم، این بود که فکر می کردم دموکراسی 
آن اندازه شکننده و ضعیف است که به راحتی ویران می شود و 

این یک تراژدی است.«
در  هم زمان  روایت  است. سه  تراژدی  این  دربارۀ  بز«  »سور 
رمان جریان دارد. روایت اصلی متعلق به فجایع تروخیلوی 
بر مسند قدرت در سال 1961 و زمان نزدیک شدن توطیۀ 
سابق  دست یاران  از  تعدادی  و  مردان  را  دومی  اوست.  قتل 
که بر علیه تروخیلو توطیه و شورش می کنند، روایت کرده و 
روایت سوم، قصۀ دختر یکی از مغضوبین تروخیلو است که 
بعد از یک تبعید طوالنِی خودخواسته در امریکا به دومینیکن 

برگشته است.
یوسا در جواب این سوال که رمان چه اندازه به واقعیت نزدیک 
تاریخ.  کتاب  یک  نه  است،  رمان  یک  بز  »سور  گفته:  است 
بنابراین من خیلی آزادی عمل داشتم. تنها محدودیتی که به 
خودم تحمیل می کردم، این بود که نمی خواستم چیزی را از 
خودم دربیاورم که در شکل زنده گی در جمهوری دومینیکن 
خیلی  اما  می گذارم،  احترام  حقیقت  به  من  نمی افتاد.  اتفاق 
چیزها را برای این که داستان باورپذیر باشد، تغییر داده امr و 
البته اغراق هم نکرده ام.« به بیان دیگر حقیقت به مراتب قوی تر 

از داستان است.
 یوسا مانند بسیاری از نویسنده گان امریکای التین، همواره بین 
دو قطب ادبیات و سیاست در رفت وآمد بوده است. »روبن 
گالو« استاد ادبیات هسپانیایی ـ امریکایی دانشگاه پرینستون، 
جایی که یوسا هم تدریس می کند، در روز اعالم خبر جایزه 
بیستم،  از نویسنده گانی است که در قرن  گفت: »یوسا یکی 
تیزی، درهم تنیده گی  تند و  بیشترین  بیشترین فصاحت و  با 
فرهنگ و سیاست در امریکای التین را نوشته است.« اما یوسا 
آثار غیرداستانی و نقد ادبی هم در کارنامۀ خود دارد. تحلیل 
و نقد رمان »مادام بوآری« اثر »گوستاو فلوبر« نوشته شده در 
سال 19۷5)عیش مدام( و اثری به نام» جاذبۀ محال« که دربارۀ 

»بینوایان«ِ »ویکتور هوگو« است.
اثر یوسا »دختری از پیرو« که در سال 2006 منتشر  آخرین 
شده، داستانی عشقی و سراسر حادثه است که خیلی از منتقدان 
شخصیت اصلِی رمان را شبیه شخصیت مادام بوآری می دانند 

و این شاید ناشی از عالقۀ یوسا به این رمان است.
و  شگردها  و  موضوع ها  از  فراگیر  مجموعه یی  یوسا  آثار 
در  »گفت وگو  مانند  او  اولیۀ  کارهای  بیشتر  سبک هاست. 
کاتدرال« با به کارگیری فنون رمان نویسی، جدی بودن و عدم 
لحن طنزآمیز رمان های مدرن هستند و رمان هایی مبتکرانه و 
کمدی و شاد مانند: »خاله جولیا« یا »زنده گی واقعی آلخاندرو 
مایتا« با سبک و لحن طنزآمیزی که دارند، در دستۀ رمان های 

پست مدرن جای می گیرند.
و در انتها باید به دو بن مایه و مضمون مرتبط در تمام رمان های 
ماریو وارگاس یوسا که پابه پای هم پیش می روند، اشاره کرد: 
افسون آزادی سیاسی یا اجتماعی یا فردی برای انسان آرزومند 
اعطا  و  ارایه  تخیل  و  هنر  به وسیلۀ  که  آزادی یی  و  آزادی 
می شود. در واقع روایت گری، به عنوان حاصل کار نویسنده، 
هم در روایت پیچیدۀ دل خواه یوسا و هم در به خدمت گرفتن 
فلسفه  یی که به درک ما از دنیا کمک می کند، در جای اصلی 

خود باقی است.
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آثار یوسا مجموعه یی فراگیر از موضوع ها و شگردها و سبک هاست. بیشتر کارهای اولیۀ او مانند »گفت وگو در کاتدرال« با به کارگیری 
فنون رمان نویسی، جدی بودن و عدم لحن طنزآمیز، رمان های مدرن هستند. و رمان هایی مبتکرانه و کمدی و شاد مانند: »خاله جولیا« 

یا »زنده گی واقعی آلخاندرو مایتا« با سبک و لحِن طنزآمیزی که دارند، در دستۀ رمان های پست مدرن جای می گیرند

)نگاهی به زنده گی و آثار 
ماریو وارگاس یوسا، برندۀ

جایزۀ نوبل ۲۰۱۰(
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مسموم سازی دختران دانش آموز

دیروز طالبان و آی.اس.آی، امروز تلقین روانی!

وزیر اطالعات و فرهنگ...
یک  گانی،  همه  رسانه های  کمیسیون  ایجاد  جای  به  بوده،   
و  تخطی ها  به  رسیده گی  نام«کمیسیون  به  دیگر  کمیسیون 

شکایات رسانه یی« را به شکل غیر قانونی، نگهداشته است.
سید مخدوم رهین می گفت که برای ایجاد«کمیسیون رسیده  گی 
به تخطی ها و شکایات رسانه یی« از رییس جمهور فرمان گرفته 
و این کمیسیون را به جای کمیسیون رسانه های همگانی، ایجاد 

کرده است.
خبرنگاران حاضر در این نشست، این دلیل را نمی پذیرفتند و 
تاکید داشتند که فرمان رییس جمهور نمی تواند در مخالفت با 

قانون قرار داشته باشد.
تحصیالت  و  معارف  فرهنگی،  دینی،  امور  کمیسیون  اعضای 
عالی مجلس نماینده گان نیز بر تطبیق قانون تاکید داشتند. خانم 
شما  وزیر،  »جناب  گفت:  کمیسیون،  این  رییس  ارشاد  هیلی 
فرمان  قانون،  موجودیت نص صریح  در صورت  که  می دانید 
باشد، هیچ  داشته  قرار  قانون  با  در مخالفت  که  رییس جمهور 

