
اگر کرزی بگذارد که انتخابات 
برگزار شود، به نظر می رسد 

که او تالش خواهد کرد تا یک 
دست نشانده را که به احتمال زیاد 
برادرش عبدالقیوم کرزی است 

به جاِی خود بگمارد تا بتواند این 
دستۀ سیاسی موجود را در مقام 

خود حفظ کند و به او امکان دهد تا 
قدرت را از پشت صحنه در دست 
نگه دارد. این، برای افغانستان 
و برای منافع امریکا در منطقه، 

فاجعه آمیز خواهد بود

از  درخواست  با  افغانستان  داخلۀ  وزارت  سخنگوی 
راكت پرانی های  از  جلوگیری  برای  جهانی  جامعۀ 
پاكستان به افغانستان، در بارۀ ادامه این راكت پرانی ها 
هشدار داد و گفت: طی ۷۲ ساعت گذشته افغانستان 
با ۷۵ راكت از داخل خاك پاكستان هدف قرار گرفته 

شده است. 
نشست  در  داخله  وزارت  صدیق صدیقی سخنگوی 
هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در كابل 
با تأكید به لزوم بازنگری جامعه جهانی در باره نقش 
اسالم آباد در مبارزه با تروریسم، گفت: طی ۷۲ ساعت 
ولسوالی های  به  پاكستان  خاك  از  راكت   ۷۵ گذشته 
والیت كنر در شرق افغانستان اصابت كرده كه بر اثر 
برجا  و خساراتی  زخمی  تن  پنج  كشته،  تن  یك  آن 

مانده است.
از  راكتی  حمالت  توقف  لزوم  به  تاكید  با  صدیقی 
خاك پاكستان این اقدام را در راستای حمایت آشكار 

متحدان  و  جهانی  جامعه  از  و  دانست  تروریسم  از 
افغانستان خواست مانع این راكت پرانی ها شوند.

صدیقی در عین حال با تاكید به توان رزمی نیروهای 
افغان در مبارزه با نیروهای طالبان گفت: طی یك هفته 
گذشته گروه طالبان در حمالت خود به مناطق مختلف 
در والیت های بدخشان، هلمند، غزنی، نورستان و كنر 
با ۱۹۶ كشته, ۶۸ زخمی شكست سنگینی را متحمل 
و مجبور به فرار شدند. ...                ادامه صفحه 6
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آدم هاي حقير، انسان هاي واال را ديوانه مي پندارند؛ چرا كه اين انسان ها سرشِت 
نامعقول تري داشته و به سمت چيزهاي استثنايي جذب مي شوند: چيزهايي كه هيچ 

جذابيتي براي بسياري از مردم ندارند.

فردریش نيچه

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نشاندن »قیوم« به جای »حامد«

فاجعه  بار خواهد بود!

د  والیت  دغه  چې  ویيل،  چارواکیو  وردګو  میدان  د 

پاکستانیو وسله والو تر ګواښ الندې دی ورځ تر بلې 

یې امنیتي وضعیت خرابېږي.

خو د پوځي چارو شننونکي وايي، چې د حکومت د نه 

پاملرنې له امله د میدان وردګو والیت...        پاتې ۶ مخ

ډېرو والیاتو ته پاکستاني 
جنګیالي د یوې 

ستراتېژۍ له مخې راغلي

داکتر عبدالستار سیرت:

باید یک 
حکومت انتقالی 

به و جود بیاید

هشدار افغانستان به پاکستان:

راکت پرانی های تان را متوقف کنید!

مهـم ترين 
»مشکل 

افغانستان« 
2حل شد!
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تغيير در 

آثار چخوف

در برگ ها
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داکتر عبدالقیوم سجادي:

طرح اجنداي ملي فراتر از مسألۀ 
انتخابات است

هنوز نسل جوان افغانستان جايگاِه الزم براي مديريت و رهبري سياسي ندارند و هنوز 
هم فورمول ريش سفيد ساالري و بزرگ ساالري در جامعۀ ما حاكم است و از سوي ديگر، 

متنفذين و نخبه گان سياسي كه از جايگاه و نفوذ اجتماعي و سياسي برخوردار هستند، 
براي ادامۀ موقف سياسي و تثبيت جايگاه شخصي خود نيازمند ادامۀ ديدگاه هاي سنتي 
قدرت و سياست اند. بنابراين، معضل اساسي با فرهنگ سياسي سنتي و قبيله  يی حاكم 

بر مناسبات سياسي و اجتماعي جامعۀ افغانستان ارتباط دارد



حقوق  نماینده گان،  مجلس  به تازه گی 
را  دولتی  ارشد  مقام های  و  رییس جمهوری 
تصویب كرد و به این صورت، به مهم ترین و 
اصلی ترین معضلی كه كشوری مثل افغانستان با 

آن رو به روست، نقطۀ پایان گذاشت. 
اعضای  و  رییس جمهوری  حقوق  موضوع 
و  بحث  این سو  به  مدت ها  از  دولت،  ارشد 
سیاسی  حلقات  در  را  زیادی  گفت وگوهای 
مجلس  بود.  برانگیخته  نماینده گان  مجلس  و 
نماینده گان با تعدیالتی كه در حقوق بلندپایه گان 
كشور اعمال كرد، برای رییس جمهوری ماهیانه 
4۸۶ هزار افغانی، برای معاونان رییس جمهوری 
و  مجلسین  روسای  برای  افغانی،  ۲۷۲هزار 
برای  و  افغانی  ۲۲4هزار  كل  دادستانی  رییس 
عالی،  دادگاه  رییس  همراه  به  كابینه  اعضای 
این  البته  كرد.  تعیین  حقوق  افغانی  ۱۹۲هزار 
قانون كه در چهار فصل و نوزده ماده تصویب 
دورۀ  از  پس  حقوِق  موضوع  به  هنوز  شد، 

خدمت رییس جمهوری پاسخ نداده است. 
مجلس  به  حكومت  سوی  از  كه  قانونی  در 
برای  بود،  شده  فرستاده  كشور  نماینده گان 
خدمت،  دورۀ  از  پس  رییس جمهوری 
نظر  در  حقوق  افغانی  سه میلیون وپنج صدهزار 
گرفته بود. شنیدن و دیدِن این گونه رقم ها برای 
افغانی حقوق  ده هزار  تا  پنج  ماهیانه  كه  فردی 
دریافت می كند، چه پرسشی را به وجود خواهد 
به  قریب  اكثریت  كه  افراد  این گونه  آیا  آورد؟ 
اتفاق جامعه را تشكیل می دهند، نخواهند گفت 
چه  اساس  بر  كشور  بلندپایه گان  حقوق  كه 

معیاری تعیین شده است؟
با  فقط  افغانستان  كه  است  حالی  در  این   
حقوق  می تواند  جهانی  جامعۀ  كمك های 
روزنۀ  هنوز  و  كند  تأمین  را  خود  كارمنداِن 
نزدیك،  آیندۀ  در  كه  نیامده  وجود  به  امیدی 
رفع  داخلی  عواید  با  مشكل  این  حداقل 
با  افغانستان  كه  است  حالی  در  این  گردد. 
اقتصادی  سیاسی،  امنیتی،  مشكل  یك  و  هزار 
تن  ده ها  روز  هر  و  است  مواجه  اجتماعی  و 
ساختاری،  خشونت های  درگیری ها،  اثر  بر 
و  طبیعی  مصایب  و  اجتماعی  ناهنجاری های 
غیرطبیعی جاِن خود را از دست می دهند. این 
آمارهای  اساس  بر  حداقل  كه  است  حالی  در 
رسمی، شش ونیم میلیون كودك در افغانستان به 
آموزش دسترسی ندارند. این در حالی است كه 
هزاران كودك محروم و محتاج مجبور اند برای 
تأمین مخارج اولیۀ زنده گی خود، تن به كارهای 
میلیون ها  كه  است  حالی  در  این  بدهند.  شاقه 
انسان این سرزمین شب ها گرسنه می خوابند و 
به اساسی ترین نیازهای انسانی خود، پاسخ گفته 

نمی توانند.