گونه مشروعیتی ندارد.«
سه روز قبل از این نامۀ دادخواهیی در برابر قانون شکنی های 
وزیر اطالعات و فرهنگ، که در پای آن امضای حدود 60 تن 
نهادهای صنفی و حامی  از گرداننده گان رسانه هاو مسؤوالن 
خبرنگاران وجود دارد، در اختیار این کمیسیون، قرار داده شده 

بود.
و   42 مواد  تعدیل  مورد  در  همچنان  کمیسیون  این  اعضای 
اطالعات  وزارت  از سوی  که  همه گانی  رسانه های  قانون   43
و فرهنگ پیشنهاد شده، نظر خبرنگاران حاضر در نشست را 
این  بررسی  از  بعد  دادند،  وعده  که  حالی  در  آنان  خواستند. 
تعدیالت نظریات خود را به کمیسیون پیشکش خواهند کرد، 
از کمیسیون تقاضا کردند تا وزیر اطالعات و فرهنگ را قناعت 
قانونی  تعدیالت، کمیسیون غیر  این  از تصویب  قبل  دهد که 
و  نموده  لغو  را  رسانه یی  شکایات  و  تخطی ها  به  رسیده گی 

اجازه دهد که کمیسیون رسانه های همه گانی، ایجاد شود.
تعدیالت پیشنهادی وزارت اطالعات و فرهنگ در مورد تغییر 

ترکیب و وظایف کمیسیون رسانه های همه گانی است.
 خبرنگاران حاضر در نشست روز گذشته همچنان تاکید داشتند 
که به کمیسیون های دیگر مجلسین شورای ملی مراجعه و از 
خواهند  شکایت  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  شکنی های  قانون 

گرد.

مدیریت منابع نفتی...
 گردیده است.

این  یافته های  بان شفافیت می گویند  مسووالن دیده 
تفحص از تصدی های دولتی مانند افغان گاز، زغال 
سنگ شمال و شرکت کود و برق منفی است و این 

شرکت ها وضعیت خوبی ندارند.
از عواید شرکت های  ترابی گفت زمینه سو استفاده 
از  گزارش  آخرین  »وقتی  دارد:  وجود  نیز  دولتی 
طریق ابتکار شفافیت نشر شد، در آن جا 285 میلیون 
در  که  تفاوت  این  داشت؛  وجود  تفاوت  افغانی 
گزارش دوم بود با تفاوتی که در گزارش اول است 
65 میلیون افغانی است، ]اما[ تاحال حل ناشده باقی 

مانده است«.
یافته های دیده بان شفافیت نشان می دهند که روزانه 
حداقل 50 الری زغال سنگ به صورت غیرقانونی 
پاکستان  به  و  عبور می کنند  »خیبر«  مرزی  منطقه  از 

منتقل می شوند.
  امکان سو استفاده های کالن

دیده بان شفافیت افغانستان می گوید در صورتی که 
عواید و قراردادهای منابع استخراجی شفاف نباشند، 
میلیاردها  به  که  مالی  بزرگ  استفاده های  سو  امکان 

دالر می رسد، وجود دارد.
زمینه  در  افغانستان  که  می دهد  نشان  تفحص  این 
استخراج  عرصه  در  ها  مقرره  و  قوانین  داشتن 
افغانستان  نمره  دارد.  خوبی  وضعیت  معدنی،  منابع 
بخش  در  و  است   63 مقررات  و  قوانین  داشتن  در 
گزارشدهی فعالیت های منابع استخراجی، افغانستان 
29 نمره را به دست آورده است. یما ترابی گفت: »در 
روی کاغذ ما بهتر عمل می کنیم تا این که در عمل ما 

گزارش بدهیم و معلومات به مردم ارایه شود«.
به گفته رییس دیده بان شفافیت، افغانستان از جمله 
منابع  بزرگ  قراردادهای  که  است  جهان  کشور   15
قرار  مردم  اختیار  در  و  کند  می  نشر  را  استخراجی 

می دهد.
بان شفافیت می گویند  دیده  این همه، مسووالن  با 
این  و  ندارد  معلومات  به  دسترسی  قانون  افغانستان 
شفافیت  در  افغانستان  نمره  تا  شده  سبب  موضوع 

منابع استخراجی کاهش یابد.
می شود  تامین  زمانی  شفافیت  گفت  ترابی  آقای 
تفتیش  و  کنترل  اداره  مانند  نظارتی  اداره های  که 
گزارش های خود را در اختیار مردم و نهادهای مدنی 
قرار دهند: »حکومت افغانستان تا امسال، راپورهای 
اداره کنترل و تفتیش را در اختیار مردم قرار نمی دهد 
بین  نورم  یابد.  تغییر  آینده  سال های  در  باید  این  و 
یک  وقتی  که  است  این  پیشرفته  کشورهای  المللی 
اداره کنترول و تفتیش می کند تنها برای خود نگاه 
نکند یا تنها در اختیار پارلمان قرار ندهد. باید مردم 

نیز آگاه شوند«.
این نهاد نظارتی تاکید کرد شفافیت منابع استخراجی 

رابطه مستقیم به قانون دسترسی به معلومات دارد.

          حلیمه حسینی
مکاتب،  در  دختران  مسمومیِت  از  روزها صحبت  این 
به راستی  اما  است.  بوده  رسانه ها  از  بسیاری  سرخِط 
حقیقت چیست؟ چرا کمتر به ساخت وتولیِد گزارش های 
تحقیقی در مواردی از این دست اقدام شده است؟ و چرا 

به جای کشف حقیقت، به فرافکنی دست می زنیم؟
واقعۀ  به  معارف نسبت  توجیِه وزیر محترمِ  توضیح و 
بیش  دانش آموز،  دختران  دسته جمعِی  مسمومیت  اخیِر 
هیچ کس  چرا  که  می کند  زیاد  را  گمانه زنی ها  پیش  از 
مسرِی  بیماری  یک چنین  امکاِن  بپذیرد  نمی خواهد 
جمعی و تلقینی، نمی تواند گویای واقعیت هایی باشد که 
در پِس مسمومیت های دسته جمعِی دختران در مکاتب 
وجود دارد؟... این کافی نیست که بگوییم یک نفر که 
بیهوش  شده،  مسموم  شاید  و  کرده  پیدا  تهوع  حالِت 
حالت  یک  درگیِر  نیز  دیگر  دختراِن  سپس  و  می شود 
روانی شده از هوش می روند و حالِت تهوع پیدا می کنند! 
برای اثباِت این ادعا، بیشتر این حقیقت مورد استناد قرار 
می گیرد که هنوز این مسمومیت های زنجیره یی، تلفات 
جانی نداشته است! هنوز کسی بر اثر این مشکِل مرموز 
که رو به پیچیده شدن می رود، جاِن خود را از دست 
دسیسه  یا  توطیه  یک  نمی تواند  این  پس  است،  نداده 
علیه فرزنداِن این سرزمین برای مانع شدن شان از مکتب 

رفتن باشد!! 
عجبا! چه منطِق مستدل و چه استدالِل رسا و گیرایی! 
آیا حتماً باید کسی جاِن خود را از دست بدهد تا قضیه 
و پروندۀ این اتفاقاِت مشکوک و سوءظن برانگیز، مورد 
دقت و ارزیابِی کارشناسانه قرار گیرد؟ آیا این کافی ست 
که بگوییم همۀ این حوادث خودبه خود و بدوِن دلیل 
رخ داده است؟ آیا بوی رنگ و سرگین و ... می تواند به 
بی هوش شدِن دسته جمعی شاگرداِن مکاتب بیانجامد؟ 
مگر پیش از این، این عناصر دهشت زا و خطرناک )به 
دور  شاگردان  زنده گِی  محیط  از  بزرگواران(  این  قوِل 
بوده است که به یک باره این چنین فاجعه زا شده اند؟ چرا 

در عمل کردِ دولت نسبت به این قضیه، یک چنین تغییِر 
صدوهشتاد درجه یی را شاهد هستیم؟ 

 ،1391 جوزای  ماه  در  یعنی  پیش  ساِل  یک  درست 
ریاست محترم امنیت ملی، دسِت طالبان و استخبارات 
پاکستان را در این مسمومیت ها دخیل دانست و حتا خبر 
دستگیرِی چند تن و اعتراِف آن ها مبنی بر دست داشتن 
در مسمومیت را در اختیارِ رسانه ها قرار داد. آن روزها 
یا ریاست امنیت ملی افراد خیالی را دستگیر کرده بوده، 
یا تاهنوز دولت محترمِ ما از قدرتی که می تواند »رنگ« 
و »سرگین« داشته باشد، بی خبر بوده  است. اما حال چه 
شده که تمام سعی بر این است که این مسأله را یک 
تلقین و یا بیماری روانِی دسته جمعی نشان دهند و با 
این ادعاها و یا ساده انگاری در ریشه های این مشکالت، 
از یک خطر جدی  که معارف کشور را تهدید می کند، 

چشم بپوشند؟ 
یا  و  طالبان  از  صحبتی  می شود  سعی  که  روزها  این 
دیگر عواملی که ممکن است دست در این قضایا داشته 
باشند به میان نیاید، باید دید که در پِس این سرپوش 
وزیر  چرا  می کنند؟  دنبال  را  هدف  کدام  گذاشتن ها، 
صاحِب معارف با یک چنین بیاناتی، قضیه را این چنین 
اجندای  آیا  است؟  داده  جلوه  افتاده  پا  پیش  و  ساده 
نباید  که  گرفته  قرار  دولت  دستورالعمل  در  خاصی 
سخنی از ارتباط طالبان و مسمومیِت شاگردان زده شود؟

این کشور،  آیندۀ  نظام  در  باید  طالبان  می رسد  نظر  به 
سهم و جایگاهی داشته باشند. گفت وشنودها از زمزمۀ 
از  گرفتن  سهم  انتخابات،  در  حضورشان  و  شرکت 
چوکی های پارلمانی و کابینه و دولِت آینده، وارد شدِن 
و  داخلی  معادالت  و  قدرت  عرصۀ  در  مستقیم شان 
تثبیت شده،  به عنوان یک جریان رسمی و  بین المللی 
تالش های پُرخرج و هزینه بردار برای به پای میِز صلح 
دارند  این  از  ....، همه خبر  و  آن ها  مذاکره کشاندِن  و 
سطح  در  حتا  و  نظام  دروِن  در  که  کسانی  هستند  که 
با  همسو  و  شبیه  جریان های  و  طالبان  برای  بین الملل 

که  حمایتی  یک چنین  اما  البی گری اند.  حال  در  آن ها 
آن  از  عمومی  افکار  که  آن چه  هر  از  را  آن ها  پای  رد 
به  مکاتب،  زدن  آتش  مثل  ـ  می شود  متنفر  و  منزجر 
مکتب  معلمان، مسموم ساختِن شاگردان  رساندن  قتل 
و تیزاب پاشیدن به صورت دخترانی که می خواهند با 
کسب علم و دانش از جهل و بی خبری بیرون آیند ـ 
می توان  که  است   تازه یی  و  حساس  روند  یک  خود 
در عمل کردها و کارکردهای وزارت معارف به خوبی 
دید. به همین خاطر بدون این که بخواهیم و قصد متهم 
کردِن فرد و یا ارگانی را به جانب دارِی آشکار از طالبان 
داشته باشیم، خوب است با طرح سواالتی که گذشت، 
را  مربوطه  مسووالِن  موضع گیری  نحوۀ  و  عمل کرد 
نسبت به قضیۀ مهمی مثل مسمومیت شاگردان مکاتب 
بررسی کرده و از آن ها پرسش و پاسخی صورت دهیم. 
خوب است که دل سوزان به وطن، به جز مسایل سیاسی 
و به جز مسایلی که خونین است و خون بار، به قضایا 
داشته  جدی  توجه  هم  دست  این  از  پرونده هایی  و 
باشند؛ چرا که بی هوش و مسموم شدِن هزاران شاگرد 
مکتب هرچند که هنوز تلفات جانی نداشته، اما خطری 
بزرگ و تکان دهنده برای امنیت ملی و ثبات و بازسازِی 
در  تکنولوژی  و  علم  فروپاشیدۀ  ازهم  زیرساخت های 
افغانستانی ست که منهای تحصیل علم و معرفت، هرگز 
نمی تواند بر مشکالت و چالش های عدیده یی که پیش 