گفته  كه  كشوری  در  عدالت  است  این  آیا   
بشری  حقوق  معیارهای  اساس  بر  می شود 
رسم  است  این  آیا  می شود؟  اداره  اسالمی  و 
از  برخی  كه  مساوات خواهی  و  جوان مردی 

دولت مرداِن كشور از آن دم می زنند؟
به  تنها  افراد  این  كه  كرد  فراموش  نباید  البته 
افراد  این  نمی كنند.  بسنده  مقدارحقوق  همین 
پول های بادآوردۀ فراوانی در حساب های بانكی 
خود دارند و یا هم دارایی های غیر منقول برخی 
از آن ها، با میلیونرهای امریكایی و عربی برابری 
سال  ده  طول  در  افراد  این  از  برخی  می كند. 
گذشته، به چنان پول های كالنی دست یافته اند 
كه حاال در بیرون از كشور برای خود ویال و 

قصر می سازند. 
آیا رییس جمهور وقتی حقوق خود را می گیرد، 
فكر می كند  برهنه پای كشور هم  آن كودِك  به 
كه ناِن خود را از زباله دانی هایی كه از ارگ به 

بیرون منتقل شده، تأمین می كند؟ 
زمانی این آوازه در همه جای كشور پخش شد كه 
میلیون ها افغانی خرچ صبحانۀ رییس جمهوری 
است.  شده  ریاست جمهوری  ارگ  اعضای  و 
برانگیخت،  را  زیادی  واكنش های  این موضوع 
ولی ره به جایی نبرد. اما هنوزهم فكر می شود 
كشور،  مقام های  دسترخوان های  ته ماندۀ  كه 
در  را  بدبخت  خانوادۀ  صدها  غذای  می تواند 

شبانه روز تأمین كند. 

آقای كرزی در حال ساختِن ویالیی برای خود 
ـ  دالر  میلیون  هشت  می شود  گفته  كه  است 
رخ  چاپی  اشتباه  نگویند  كه  می نویسم  دوباره 
برای ساخِت  ـ  دالر!  میلیون  داده است: هشت 
آن از خزانۀ دولت پول پرداخت كرده است. هر 
یك از بلندپایه گان دولت نیز همین حاال چندین 
نقاط مختلِف كشور  منزل و موتر شخصی در 
با  سرزمین  این  معلِم  هزار  صدها  ولی  دارند، 
كمترین حقوِق ممكن مجبور اند چرخ زنده گی 
خود و خانواده های شان را بگردانند. من از سر 
بلكه  نمی نویسم؛  را  این مطلب  بخل و حسد، 
وقتی  می دهم.  تذكر  درد  سِر  از  را  نكات  این 

میان  ناِن  و  ندارد  لباس  كه  می بینم  را  كودكی 
انگشتاِن سیاه و چرك زده اش را می مكد، اشك 
می ریزم و به حاِل خودم و كشورم گریه می كنم. 
من از سر درد این مطالب را می نویسم، نه از سر 

كینه و عداوت. 
بمیرم برای تان كودكان میهِن من كه بسیاری تان 
زنده گی  خزان  پنجمین  وارد  آن كه  از  پیش 
جان  زنده گی  بِد  شرایط  دلیل  به  شوید،  خود 
من  میهن  كودكان  برای تان  بمیرم  می سپارید! 
كه رییس جمهورتان خاویار نوش جان می كند 
به كاهش نگذارد، ولی  تا قوای جنسی اش رو 
شماها در حسرت خوردِن یك وعده غذای سیر، 
وامی گذارید!  پیری  به  را  كودكی تان  رویاهای 
عدالت برای شماها از كجا باید آغاز شود؟ از 
ارگ ریاست جمهوری و یا مجلس نماینده گان؟ 
حالی  در  می سوزید،  عدالت  حسرِت  در  شما 
با  به فكر تجارت  كه برخی ها در داخل ارگ، 
سرنوشت و آیندۀ شما هستند! شما در حسرت 
كه  حالی  در  می شوید،  كباب  مكتب  به  رفتن 
در  شماست،  هم سن وسال  كه  پسری  میرویس 
را  پدرش  خواب های  ریاست جمهوری  ارگ 

برای ریاست جمهوری آینده تعبیر می كند!
مجلس نماینده گان با تصویب حقوق مقام های 
بلندپایۀ كشور، مهم ترین معضِل جامعه را حل 
كرد و پس از این دیگر مشكلی وجود نخواهد 
داشت كه كسی به آن فكر كند. پس از این ، همه 

باید خواب های خوش ببینند و برای دراز شدن 
عمر رییس جمهور و خانواده اش دعا كنند. پس 
بیاندیشند كه میروس  باید به این  از این، همه 
چه گونه در ناز و نعمت بزرگ خواهد شد؛ زیرا 
دیگر تمام مشكالت جامعه حل شده و غیر از 

این، مسالۀ دیگری وجود ندارد.
به هر رو، این آخرین مشكل افغانستان هم به 
ارادۀ نماینده گان ملت، به خوبی و خوشی پایان 
یافت و حاال رییس جمهوری می داند كه ماهیانه 
چه قدر به حسابش واریز می شود. البته پول های 
معادله،  این  از  باید  را  انتلجنت سرویس  و  سیا 

جدا حساب كرد.
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احمد عمران

مهـم ترین »مشکل 
افغـانسـتان« حل شد!

 

مجلس سنا گفته است كه باید قومیت افراد در شناس نامه های 
برقی درج شود. 

قانون  تصویب  پی  در  نماینده گان  مجلس  گذشته،  هفتۀ 
در  افراد  قومیت  نام  كه  گرفت  تصمیم  نفوس،  احوال  ثبت 
شناس نامه های الكترونیكی تذكر داده نشود، اما پذیرفت كه 

در دیتابیس، قومیت جزو مشخصات اصلی فرد باشد.
اكثر  كه  هیاهوی چندین ساله  از یك  كه پس  است  گفتنی 
عنوان هویت عمومی شان  به  »افغان«  كلمۀ  تحمیل  از  مردم 
ناراضی به نظر می رسیدند، خواهان درج هویت های مستقل 

افراد با ذكر قومیت شان در شناسنامه های جدید شدند.
در صد سال گذشته، پس از این كه دورۀ استعمار به پایان 
نژادی  و  زبانی  سیاست های  قومی  و  روی های  تك  رسید؛ 
حاكم چنان دشمنی یی را ایجاد كرد كه تا كنون هیچ قومی  به 
یك دیگر، اعتماد نمی كند. نسل كشی اقوام، تجاوز به مال و 
ناموس مردم، سوزاندن باغ و خانه و كاشانۀ مردم همه در پی 

تصفیه كاری های قومی  به وجود آمد.
این طرز برخورد برتری جویانه، در صد سال پسین فرمول ها 
رژیم  سقوط  از  پس  حتا  كه  كردند  خلق  را  مقوله هایی  و 
طالبان نیز كسی نتوانست از آن بگذرد. چنان كه بحث هایی 
چون، نام افغان و افغانستان، قوم اكثریت و اقلیت، زبان ملی 

و غیرملی و... در یازده سال پیش نیز به شدت مطرح بود.
بنابراین، وقتی حكومت جدید شكل گرفت، یكی از اعتراض 
اقوام بر همین امتیازها و گفتمان های مسلط و كاذب بود كه 
بعدها كم كم روی كل روند سایه افگند و حتا یك حركت 
پای  و  كرد  منحرف  زبان  و  قوم  سوی  به  را  دموكراتیك 

حكومت نیز به گونۀ رسمی به این قضایا داخل شد.
می كنند،  مشاهده  سر  به چشم  مردم  همه  امروز  كه  چیزی 
هم  هنوز  و  كرده  پیشه  قومی  را  سیاست  یك  حكومت 
سیاست هایش را بر بنیاد گفتمان های ظاهراً ملی اما به شدت 

غیرملی استوار كرده است.
تعمیم نام یك قوم خاص بر همه اقوام یكی از همین رفتارها 
بود كه حكومت در كنار تعمیم زبان آن را در دستور كارش 
و  منتقدان  از سوی  بار  هر  این روش  اما،  است.  داده  قرار 
اما در آخرین مورد و در میان موجی از  مخالفان رد شده، 
اعتراض ها بر ضد ستیز باهویت های قومی، حكومت از درج 
كلمه افغان در شناسنامه ها به دلیل وجود اسم افغانستان، ابا 
از  عوض  در  اما  است  درست  تصمیم  یك  این  كه  ورزید 
نیز  شناسنامه ها  رویه  در  دیگر  ملیت های  و  اقوام  نام  درج 
ملی  شورای  در  نمایده گان  از  شماری  حتا  كرد.  خودداری 
اقوام  نام  درج  بر  تصمیم  از  و  گذاشته  معامله صحه  براین 

گذشتند.
كاربرد  چنان  هم  و  قومیت  تذكر  عدم  از  مخالفان  شكایت 
به  اما،  بود.  الكترونیكی  افغان در رویۀ شناس نامه های  واژۀ 
نظر می رسد كه حكومت و نیز همراهان غیرحكومتی آقای 
كرزی از تذكر واژۀ افغان در شناس نامه ها دست كشیده اند و 
در بدل آن، مخالفان را نیز از تقاضای شان مبنی بر تذكر نام 

قومیت افراد برحذر داشته اند. 
قانون  بنیاد  بر  شناس نامه ها  در  قومیت  تذكر  كه  حالی  در 
اساسی ضروری است كه نمی شود آن را در چنین معامله یی 
به فروش گذاشت. اسم افغان كماكان در قانون اساسی و اسم 
كشور مان به قوت وجود دارد و خواست اصلی ملیت ها و 
اقوام ساكن در كشور درج نام ملیت ها و اقوام شان در سند 
رسمی یا شناسنامه است كه باید از جانب نمایندگان مجلس 

به گونۀ جدی مورد تجه و حمایت قرار می گرفت.
اما فاشیسم بر سر اقتدار نه تنها این مساله را درك می كند كه 
با زیركی خاصی از تذكر نام قومیت افراد در شناس نامه ها 

طفره رفته است.
از  بخش  می كنند یك  فكر  كه  افرادی  آن  كار  بنابرین طرز 
این بحران را حل كرده اند، توهمی  بیش نیست. زیرا، هنوز 
این  پابرجاست و در ضمن،  قوتش  به همان  اصلی  مشكل 
رفتار به یك حركت مزورانه شباهت دارد كه بی تردید بحران 
را بیش از پیش خواهد كرد. بنابراین انتظار میرود كه مجلس 
سنای كشور  بر گنجانیدن هویت مستقل افراد و به عبارتی 
درج نام قومیت در رویۀ شناسنامه های جدید تاكید كنند و 
گام درستی را در راستای رساندن مردم افغانستان به حقوق 
ملی شان بر دارند و باید نمانیده گان محترم مجلس نیز این 

نكته را به خوبی درك كنند.

هویت افراد در دست 
مجلس سنا

آقای کرزی در حال ساختِن ویالیی برای خود است که گفته می شود هشت میلیون 
دالر ـ دوباره می نویسم که نگویند اشتباه چاپی رخ داده است: هشت میلیون دالر! 
ـ برای ساخِت آن از خزانۀ دولت پول پرداخت کرده است. هر یک از بلندپایه گان 
دولت نیز همین حاال چندین منزل و موتر شخصی در نقاط مختلِف کشور دارند، 
ولی صدها هزار معلِم این سرزمین با کمترین حقوِق ممکن مجبور اند چرخ 
زنده گی خود و خانواده های شان را بگردانند



بامداد  می گوید  شین هوا،  چین،  رسمی  خبرگزاری 
روز دوشنبه، دست كم ۵۵ نفر در آتش سوزی در یك 
كارخانه فرآوری ماكیان در والیت جیلین چین جان 

خود را از دست دادند.
جیلین،  در  میشازی  ساحلی  شهر  در  كارخانه  این 
وقتی  و  دارد  قرار  چین،  شمال شرقی  در  والیتی 
آتش سوزی رخ داد، نزدیك به ۳۰۰ نفر در آن مشغول 

به كار بودند.
از  نفر  صد  به  نزدیك  رسمی  برگزارش های  بنا 

كارگران توانستند از آتش سوزی بگریزند.
این  اصلی  در  داد  رخ  آتش سوزی  كه  زمانی  اما 
كارخانه قفل بوده است و ساختمان این كارخانه نیز 
طوری ساخته شده كه آتش نشانان برای مهار و نجات 

كارگران با مشكالتی روبه رو بودند.
مهار  به  موفق  آتش نشانان  دوشنبه  روز  ظهر  نیمه  تا 

آتش نشدند.
می كردند  كار  كارخانه  در  كه  كارگرانی  دقیق  تعداد 

روشن نیست.
رخدادهای مرگ باری كه از كمبود یا نبود ایمنی كافی 
توسعه حكایت  در حال  كارخانه های كشورهای  در 