رو دارد، غلبه کند. 
همان قدر  بی سوادی  و  در جهل  مانده  زنان  و  دختران 
خطرناک اند که مردان بی سواد و دگم اندیش! چه بسا که 
خطر عدم آگاهِی زنان بیشتر خواهد بود، چرا که تربیِت 

نسل ها به عهدۀ آن ها است. 
با  و  بگیرند  جدی  باید  مسووالن  را  مسمومیت  خطر 
به  پذیرفت که  نمی توان  ادعاهای سرسری و چندگانه 
و  فراگیر  زنجیره یی،  این چنین  حوادثی  بروزِ  یک باره 
امنیت و  قدرت مند، بدون دخالِت دست هایی که علیه 

ثبات ملِی ما سازمان دهی می شوند، امکان داشته باشد.
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بحران را از این...
 مورد از دستور کار مجلس خارج و به کمیسیون ها 

واگذار شد.
شماری از مسووالن شبکه نهادهای مدنی، روز یکشنبه 
به  این طرح  اگر  که  گفتند  کنفرانس خبری  در یک 
همان صورت اولی آن تصویب نشود، دستاوردهای 
ده ساله افغانستان در راستای منع خشونت با زنان با 

چالش مواجه خواهد شد.
سید ناصر موسوی، سخنگوی این شبکه گفت: »در 
صورتی که این قانون تصویب نشود یا ملغا شود، در 
واقع دستاوردهای ده ساله ملت و به خصوص زنان 
بین  از  و  می شود  مواجه  جدی  چالش  با  افغانستان 

خواهد رفت.«
تقنینی  فرمان  که  هستیم  آن  خواهان  »ما  افزود:  او 
)رییس جمهوری( از طرف شورای ملی بدون اعمال 
تغییر در آن، تصویب شود. در صورتی که تغییراتی 
به میان می آید، باید آن بخش هایی را تحت پوشش 

قرار دهد که حمایت حقوقی از زنان را بیشتر کند.«
سال  در  زنان،  طوالنی  تالش های  پی  در  قانون  این 
با  جمهوری  رییس  کرزی،  حامد  سوی  از   1388

صدور یک فرمان تقنینی به اجرا گذاشته شد.
حاال شماری از نماینده گان مجلس بر آن هستند که 
لغو و  امکان  تا  به تصویب مجلس برسد  قانون  این 
تغییر آن به حد اقل برسد و حمایت های قانونی برای 

اجرایی شدن آن بیشتر شود.
این که  بر  تاکید  با  نمایندگان  از  برخی  اما روز شنبه 
چند ماده آن مغایر اصول اسالمی است، بررسی این 
طرح را از دستور کار جلسه عمومی مجلس خارج 

کردند.
سن ازدواج دختران، چندهمسری، اجازه والدین در 
امن و  فعالیت خانه های  تجاوز جنسی،  ازدواج،  امر 
خشونت فیزیکی با زنان، از مسایل مورد اختالف در 

جلسه روز شنبۀ مجلس بود.
معتقدند  طرح،  این  تصویب  مخالف  نماینده گان 
مساله  بر  گذاشتن  قید  جمله  از  و  موارد  این  که 
کاهش  دختران،  ادواج  سن  بردن  باال  چندهمسری، 
نقش والدین در ازدواج فرزندان و فعالیت خانه های 

امن، خالف شریعت است.
منع  قانون  طرح  با  موافق  نهادهای  و  نماینده گان 
خشونت با زنان به این باور هستند که این طرح در 
زمان امضای آن از سوی حامد کرزی به قدر کافی 

مورد بحث قرار گرفته و با شریعت مطابقت دارد.
این  انتهای  تا  ابتدا  از  که  گفت  موسوی  ناصر  سید 
تعدیل  به  نیازی  هیچ  و  است  کامل  و  جامع  قانون، 

نیست.
حمیده وردک از فعاالن مدنی گفت که دالیل مخالفت 
مخالفان  او،  نظر  به  نبود.  قناعت بخش  این طرح  با 
تصویب این طرح، یا اصاًل این طرح را نخوانده اند یا 

تخصص کافی در این زمینه ندارند.
نکنید.  بدتر  هم  این  از  را  »بحران  کرد:  تاکید  او 
در  که  است  طوری  زنان  وضعیت  حاضر  حال  در 
خانه های خود هم امنیت ندارند. تجاوز پدر بر دختر 
نشان دهنده آن است که در بدترین حالت قرار داریم. 
لطفا این قانون را بگذارید که تصویب و عملی شود.«
تقنینی  فرمان  اساس  بر  قانون  این  حاضر  حال  در 

رییس جمهوری قابل اجرا است.
در ده سال گذشته تالش های گسترده یی در جریان 
دولتی  نهادهای  و  جامعه  خانواده،  در  زنان  که  بوده 
مناسبی  حقوق  دارای  و  برسند  مناسبی  جایگاه  به 
در چارچوب قانون اساسی و ارزش های اسالمی و 

سنت های اجتماعی شوند.

هیچ گزینه یی جز انتخابات...
طریق  از  و  مردم  آرای  براساس  باید  ملی  زعیم  دارند؛   

انتخابات برگزیده شود.
آقای احمد ولي مسعود همچنان پروسۀ صلح و مذاکره با 
گردیده  یادآور  خوانده،  ناکام  و  ناقص  را  مسلح  مخالفان 
است که شورای عالی صلح توانمندي و صالحیت مذاکره 

با طالبان را ندارد.
او گفته که باید روند صلح افغانستان با مخالفان مسلح از 

موضع قدرت مدیریت شود.

بازگشت روسیه به مرز 
افغانستان- تاجیکستان 

کذب است
دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی با رد خبر بازگشت روسیه به 
مرز تاجیکستان، تأکید کرد که تاجیکستان پس از خروج نیروهای 
ناتو از افغانستان نیز توان و ظرفیت حفاظت از مرزهای خود با 

افغانستان را دارد.
جنرال نیوکالی بوردیوژا دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی با 
اعالم کرده بودند، روسیه با  رد خبر برخی از رسانه ها که اخیراً 
توجه به احتمال تغییر وضعیت در سال 2014 در زمینه بازگشت 
می کند،  مذاکره  تاجیکستان  مرز  حفاظت  برای  روس  مرزبانان 
تأکید کرد: تاجیکستان پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان 
نیز توان و ظرفیت حفاظت از مرزهای خود با افغانستان را دارد.