دارند، سابقه دارد.
پیش از این آتش سوزی مرگبار، ریزش ساختمانی در 
كشته  به  می شد  تولید  پوشاك  آن  در  كه  بنگالدش 

شدن بیش از یك هزار نفر انجامید.
كشورهای در حال توسعه به طور عمده و گسترده یی 
محصوالت گوناگونی را تولید می كنند كه از خوراك 
جهان  كشورهای  به  و  می گیرد  بر  در  را  پوشاك  تا 

صادر می شوند.
كاری  شرایط  در  تنها  نه  كارخانه ها  این  كارگران 
بدتری در مقایسه با كارگران در كشورهای پیشرفته 
قرار دارند، بلكه دستمزد به مراتب كمتری نیز دریافت 
می كنند كه خود یكی از دالیل روی آوردن شركت های 

بزرگ برای داد و ستد به این كشورهاست.
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رییس  جمهوری 
كه  كرد  اعالم  پاكستان 
پنج  دوره  اتمام  از  پس 
ریاست جمهوری   ساله 
سال  سپتمبر  در  خود 
برای دوره دیگر  جاری، 
ریاست جمهوری در این 
كشور نامزد نخواهد شد.
پاكستان  مردم  حزب 
علی  آصف  رهبری  به 
زرداری، رییس جمهوری پاكستان در انتخابات پارلمانی در مركز و 
سه والیت دیگر پاكستان شكست خورد و فقط توانست در ایالت 

سند در جنوب این كشور، دولت محلی تشكیل دهد.
همچنین  و  تلویزیونی  شبكه های  با  گفت وگو  در  زرداری 
مدیرمسووالن روزنامه ها در اسالم آباد گفت، حزب مردم نقش مثبت 
و سازنده یی را در دولت آینده پاكستان به رهبری حزب مسلم لیگ 

نواز شریف ایفا خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، رییس جمهوری پاكستان در بخشی از 
سخنان خود گفت، حزب مردم همان گونه كه از یوسف رضا گیالنی، 
نخست وزیر سابق از حزب مردم حمایت كرد، اینك نیز به اتفاق آرا 
از نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ برای نخست وزیری جدید 

پاكستان حمایت خواهد كرد.
پرونده جنرال  با  برخورد  نواز شریف درباره چگونگی  افزود،  وی 
پرویز مشرف، حاكم نظامی اسبق پاكستان تصمیم گیری خواهد كرد.

تاریخ سازان 

و ضرورتِ مطالعۀ آن ها
در عصری كه ارتباطات، تكنالوژی، عقالنیت و خردورزی 
حرِف اول را می زند، سخن گفتن از كسانی كه در چند 
قدمِی ما تحول آفریدند و كارهایی ماندگار را در تاریخ به 

ثبت رساندند، اهمیت و جایگاهِ ویژۀ خود را دارد. 
و  افراط  حالِت  دیار  این  در  همه چیز  كه  شوربختانه  اما 
تفریط به خود گرفته و به رغم سر دادِن شعار آزادی بیان، 
بیاِن بسی حقایق و واقعیت ها دشوار و دردسرساز به نظر 
انكار و  با  به روز  می رسد. و چه دردناك است كه روز 
تحریف حقایق، نسخه های مسموم و خطرناك را به خورد 
نسِل جوانی می دهند كه امروز بیش از هر زمان دیگر، نیاز 
به مطالعۀ متون و روایت هاِی سالم و پاكی دارند كه باید 
بنیاِن اندیشه ها و موضع گیری های فرداِی او را شكل دهند.
آن چه در جهان اسالم می تواند روزنه یی به سمت مفاهمه 
و تبادل فرهنگِی فرامرزی و جهانی باز كند، توجه و دقت 
اكرم )ص( در چهارده قرن  رسول  ُگهربارِ  این سخِن  به 
پیش است كه گفته بود: علم را بیاموزید ولو در چین باشد. 
فرا  برای  باید  كه  این حدیث می توان گفت  از  تأسی  به 
گرفتِن علِم سیاست و مردم داری و هر دانِش مفید دیگر، به 
دورترها هم نگاه بیاندازیم و قیاسی كنیم از آن چه ما انجام 

می دهیم و آن چه دیگران انجام دادند و می دهند.
اگر تجربه یی كارآمد و الگویی تأثیرگذار در گوشه یی از 
این كرۀ خاكی به میان آمده و توانسته به معماهای بزرِگ 
بشری پاسخ دهد و یا این كه اگر كسی راه و منِش نوینی 
را برای رسیدن به بلندی ها بنیان گذاشته و از میدان های 
آن  از  تعصبی  بی هیچ  باید  آمده،  بیرون  سرفراز  مختلف 

درس بگیریم و تصدیقش نماییم.
۳4 سال قبل از امروز، مردی توانست انقالب بزرگی را 
در كشور همسایۀمان ایران سامان دهد؛ انقالبی كه نه تنها 
در ایران، بلكه در جهان اثرگذار تمام شده است. آیت ا هلل 
خمینی همان مردی ست كه پس از سال ها مبارزه و تبعید 
را كه  میلیونی  توانست یك ملت ۳۶  از وطن،  و دوری 
می رفت در مظاهر طاغوت و استعمار غرق و نابود شود، 
فریادهای  و  خالی  دستان  با  كه  آورد  وجد  به  آن چنان 
را  بی عدالتی  و  استبداد  كاخ  توانست  خود  اعتراض آمیِز 
سرنگون سازد و یك نظام و حكومت اسالمی و مستقل 
را روی كار بیاورد؛ نظامی كه پس از ۳4 سال عمر پُرفراز 
هدیه  ایران  مردمِ  به  را  خودباوری  و  توسعه  نشیبش،  و 

داده است.
اما آن چه گفته شد صرفاً برای طرِح این پرسش است كه 
خمینی با چه نیرو و اراده یی وارد عرصۀ سیاست شد و 
چرا اكنون در ردیِف بزرگان تاریخ معاصر جهان قرار دارد 

و چه چیزهایی را می توان از نهضِت وی آموخت؟
زیرا توجهِ یك مرد دینی به امور دنیوی و تشكیل موفقانۀ 
كه  مردم مدار  در عین حال  و  دینی  مقتدر  یك حكومت 
عماًل توانسته تحول شگرفی را در كشوری رقم زند كه 
تا پیش از آن، هیچ كدام از شاخصه های یك كشور مستقل 
و توسعه یافته را با خود نداشت، امری بزرگ و قابل تأمل 
است كه شناخت و مطالعۀ دقیِق آن بدون شك برای ملتی 

مثل ما، سرشار از پند خواهد بود.
استبدادی  حكومت  یك  كه  است  شگفت آور  بسیار 
استعماری،  قدرت های  حمایت  مورد  و  مطلقه  شاهی 
به دست اقشار محروم و مستضعِف ایران و به رهبری یك 
مردمی  و  دینی  مقتدر  به یك حكومت  دینی،  شخصیت 

تبدیل می شود. 
این  كم وكیِف  مورد  در  گفت وگو  و  صحبت  بی گمان، 
كاریزما،  این چنین  شخصیتی  بررسی  و  تاریخی  حركت 
همیشه برای ما و نسل های جوان مان، شنیدنی و آموزنده 

خواهد بود. 
ما  جامعۀ  مثل  جوامعی  در  امروزه  مهمی  پرسش های 
مطرح اند كه: چه گونه یك حكومت می تواند هم اسالمی 
هم  می توان  چه گونه  مترقی؟  و  توسعه یافته  هم  و  باشد 
دین مدار بود و هم امور دنیوی را موفقانه سروسامان داد؟ 
آیا  باشد؟  رهبر سیاسی هم  دینی می تواند  آیا شخصیت 
شهروند دینی می تواند شهروندی دموكرات و آزاداندیش 

نیز باشد؟...
پاسِخ  خمینی،  آقای  مدیریتِی  و  سیاسی  كارنامۀ  مطالعۀ 
به  و  می دهد  به خوبی  را  پرسش ها  قبیل  این  از  بسیاری 
ما كمك می كند مسیر حركت مان را در زنده گی، درست 

انتخاب كنیم و پیروزمندانه به مقصِد مطلوب برسیم.
چه بخواهیم چه نخواهیم، نامِ انسان های بزرگ، جاودان 
و  تحقیق ها  سوژۀ  نیز  منش شان  و  مرام  و  ماند  خواهد 
پژوهش های بسیاری در مراكز علمِی جهان قرار خواهد 
تمام  كنجكاوانه،  و  باز  نگاه  یك  با  باید  پس  گرفت. 
و  بگیریم  مطالعه  به  را  جهان  تأثیرگذار  شخصیت های 
اندیشه ها  نقد و واكاوِی  به  بی هیچ پیش فرضی، منصفانه 
و كارنامه های شان بپردازیم. زیرا زیربنای تمام پیشرفت ها، 
دوری از تعصب و پرداختن به آرای تمامِ اشخاص است و 
این كه هرچه خوب است را باید گرفت و هرچه بد است 

را باید وانهاد.
دیگر  مانند  را  او  خمینی،  سیاسی  تفكر  در  آن چه  اما 
نلسون  گاندی،  چون  جهان  آزادی بخش  شخصیت های 
ماندال و ... مطرح و به یادماندنی ساخته، تفكر استبدادستیزی 
و استقالل گرایِی اوست كه بدون شك می تواند سرمشق 

همۀ آزادمردان و آزاداندیشاِن جهان قرار گیرد. 
كه  كند  ظهور  افغانستان  تاریخ  در  مردی  اگر  به راستی 
شعارش خدمت گزاری به مردم و هدف و آرمانش، احقاق 
حقوِق كوخ نشینان و اقشار محروم  جامعه باشد و در این 
راه به پیروزی برسد و پس از پیروزی، نه تنها منتی بر مردمِ 
خود نگذارد، كه خود را مدیوِن لطف و حمایِت آنان نیز 
بداند و وقتی از دنیا رفت، »هیچ« ِمادی را برای خانوادۀ 
خود و »همه« و تمامیِت معنوی و عزت و آزاده گی را برای 
ملِت خویش به ارث گذارد؛ آیا یك چنین سیاست مدار و 
حاكمی، شایستۀ تقدیر و الگو شدن برای دیگران نخواهد 

بود؟! 
به حساب  ولی نعمت  و  مردم  به  صادقانه  خدمت گزاری 
ویژه گی یی ست  همان  حكومت،  به  نسبت  آن ها  آوردِن 
كه رهبر انقالب اسالمی ایران را از دیگر سیاست مداران 

هم عصرش، متمایز و محبوِب توده ها ساخته است.

ابزارِی  نگاه  ملت ها،  دیگر  از  بیش  افغانستان  مردم 
از  كرده اند.  تجربه  خود  به  نسبت  را  سیاست مداران  شان 
این رو چرا نباید به شخصیت  و زنده گانی سیاست مداری 
كرد:  ثابت  عمل  در  كه  دهند  نشان  عالقه  خمینی  چون 
می توان صادقانه سیاست ورزید، می توان هم مرد دین بود 
هم مرد دنیا، می توان هم در معنویت به كمال رسید و هم 

در دنیا تحول آفرین واقع شـد.
امروز هر كسی كه بتواند تز و تیوری یی كارآمد، مردمی و 
تحول آفرین ارایه كند و ملتی را از خاِك ذلت به قله های 
عزت و ترقی برساند، هم نیازهای مادی آن ها را تأمین و 
هم خألهای معنوی شان را پُر كند و مدیرانه و مدبرانه یك 
جامعۀ پویا و آزاداندیش به ارمغان آورد، جدای از این كه به 
كدام جغرافیا تعلق دارد، باید صمیمانه و صادقانه از مقامش 
گرامی داشِت  زیرا  گرامی داشت.  را  یادش  و  كرد  تجلیل 
ارزش  ها  از  پاسداری  این چنینی، در واقع  شخصیت هایی 
و آموزه های نابی ست كه می تواند آینده های روشِن ما را 

رقم زند. 
آیت اهلل خمینی با مبارزه و مجاهدت خود، تحولی شگرف 
را در نظام جهانی رقم زد و باوری نو را در دنیای اسالم 
پایه گذاشت و آن این كه: ملت های مستضعف می توانند 
برابر  در  خویش،  راسخ  ارادۀ  و  ایمان  نیروی  به  اتكا  با 
بزرگ ترین قدرت ها بایستند، بنیان ظلم و بی عدالتی شان را 
برچینند و طرحی نو برای آیندۀ خود دراندازند. و این چنین 
بود كه او توانست نامِ خود را در تاریخ سیاسِی جهان و در 
قلب تمام ملت های آزادی خواهِ دنیا ثبت و جاودان سازد. 

دیگر  به سان  تاریخ،  در  ماندگارش  نقِش  و  خمینی 
و  انكار  قابل  غیر  جهان،  آزاده اندیش  شخصیت های 
اغماض است و بغض و عداوت با او، هیچ چیز را تغییر 
نخواهد داد جز این كه ما را از درك و شناخِت سازنده اش 
بی نصیب می كند. البته هرگز نمی توان او را یك معصوم و 
یا یك قدیس خواند، اما به جرأت می توان حكم كرد كه او 
انسانیت را تا مدارج عالی تجربه كرد و در قلب میلیون ها 
انسان جا گرفت. پژوهیدن و اندیشیدن پیرامون شخصیت 
به  ما  برای  را  بسیاری  آموزه های  انسانی، می تواند  چنین 
دنبال داشته باشد و حتا فصل  جدیدی را در زنده گی مان 

بگشاید.
آیت اهلل خمینی در ۱4 خرداد ۱۳۶۸ درگذشت و اكنون ۲4 
سال از فقداِن این شخصیت بزرِگ تاریخی می گذرد، اما 
بدون شك راهی كه او برای مردمِ ایران و دیگر ملت های 
رهرواِن  هم چنان  گذاشت،  میراث  به  جهان  آزادی خواهِ 

بسیار دارد و خواهد داشت.