به گفته این مقام نظامی سازمان امنیت جمعی، هیچ مذاکراتی در 
بازگشت دوباره  و  تاجیکستان  مرزبانان روسیه در  مورد حضور 

آنان به مرز مشترک این کشور با افغانستان انجام نشده  است.
سال  هشت  روسیه  مرزبانان  که  کرد  تأکید  ادامه  در  بوردیوژا 
قبل این کشور را ترک کرده و اگرچه برخی از زیرساخت های 
و  مرزبانان  تاکنون  اما  این کشور گذاشت  اختیار  در  را  مرزبانی 

ارتش تاجیکستان به تجهیزات فنی و سالح نیاز دارد.
به گفته وی، همکاری میان روسیه و تاجیکستان در بخش مرزبانی 
با  کشور  این  ارتش  و  مرزبانان  تکمیل  و  تأمین  زمینه  در  فقط 

تجهیزات مورد نیاز آنان انجام می گیرد.
امنیت جمعی در حالی رسانه یی شد که  این مقام سازمان  بیانیۀ 
آندری آوتیسیان سفیر روسیه در افغانستان اخیراً در مصاحبه یی 
با خبرگزاری رویترز با اشاره به تحوالت احتمالی در افغانستان 
تأکید کرده  است که مسکو انتظار بدتر شدن اوضاع در این کشور 
پس از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 را دارد و با توجه به 
این امکان انتقال مرزبانان خود به مرز افغانستان را با تاجیکستان 

بررسی می کند.



هزاران باشندۀ ولسوالی کلفکان و شماری 
والیت  ولسوالی های  دیگر  باشنده گان  از 
کلفکان  ولسوالی  در  گذشته  روز  تخار  
جدید  امنیۀ  فرمانده  قطغنی،  آغاگل  علیه 

این والیت تظاهرات کردند.
شاهراه  ساعت  سه  برای  تظاهرکننده گان 
ترافیک  روی  بر  را  تخار   rقندوز  – کابل 
بستند و از دولت خواستند که هرچه زودتر 
امینه  فرمانده  قطغنی(  عبدالمنان)آغاگل 

جدید این والیت را از کار برکنار کند.
روی  که  پالکارت هایی  تظاهرکننده گان، 
عبدالمنان«،  به  »مرگ  بود  شده  نوشته  آن 
»ما عدالت می خواهیم«، »عبدالمنان برکنار 
شود«، »مرگ بر والی« را نیز با خود حمل 

می کردند.
آنان فرمانده امنیه جدید والیت تخار را که 
به غضب  متهم  بود،  تالقان  شهردار  پیشتر 

زمین و اخذ رشوه کردند.
یک  عبدالمنان  که  می گویند  معترضان 
شخص بی سواد است و کفایت الزم کاری 

را ندارد.
خیرمحمد  داخله،  وزارت  تازه گی  به 
در  و  برکنار  کار  از  را  تخار  امنیه  فرمانده 
آغاگل  به  مشهور  عبدالمنان  او  عوض 
والیت  این  امنیه  فرماندهی  به  را  قطغنی 

گماشته است.
مکتوب  گذشته،  روز  که  می شود  گفته 
مقرری عبدالمنان به والیت تخار فرستاده 

شده است.
سخنگوی  اسیر،  عبدالخلیل  حال،  بااین 
خبرگزاری  به  تخار  والیت  امنیه  فرمانده 
زمانی که  گذشته  »روز  گفت:  بخدی 
جدید  امنیه  فرمانده  قطغنی،  عبدالمنان 
والیت  این  فرماندهی  داخل  تخار  والیت 

او  شهرعلیه  باشنده گان  از  شماری  شد، 
تظاهرات کردند.«

آقای اسیر اما غضب زمین، دریافت رشوه 
از سوی آغاگل قطغنی را به شدت رد کرد 
و گفت که او آدم نظامی و با تجربه است.

اعتراض حق شهروندان  اسیر می گوید که 
تخار است، اما او تاکید کرد که خواسته ها 

و حرف های معترضان بی مورد است.
در همین حال، نجیب اهلل مطهری، از تظاهر 
کننده گان گفت: »روز گذشته هم تظاهرات 
بر  ما  خواست  اگر  و  هم  امروز  کردیم، 
آورده نشود، تظاهرات ما ادامه پیدا خواهد 

کرد.«
معترض  هزاران  نماینده گی  به  که  او 
که  داد  هشدار  دولت  به  می کرد  صحبت 
اگر تا چند روز دیگر والی و فرمانده امنیه 
جدید والیت تخار برکنار نشوند، به شکل 
گسترده تظاهرات خود را ادامه خواهند داد.
اگر  که  داند  هشدار  همچنان  معترضان 
امروز  از  نشود،  عملی  آنان  خواسته های 
شاهراه کابل – قندوز r تخار بطور کلی به 

روی ترافیک مسدود خواهد شد.
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سخنگوی ریاست جمهوری:

کرزی در سفر به هند پیرامون 
اختالف مرزی خط دیورند نیز 

گفت  وگو خواهد کرد

تظاهرات شماری از باشنده گان تخار 
برضد فرمانده جدید این والیت

گفت وگو کننده: ناجیه نوري  
وقت تان  این که  از  تشکر  با  استاد  جناب 
نخست  در  گذاشتید،  ما  اختیار  در  را 
به  توجه  با  را  افغانستان  سیاسي  وضعیت 
نزدیک شدن سال 2014، برگزاري انتخابات، 
چالش ها  و   پارلمان  در  موجود  مشکالت 
و  افغانستان  میان  مرزي  درگیري هاي  و 

پاکستان چه گونه ارزیابي مي کنید؟
پاسخ: از شما هم تشکر، اما این طوالني ترین 
پرسیده  من  از  حاال  تا  که  بود  پرسشی 
که  بگویم  باید  صورت،  هر  به  است.  شده 
مردم  براي  تنها  نه   2014 سال  نزدیک شدن 
افغانستان، بل براي جامعۀ جهاني و کشورهاي 

منطقه نیز نگران کننده است.
من فکر مي کنم که چگونه گي رویدادهاي سال 
2014 بسته گي به سه عامل داخلي، منطقه یي 
و جهاني دارد و عامل داخلي مربوط به نحوۀ 
شکل گیري حکومت جدید در افغانستان است 
که آن هم بسته گي به برگزاری انتخابات دارد.