زرداری: 
برای دورۀ بعدی 

ریاست جمهوری کاندیدا 
نمی شوم

نخست وزیر ترکیه:

دیکتاتور نیستم!
۵۵ تن در آتش سوزی در کارخانه یی در 

چین کشته شدند
یر  ز نخست و
سخنانی،  در  تركیه 
معترضان  اظهارات 
را درخصوص اینكه 
»دیكتاتور«  وی 
و  كرد  رد  است، 
معترضان  كه  گفت 
تقسیم  میدان 

»افراطگرا« هستند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، با ادامه تظاهرات های ضد دولتی 
در تركیه، بیش از ۱۰ هزار معترض در میدان تقسیم در مركز استانبول 

تجمع كردند و شعار »دیكتاتور«، »دیكتاتور« سر دادند.
با  را  تركیه  نخست وزیر  اردوغان،  طیب  رجب  همچنین  معترضان 
»سالطین عثمانی« مقایسه كرده و پالكاردهایی با عكس اردوغان در 

لباس یك سلطان عثمانی حمل می كردند.
پس از حدود یك هفته ناآرامی كه از دوشنبه هفته گذشته آغاز شد، 
اردوغان روز یكشنبه دو سخنرانی و یك مصاحبه تلویزیونی انجام داد 

و خواستار بازگشت آرامش شد.
توییتر وجود دارد چرا كه  نام  به  اكنون تهدیدی  اردوغان گفت: هم 
بهترین دروغ ها را می توان در آنجا یافت. برای من، رسانه های اجتماعی 

بدترین تهدید علیه جامعه هستند.
وی افزود: اگر آنها )معترضان( به كسی كه به مردم خدمت می كند، 
دیكتاتور می گویند، من دیگر حرفی برای گفتن ندارم. تنها دغدغه من 

همواره خدمت به كشور بوده است.
اردوغان در یك سخنرانی دیگر كه ساعتی بعد انجام شد، گفت: من 
ارباب مردم نیستم. دیكتاتوری نه در خون من است و نه در شخصیت 

من. من خدمتگزار مردم هستم.
نخست وزیر تركیه، معترضان را ایدیولوژیك و ساخته دست مخالفانی 

دانست كه »نمی توانند دولت را در پای صندوق  رای شكست دهند.«
و چهار  موتر شخصی  پولیس، 4۲  موتر  كه ۸۹  افزود  وی همچنین 
اتوبوس طی دو روز گذشته به دست »خرابكاران« تخریب شده است.

نخست وزیر تركیه همچنین تصریح كرد: من این قدرت را دارم تا با 
فراخواندن هوادارانم تظاهرات های گسترده تر برگزار كنم. هوادارانم به 
من زنگ می زنند و می گویند كه باید ساكت بمانیم؟ اما من تاكید دارم 

كه باید آرام باقی ماند.
وی در مصاحبه با شبكه تلویزیونی »خبر ترك« )Haberturk( گفت: 
دولت من از برنامه نوسازی اطراف میدان تقسیم عقب نشینی نمی كند 

و این طرح طبق برنامه انجام می شود.
گفته می شود كه دولت اردوغان در نظر دارد تا پارك »گزی« در نزدیكی 
میدان تقسیم را تخریب كرده و تالش دارد تا یك مركز تجاری در 

آنجا بسازد.
تظاهرات مردم تركیه در ابتدا به تحصن فعاالن محیط زیست محدود 
به  تظاهركنندگان  چادر  به  شورش  ضد  پولیس  یورش  با  اما  بود 

تجمع های ضد دولتی تبدیل شد.
اردوغان تاكید كرد: برای این كار، من از مخالفان و یا غارتگران اجازه 

نمی گیرم.
وی همچنین از اقدامات دولتش برای كاشت دو میلیارد اصله درخت 
و احداث ۱۶۰ پارك در زمان روی كار آمدن در سال ۲۰۰۲ دفاع كرد.

ليلما ُخرسند             
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بخش دوم و پاياني

  پیاده سر کار بروید
برای انجام دادن فعالیت بدنی و ورزش همیشه نیاز به زماِن خاص، لباس و وسایل 
ورزشی وجود ندارد. حتا كوچك ترین فعالیت و حركت بدنی هم از اهمیت برخوردار 
است. در محل كارتان هر یك ساعت یك بار از چوكِي خود بلند شوید و به خود كش 
و قوسی بدهید. بعد به طرف آب سردكن بروید و آب بنوشید. پیش از صرِف غذاي 
چاشت هم برای مدت كوتاهی سریع راه بروید. سعی كنید به جای استفاده از موتر، 

از دوچرخه استفاده كنید یا پیاده به محل  كار بروید.
  ورزش های جدید را امتحان کنید

داكتر گوردن توماسلی، مدیر گروه قلب دانشگاه جان هاپكینز می گوید: »اگر ورزش 
كردن برای تان حالت انجام وظیفه پیدا كند، به احتمال زیاد دیگر آن را انجام نخواهید 
مورد  فعالیت  باالخره  تا  كنید  امتحان  را  مختلفی  بدنی  فعالیت های  و  داد. ورزش ها 
عالقۀ خود را پیدا كنید.« شاید ورزش كردن در باشگاه ورزشی پس از مدتی برای تان 
كسل كننده شود و در نتیجه، انگیزۀ خود را از دست بدهید. حتا ترس را كنار بگذارید 
مانند شنا و  آرامش بخش  یا ورزش های  مانند اسكی و اسكیت  و ورزش های مهیج 

یوگا را امتحان كنید. 
  زنگ خطر کی به صدا درمی آید؟

باید  كنید كه ضربان قلب تان در هنگام ورزش كردن چه قدر  از پزشك خود سوال 
باشد. سپس زمانی كه فعالیت بدنی دارید، ضربان قلب تان را اندازه بگیرید. اگر خیلی 
ُكند باشد، به این معنی است كه از ورزش تان سود چندانی نبرده اید. اگر بیش از حد 
بیشتر  پزشكان  دارید.  قرار  قلبی  عوارض  خطر  معرض  در  شما  یعنی  باشد،  سریع 
اوقات به افراد مبتال به بیماری های قلبی اجازه می دهند هر زمان كه می خواهند شروع 
قلبی  گرفتگی رگ های  یا  نامنظم  قلب  كه دچار ضربان  افرادی  اما  كنند،  به ورزش 
هستند، ابتدا باید با استفاده از دارو وضعیت خود را بهبود بخشند. مراكز توان بخشی 
هم می توانند بسیار كمك كننده باشند. یك متخصص می تواند برنامۀ ورزشی مناسبی 
را برای فرد فراهم كند و در هنگام ورزش، مراقب باشد تا خطری او را تهدید نكند. 
اگر با ورزش كردن احساس درد، تنگی نفس و خسته گی شدید می كنید، همان لحظه 
ورزش را متوقف كنید و قبل از شروع دوباره، با پزشك خود مشورت كنید. ممكن 
است برای بررسی وضعیت و جلوگیری از مشكالت جدید، الزم باشد چند تست 

انجام دهید.
  ممكن است وسط ورزش سكته کنید؟

متخصصان معتقدند ورزش كردن در بیشتر مواقع برای افراد مبتال به بیماری های قلبی 
مانند ضربان غیرمعموِل قلب یا نجات یافته گان از سكتۀ قلبی، مفید است. با این حال، 
ممكن است كه بازهم قبل از ورزش، احساس نگرانی پیدا كنید. حتمًا تا كنون در مورد 
داستان های نگران كنندۀ افرادی كه در هنگام دویدن یا تنیس بازی كردن دچار سكتۀ 
این  همیشه  رسانه ها  می گوید:  استز  داكتر  تكلیف چیست؟  شنیده اید.  شده اند،  قلبی 
داستان ها را انعكاس می دهند. این رویدادها خیلی غم انگیز است، اما در حقیقت تعداد 
افرادی كه در خانۀ خود سكته می كنند، با تعداد افرادی كه در هنگام ورزش سكته 

می كنند، قابل مقایسه نیست و سكته در زمان ورزش بسیار كم تر است.
داكتر توماسلی معتقد است، داشتن مشكل قلبی باعث نمی شود كه اجازۀ ورزش كردن 
نداشته باشید. بلكه فقط الزم است قبل از شروع به ورزش توسط پزشك معاینه شوید. 
ممكن است متخصص قلب الزم بداند كه قبل از ورزش چند تست روی شما انجام 
دهد و یا نكاتی را به شما گوش زد كند. هم چنین الزم است كه ابتدا با سرعت كم تر 
و ورزش های سبك تر شروع به كار كنید. اگر اضافه وزن شدید داشته باشید و ناگهان 
شروع به انجام ورزش های سنگین كنید، تنظیم هورمون های تان به هم خواهد ریخت. 
اگر مبتال به ضربان قلب غیرمعمول هستید، شروع ناگهانی ورزش های شدید یا ورزش 
كردن برای مدت طوالنی می تواند باعث ایجاد عوارض شود. به جای این كار بهتر 

است ۵ تا ۱۰ دقیقه ورزش در روز را شروع كرده و به تدریج به زماِن آن بیافزایید.
منبع: مجلة ایده آل

         ناصر فکوهی
affirmative discrim i مثبت  )ببعیض 
 affirmative( مثبت«  »عمل  یا   )nation
زبان  در  كه  هستند  واژه گانی   ،)action
فارسی و سایر زبان ها عمدتًا از انگلیسی ریشه 
مربوط   ۱۹۶۰ دهۀ  سال های  به  و  گرفته اند 
می شوند. در این سال ها جنبش حقوق مدنی 
سیاهان، پیشنهادهای مشخصی را برای ایجاد 
برابری مطرح كرد كه بر یك واقعیِت تجربی 
میان  گسست  میزان  این كه  می كردند:  استناد 
تاریخی  به دالیل  سفیدپوستان  و  سیاه پوستان 
به حدی است كه ولو با حسن نیت، در یك 
میان  برابرِی  به  نمی توان  هرگز  طبیعی  روند 
یك  موتور  هم چون  امر  این  و  رسید  آن ها 

این رو  از  می كند.  عمل  نژادی،  دایم  تنش 
بود  این  مثبت  تبعیض  طرف داران  پیشنهاد 
كه با وضع و اجرای گروهی از قوانین، جای 
در  باید   )meritocracy( »شایسته ساالری« 
داده  سیاه پوست  گروه  اولویت  به  مواردی 
نهادها  دیگر  و  دانشگاه ها  كارخانه ها،  می شد: 
دانشجویاِن  كاركنان و  از  ناچار شدند بخشی 
خود را لزومًا از سیاه پوستان انتخاب كنند یعنی 
نوعی سهمیه برای آن ها در نظر بگیرند. نتیجه 
در  قوانین  این  اجرای  زیرا  بود؛  مثبت  نسبتًا 
طول تقریبًا بیش از سه دهه، به پدید آمدن یك 
بورژوازی سیاه پوست شد كه خود عاملی بود 
بهبود وضعیِت گروه هر چه بزرگ تری  برای 

از سیاهان.
امریكا  از  پس  مثبت،  تبعیض  سیاست های 
اقلیت ها  سود  به  جهان  كشورهای  سایر  در 
زیادی  فاصلۀ  دلیل  به هر  كه  یا گروه هایی  و 
اجرا  به  بودند،  كرده  پیدا  جامعه  میانگیِن  با 
سیاست  این  نیز  امریكا  خود  در  و  درآمدند 
نماند.  باقی  نژادی  بین  روابط  در  صرفًا 
وضعیت  بهبود  برای  روش  این  از  استفاده 
فیزیكی،  ناتوان  افراد  قومی،  اقلیت های  زنان، 
فرهنگ های  در  غیره  و  جنگی  مجروحان 
را  روش  این  می توان  كه  داد  نشان  گوناگون 
نوعی دخالِت صریح و رادیكال برای سرعت 
این،  وجود  با  كرد.  تلقی  برابری  به  بخشیدن 
را  آغاز مخالفاِن خود  از همان  مثبت  تبعیض 
نیز داشت كه استدالل هایی قابل اعتنا را مطرح 

می كردند.
نخستین استدالل آن بود كه این روش، نوعی 
علت  سراغ  به  رفتن  به جای  معلول  با  مبارزه 
است. پرسش در واقع این بود كه اگر چنین 
به  اجتماعی  گروه  چند  یا  دو  میان  گسستی 

چه  اصلی  دالیل  یا  دلیل  است،  آمده  وجود 
بوده اند و چه ضمانتی وجود دارد كه پس از 
ایجاد یك برابری از طریق قانونی، گسست بار 
دیگر و در دورانی كوتاه یا بلند تكرار نشود. 
مسالۀ بعدی آن بود كه تبعیض مثبت در برابر 
امر  این  و  می گرفت،  قرار  »شایسته ساالری« 
سبب می شد كه نوعی تبعیِض معكوس نیز به 
نامربوطی،  دلیل  به  افرادی  یعنی  بیاید؛  وجود 
صرفًا چون به گروه اقلیتِی خاصی تعلق ندارند، 
از برخورداری از یك موقعیت محروم شوند. 
مثاًل بهترین پزشك لزومًا استخدام نشود، زیرا 
رنگ پوستش سفید است. البته ناگفته نگذاریم 
كه اكثر گروه هایی كه این استدالل ها را مطرح 
می كردند، كسانی بودند كه از دور یا نزدیك به 

جناح های نژادگرا و راست و محافظه كار تعلق 
اجتماعی  برابری  به  چندانی  باور  و  داشتند 
به خصوص در حوزۀ فرهنگ نداشتند. از نظر 
این گروه ها، عمومًا بحث تبعیض مثبت، یك 
كه  بود  دولت گرایانه  دخالتِی  و  آمرانه  عمل 
آزادی را در جامعه از میان می برد. با وصف 
این، موفقیت سیاست های تبعیض مثبت، چه 
اقلیت های قومی و نژادی و چه در  در مورد 

سبب  جامعه،  ضعیف  گروه های  موارد  سایر 
شد كه این مخالفت ها نسبتًا خاموش شوند.