تجربۀ  یک  ما  کشور  براي  انتخابات  آن که  با 
جدید است؛ اما در این رابطه یک مقدار تجربه 
ریاست  جمهوري  و  پارلماني  انتخابات  دو  از 
گذشته داریم که مي توان از آن درس گرفت، 
زیادي  کاستي هاي  گذشته  انتخابات  زیرا 
حیثیت  و  سالمت  کاستي ها  این  که  داشت 

دموکراسي در افغانستان را زیر سؤال برد.
انتخابات به این بسته گي دارد که بستر قدرت 
همه  از  مهمتر  و  مي دهند  تشکیل  کي ها  را 
این که عامل مهم انتخابات گرایش هاي سیاسي 
است، به این معنا که اگر انتخابات سال 2014 
مانند سال هاي گذشته سمت و سو داده شود، 
باید منتظر حادثه هاي زیادي  این صورت  در 

باشیم.
حکومت جدید پاکستان که پدر طالبان خوانده 
ریاست جمهوري  انتخابات  همچنان  و  شده 
ایران از جمله مسایل اساسي است که بر سال 
تاثیرگذار  نیز  افغانستان  انتخابات  و   2014

خواهد بود.
سیاسي  احزاب  و  نخبه گان  چرا  پرسش:  
فاقد یک طرح ملي هستند و تا هنوز به آن 

دست نیافته اند؟
حاال  تا  ما  علت هایي که  از  یکي  پاسخ: 
پیدا کنیم،  به یک طرح ملي دست  نتوانستیم 
شاید نا همگون بودن و پراگنده بودن نیروهاي 
حتا  موارد  از  بسیاري  در  و  است  سیاسي 
احزاب سیاسي خود نیز فکر نمي کنند که یک 
با  حالي که  در  هستند،  سیاسي  بزرگ  نیروي 
جمع شدن مي توانند یک گروه بزرگ سیاسي 
را ایجاد کرده و خدمات بهتري را براي مردم 

انجام دهند.
احزاب  داراي  آناني که  دیگر،  سوي  از 
عادت  یکه تازي  به  هستند،  بزرگ  سیاسي 
کرده اند و هیچگاه به ایجاد یک جبهۀ کالني 
بحران  حل  مورد  در  مشخص  طرح هاي  که 
اما  اند؛  نکرده  ارایه  باشند،  داشته  افغانستان 
خوشبختانه شماري از سیاسیون هم هستند که  
طرح هایي را که مسایل قومي و مذهبي در آن 
وجود ندارد، مطرح کردند که شاید بتواند در 
نباید فراموش کرد  اما  آینده موثر واقع شود؛ 
و  کار  باید  و  نیست  کافي  طرح ها  این  که  

تالش بیشتري صورت گیرد
براي  نوع طرحي  پرسش: فکر مي کنید چه 

نجات افغانستان از بحران نیاز است ؟
پاسخ: ما مي توانیم طرحي را مطرح و پیشنهاد 
فعالین  و  نخبه گان  همۀ  شامل  که  نماییم 
این  طرح  مطرح کردن  براي  و  باشد  سیاسي 
نخبه گان  بزرگ  گردهماي  یک  به  ما  ملي 
دیگر  مهم  مسالۀ  و  داریم  ضرورت  سیاسي 
این که در این گردهماي باید یک مسودۀ آماده 
آن  شامل  نخبه گان  اکثریت  نظریات  تا  شود، 
وجود  طرح  چند  حاضر  حال  در  اما  باشد؛ 
دارد که یکي از این طرح ها مربوط احمد ولي 

مسعود تحت عنوان اجنداي ملي است.
دیدگاه شما  از  ملي  اجنداي  پرسش: طرح 

چه نوع طرحي است؟
طرح  منفي  و  مثبت  نقاط  مورد  در  پاسخ: 
اجنداي ملي صحبت نمي کنم؛ اما صرف نظر 
از  نظر  بد و صرف  یا  این که خوب است  از 
این که مردم آن را مي پذیرند یا خیر و گذشته 
یا  گرفته  قرار  دوستان  تایید  مورد  این که  از 
خیر؟ باید گفت که  یکي از طرح هایي که به 
عنوان یک طرح ملي از آن سخن زده مي شود، 
واقعیت  یک  به  و  است  ملي  اجنداي  طرح 
دارد  امکان وجود  این  و  مبدل شده  تاریخي 

که آن را به حقیقت تاریخي تبدیل  کند.
و  کردم  مطالعه  بار  چندین  را  طرح  این  من 
باید بگویم که این طرح ضمن این که با زبان 
شیرین نوشته شده، به عنوان یک اپوزیسیون 
گرفته  صورت  تالش  و  کرده  عمل  خوب 
افغانستان  آیندۀ  براي  را  موثري  راه هاي  تا 

پیشنهاد کند.
 به نظر من آقاي مسعود کار بسیار خوبي را 
انجام داده و باید گفت که یک کار نو است 
را  طرح هایي  چنین  ما  سیاسیون  سایر  اگر  و 
ده ها  افغانستان  امروز  شاید  مي کردند،  مطرح 
در  بحران موجود  از  بیرون رفت  براي  طرح 

اختیار مي داشت.
من در مورد این طرح چند پیشنهاد دارم: اول 
گروپ  یک  ملي  اجنداي  بخش  هر  این که 
کاري نیاز دارد؛ اما نباید این گروپ ها مربوط 
سیاسي،  احزاب  بل  باشد،  جناح  یک  به 
را  فعالین سیاسي و جامعۀ مدني  نخبه گان و 
نیز شامل باشد و این اقدام سبب خواهد شد 
به وجود  نیز  دیگري  اجنداهاي  و  تا طرح ها 

بیاید.
فکر مي کنم که اگر در مورد طرح اجنداي ملي 
بحث گروهي صورت گیرد و در صورتي که 
قابل قبول واقع گردد، به عنوان یک سند قوي 

مطرح خواهد شد.
مي تواند  ملي  اجنداي  طرح  آیا  پرسش: 
براي  و  آورد  گردهم  را  سیاسي  نخبه گان 

حل بحران سال 2014 مؤثر واقع شود؟
احزاب  و  سیاسیون  فکرمي کنم  من  پاسخ: 
مخالف  نظریات  کساني که  حتا  و  سیاسي 
اجندا  این  روي  جلسه  چندین  در  داشتند، 
و  موافق  نظریات  وجود  با  و  کردند  کار 
بود؛  خواهد  موثر  بسیار  طرح  یک  مخالف، 
اما تبدیل شدن این طرح به یک فورمول براي 

آینده افغانستان نیاز به کار بیشتري دارد.
کار  اجندا  این  روي  که  قدر  هر  من  باور  به 
بود؛  خواهد  موثرتر  گیرد،  صورت  بیشتر 
معرض  در  اجنداي  این  یک بار  اگر  بنابراین 
دید نخبه گان قرار گرفته و روي آن بحث و 
تبادل نظر صورت گیرد، بسیار خوب خواهد 

بود.
 با تشکر از شما 
از شما هم تشکر.

دكتر سید مسعود استاد دانشگاه كابل:

اجنداي ملي مي تواند 
به یك حقیقت تاریخي مبدل شود

به  سفر  در  دارد  قصد  جمهورکرزی  رییس 
قراردادهای تسلیحاتی  امضای  هند در مورد 

با مقامات این کشور گفت وگو کند.
این در حالی است که تنش بین افغانستان و 
پاکستان در مورد اختالفات مرزی دو کشور 

رو به افزایش است.
نو،  دهلی  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس  گفت  کرزی  سخنگوی  فیضی  ایمل 
مورد  در  هند  به  سفر  در  افغانستان  جمهور 
اختالف بر سر مسایل مرزی »خط دیورند« و 
راه های تقویت نهادهای امنیتی افغانستان نیز 

گفت وگو خواهد کرد.
پیمان  مورد  در  »افغانستان  گفت:  فیضی 
را  آن  و  رسیده  توافق  به  هند  با  راهبردی 
امضا کرده است؛ بر اساس این پیمان هند در 
زمینه های مختلف به افغانستان کمک خواهد 

کرد.«
امنیتی  نیروهای  تقویت  »برای  افزود:  وی 
افغانستان، از هند خواهیم خواست در تامین 
نیازهای نظامی و کمبودها به ما کمک کند.«

از  محدودی  تعداد  قبل،   ها  سال  از  هند 
موسسات  در  را  افغانستان  نظامی  افسران 
نظامی خود آموزش داده است اما گذشته از 
چند موتر نظامی،  کمک نظامی قابل توجهی 

در اختیار این کشور قرار نداده است.
دهلی نو در سال 2011 یک پیمان راهبردی 
توجه  با  آن  اساس  بر  که  کرد  امضا  کابل  با 
به آماده شدن افغانستان برای تحویل گرفتن 
مسوولیت امور امنیتی این کشور از نیروهای 
همکاری های  می توانند  طرف  دو  خارجی، 

آموزشی خود را گسترش دهند.
گفت  هند  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
همکاری دهلی نو با کابل بر طرح های توسعه 
متمرکز است اما با توجه به چالش های پیش 

رو، بحث امنیت نیز اهمیت پیدا می کند.
سید اکبرالدین گفت موضوع تجهیز نیروهای 
به  راهبردی  مشارکت  چارچوب  در  افغان 
از  پیش  و  است  بحث  قابل  شکل  بهترین 
پایان سال 2013 نشستی برای بررسی مسایل 

امنیتی و سیاسی برگزار خواهد شد.
برخی تحلیلگران سفر حامد کرزی را به هند 

در مقطع زمانی یی که تنش ها با پاکستان باال 
گرفته است، احساساتی عنوان کرده اند.

احمد رشاد منگوری ماستر علوم سیاسی در 
هند می گوید که این تصمیم را رییس جمهور 
با  اخیر  تنش های  به  واکنش  در  افغانستان 

پاکستان، اتخاذ کرده است.
پاکستان  که  می دانند  همه   « گفت:  منگوری 
هستۀ تروریزم است، اما می تواند کلید صلح 
برای افغانستان نیز باشد. برخورد احساساتی 
آقای کرزی گوش زدی به پاکستان است که 
مثبت  پاسخ  افغانستان  خواسته های  به  اگر 
شما  دشمن  با  )افغان ها(  ما  نکند،  ارایه 

دوست و برادر واقعی شده می توانیم.«
تیره گی  از  هند  که  می گوید  منگوری  آقای 
روابط میان افغانستان و پاکستان استفادۀ سو 

می کند.
او می افزاید: »افغانستان می خواهد که در این 
صحبت  نیز  دیورند  خط  مورد  در  نشست 
میان  مناقشه  این  این که  برای   r هند کند، و 
افغانستان و پاکستان همیشگی باشد r یگانه 
کشوری است که خط دیورند را به رسمیت 
سوء  موقع  این  از  می خواهد  و  نمی شناسد 

استفاده کند.«
دریافت  مسالۀ  موضوع،  این  دیگر  بُعد   
پاکستان  است.  هند  نظامی  کمک های 
درگذشته پیشنهاد کمک های نظامی به شمول 
کرده  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  آموزش 
رد  افغانستان  از جانب  پیشنهاد  این  اما  بود، 
شده بود. این در حالی است که اعالمیۀ قصر 
ریاست جمهوری افغانستان از همکاری های 

نظامی هند خبر می دهد.
در  اخیر  حمالت  همچنان  منگوری،  آقای 
حامد  سفر  به  پاکستان  واکنش  را  افغانستان 
اگر  که  می گوید  داده  ربط  هند  به  کرزی 
حکومت افغانستان و احزاب مخالف به گونۀ 
پاکستان  با  تنش ها  برای  را  راه حِل  مشترک 
این موضوع می تواند فواید  در یافت نکنند، 
سیاسی انفرادی داشته باشد اما به زیان مردم 
و کشور افغانستان تمام خواهد شد و عواقب 
خواهد  قبال  در  را  آیندی  خوش  نا  و  بد 

داشت.

تحلیلگر ارشد هندی:  همه می دانند که پاکستان هستۀ تروریزم است، اما 
می تواند کلید صلح برای افغانستان نیز باشد. برخورد احساساتی آقای کرزی 

گوش زدی به پاکستان است که اگر به خواسته های افغانستان پاسخ مثبت ارایه 
نکند، ما )افغان ها( با دشمن شما دوست و برادر واقعی شده می توانیم.
هند از تیره گی روابط میان افغانستان و پاکستان استفادۀ سو می کند.

افغانستان می خواهد که در این نشست در مورد خط دیورند نیز صحبت کند، و 
هند - برای این که این مناقشه میان افغانستان و پاکستان همیشگی باشد - 

یگانه کشوری است که خط دیورند را به رسمیت نمی شناسد و می خواهد از این 
موقع سوء استفاده کند
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اسالمی  انتحاری حزب  سنا، حمالت  مجلس  اعضای  از  شماری 
گلبدین حکمتیار را به شدت محکوم کردند.

از  حکمتیار  اسالمی  حزب  که  می گویند  سنا  مجلس  اعضای 
یک سو وارد مذاکره با حکومت می شود و از سوی دیگر، به کشتار 

غیرنظامیان ادامه می  دهد.
هدایت اهلل رهایی یک عضو مجلس سنا گفت که »دولت افغانستان 
به  نماینده اش  می کند،  )مذاکره(  مصاحبه  حکمتیار  گلبدین  با 
مهمان خانۀ دولت می آید و روی مسایل صلح صحبت می کند؛ اما 
زمانی که از نزد دولت رخصت شد، حمالت انتحاری را باالی مردم 

افغانستان انجام می دهد.«
عارف اهلل پشتون عضو دیگر مجلس سنا گفت: »اکثریت والیان و 
زیران و سفیر صاحبان اعضای این حزب اند و با جرأت زیاد این 
ادعا را می کنند که حمله در شاه شهید کابل را ما انجام دادیم و بر 

یک دیگر در فیس بوک و انترنت مبارکی می دهند.«
منطقۀ شاه شهید  در  هفته گذشته  پنجشنبۀ  که  انتحاری  در حملۀ 
کابل رخ داد، به شمول شش غیر نظامی پانزده نفر کشته و نزدیک 

به چهل نفر دیگر زخمی شدند.
 هارون زرغون سخنگوی حزب اسالمی گلبدین حکمتیار دقایقی 
حمله  این  مسوولیت  رسانه ها  با  صحبت  در  حمله  این  از  پس 

انتحاری را بر عهده گرفت.
عهده  به  اسالمی  حزب  سوی  از  حالی  در  حمله  این  مسوولیت 
مذاکرات  برای  حزب  این  هیات  یک  قبل  چندی  که  شد  گرفت 

صلح به کابل آمد و با مقام های حکومتی صحبت نمود.
سپس گلبدین حکمتیار رهبر این حزب در یک مصاحبۀ اختصاصی 
با یک تلویزیون خصوصی از احتمال اشتراک حزب اش در انتخابات 

آینده ریاست جمهوری سخن گفت.
این  اعضای  که  می گویند  دیگر  سناتوران  از  برخی  حال،  این  در 
باید  و  می کنند  کار  حکومت  بلند  مقام های  در  اکنون  هم  حزب 
موقف شاخه های حزب اسالمی که در کابل فعالیت دارند، در این 

خصوص روشن گردد.
اما فضل الهادی مسملیار رییس مجلس سنا می گوید، حزب اسالمی 
که در کابل فعالیت دارد، حزب مستقل است و کارهایش به اساس 

قوانین کشور تنظیم می باشد.
 آقای مسلمیار انجام هرگونه حمالت انتحاری در کشور را جفا به 
حق  مردم می داند و می گوید:» هر کسی که به نام حزب اسالمی 
این  را می کشد،  افغانستان  مردم  دیگر،  نام  حکمتیار، طالب و هر 
کار بر حق ملت خیانت و ظلم است. ما از حکومت می خواهیم که 
عامالن این حمله را هر چه زودتر دستگیر کرده و به پنچۀ قانون 

بسپارد.«
حملۀ  انجام  مسوولیت  اسالمی  حزب  که  نیست  نخستین بار  این 
مسوولیت  نیز  گذشته  در  می گیرد،  عهده  بر  را  کابل  در  انتحاری 
چندین حمله در کابل و شماری از والیات را به دوش گرفته است.
اما آگاهان امور سیاسی از حکومت افغانستان انتقاد کرده می گویند 
گروه های  دیگر  و  اسالمی  حزب  برابر  در  حکومت  موقف  که 

مخالف روشن نیست.
از  انتحاری  حمالت  انجام  طرف  یک  از  حکومت  آنان،  گفته  به 
سوی این گروه ها را تقبیح می کند، اما در عین حال آنان را برادر 
خطاب کرده و از این گروه ها می خواهد که وارد مذاکرات صلح 

گردند.

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
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 r  awmasoud@hotmail.co.uk

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

0700263152

یک عضو مجلس سنا:
مقام های حکومتی مربوط به حزب اسالمی

حملۀ شاه شهید را به یك دیگر مبارکی گفتند

وزیر اطالعات و 
فرهنگ به شکایت های 

خبرنگاران پاسخ 
نداشت

نماینده گان  از  شماری  گذشته  روز 
نشست  در  کشور  رسانه یی  جامعۀ 
معارف  فرهنگی،  دینی،  امور  کمیسیون 
نماینده گان  مجلس  عالی  تحصیالت  و 
در  را  شان  شکایت های  یافته،  حضور 
سید  مکرر  شکنی های  قانون  به  رابطه 
مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ 

به اعضای این کمیسیون ارایه کردند.
و  اطالعات  وزیر  نشست،  این  در 
برابر  در  و  داشت  حضور  هم  فرهنگ 
از  خبرنگاران،  شکایت های  از  بسیاری 

ارایۀ پاسخ صریح، خود داری کرد.
مجلس،  این  در  حاضر  خبرنگاران 
می گفتند که تقاضای اصلی آنان تطبیق 
آنان  است.  همه گانی  رسانه های  قانون 
بر ایجاد کمیسیون رسانه های همه گانی 
همه  رسانه های  قانون   42 مادۀ  در  که 
داشتند؛  پافشاری  شد،  بینی  پیش  گانی 
اما وزیر اطالعات و فرهنگ از پذیرفتن 
خود  نشست  اخیر  تا  خواست  در  این 

داری کرد.
وزیر  وی  که  گذشته  سال  سه  در 
اطالعات و فرهنگ...    ادامه صفحه 6