اما بحثی كه از نقطه نظر فرهنگ شناسان مطرح 
می گشت:  بر  اول  استدالِل  به  بیشتر  می شد، 
یعنی به دالیل نابرابری و اصوالً معنای برابری 

در جوامع انسانی.
جوامع  در  برابری  به  مربوط  مطالبات  این كه 
انسانی قرن ها است در صدر مطالبات اجتماعی 
و فرهنگی قرار دارد را شاید بتوان به صورت 
دیگری نیز تعبیر كرد و آن این است كه اساس 
شدن،  سلسله مراتبی  پایۀ  بر  انسانی  جوامع 
ریخته شده است و این سلسله مراتب به تدریج 

و  داده  سازمان  را  انسانی  فرهنگ های  چنان 
كه  شده اند،  درونی  اجتماعی  كنش گران  در 
اندیشیدن و حركت  انسان ها نمی توانند بدون 
سلسله مراتب های  بر  مبتنی  نابرابر  روابط  از 
دیگران  به  و  خود  به  یك پارچه  و  یافته  نظم 
همین  در  دقیقًا  مساله  همۀ  اما  بیاندیشند. 
یك دیگر  با  انسان ها  كه  است  روشن  است: 
در هیچ جامعه یی برابر نیستند، اما این نكته یی 
برابری یی  چنین  اصوالً  كه  است  واضح  كمتر 
ناممكن  امری  بیولوژیك،  و  طبیعی  لحاظ  از 
است؛ پس آن چه حقیقت دارد، نابرابری است 
دارد  حقیقت  بازهم  آن چه  اما  برابری.  نه  و 
یك دیگر،  با  انسان ها  همزیستی  كه  است  این 
میلیون ها سال است نه بر اساس روابطی صرفًا 
بیولوژیك  روابطی  اساس  بر  بلكه  بیولوژیك، 
چرا  اصوالً  این رو  از  می گیرد.  انجام  فرهنگی 
برابری  موضوع  همزیستی،  این  برای  باید 

مطرح شود؟
هستیم،  روبه رو  خطرناك  پرسشی  با  این جا   
زیرا این پرسش می تواند به انواع انحراف های 
نژادپرستانه، انواع توجیه های طبقاتی و استثمار 
انسان ها از انسان ها و یا توجیه های استعماری 
فرایندهای  در  »طبیعی«  حقی  شدن  قایل  و 
برده داری  و  استعمار  چون  بی رحمانه یی 
پرسش  این  در  بیشر  تعمیق  اما  بیانجامد. 
نیز  متفاوت  كاماًل  نتایجی  به  را  ما  می تواند 
مفاهیمی  برابری،  یا  نابرابری  این كه  برساند. 
با  انسان ها  كه  نیست  شكی  نیستند:  مطلق 
یك دیگر نابرابرند، اما آن چه یك نظام نامشروع 
و بی رحم را می سازد، در تحمیلی است كه به 
انسان ها برای برابر بودن به مثابۀ شرط پذیرفته 
شدن در آن نظام اجتماعی بكند و نه برعكس. 
هم چون  را  نابرابری  ما  اگر  دیگر،  عبارت  به 
امری طبیعی بپذیریم ولی آن را شرط پذیرش 
به  می توانیم  ندهیم،  قرار  اجتماعی  نظام  در 
كه  یابیم  دست  انسانی تر  بسیار  راه حل هایی 
یا هدایت  و  نابرابری ها  تشدید  اساسی  دالیل 

شدِن آن ها را به سوی خاصی از میان ببرد.
حدی  تا  را  بحث  شاید  مورد  این  در  مثالی 
توانایی  متفاوت  افراد  این كه  كند:  روشن تر 
یا  فیزیكی  كنش های  انجام  در  یك سانی 
انسانی به تنوع  ذهنی ندارند، در تمام جوامع 
سلسله مراتبی میان این دو گروه از موقعیت ها 
و مهارت انجامیده است. آن ها كه بیشتر توان 
فیزیكی داشته اند، عمومًا در موقعیت های پایین 
و آن ها كه توانایی های ذهنی بیشتری داشته اند، 
اما  گرفته اند.  قرار  باالتر  موقعیت های  در 

می توان بر اساس برنامه ریزی هایی به موازات 
وجودی  اصل  پذیرش  با  نه  و  مثبت  تبعیص 
توانایی ها،  از  گروه  دو  این  میان  نابرابری 
نه  نظام اجتماعی مدیریت كرد و  آن ها را در 
با  مثاًل  برابری مطلق  اسطورۀ  به  دامن زدن  با 
آموزشی  »معجزه آسای«  قابلیت های  اسطورۀ 
كه فرض  دانش  انتقال  و  تربیتی  نظام های  در 
خود را بر »توانایی های ذاتی برابر« در نزد افراد 
مختلف برای آموختن و »پیشرفت« می گذارند. 
بدین ترتیب باز اندیشی بر مفهوم نابرابری و 
مركز  در  می تواند  فرهنگی،  لحاظ  از  برابری 

تفكری جدید در حوزۀ فرهنگ قرار بگیرد.

تبعیِض مثبِت فرهنگی را 

چه گونه باید اجرا کرد؟

روشن است که انسان ها با یک دیگر در هیچ جامعه یی برابر نیستند، اما 
این نکته یی کمتر واضح است که اصوالً چنین برابری یی از لحاظ طبیعی 
و بیولوژیک، امری ناممکن است؛ پس آن چه حقیقت دارد، نابرابری است و 
نه برابری. اما آن چه بازهم حقیقت دارد این است که همزیستی انسان ها با 
یک دیگر، میلیون ها سال است نه بر اساس روابطی صرفاً بیولوژیک، بلکه 
بر اساس روابطی بیولوژیک فرهنگی انجام می گیرد. از این رو اصوالً چرا 
باید برای این همزیستی، موضوع برابری مطرح شود؟

بيماران قلبی هم مي توانند 
ورزش كنند؟



از  نیز، هم چون بسیاری  4ـ »سه خواهر« به چشم من 
آن  خواننده گان، شاهكار چخوف می آید. حتا می شود 
را مقدمه یی بر كار او در »باغ آلبالو« و داستان های فوق 
العاده یی مانند »عزیزم«، »بانو با سگ ملوس« و »اسقف« 
دانست. »سه خواهر« حتا تلخ تر از »دایی وانیا« است، 
اما در این تلخی زنده گی باورتر است. هاوارد ماس، در 
لحنی  غریب  نحوی  به  كه  خواهر  سه  دربارۀ  مقاله یی 
چخوفی دارد، همان ابتدا می نویسد: »ناتوانی از كنش، 
مرا  این  می شود«.  نمایشنامه  سراسری  كنش  به  تبدیل 
یاد سنتی خاص در تراژدی می اندازد، سنتی كه »پرومته 
و  می گیرد  دربر  را  ایوب«  »كتاب  و  اشیل  زنجیر«  در 
ارث  شلی  »چنچی«  و  میلتون  »سامسون«  به  ایوب  از 
می رسد. از آن جا كه »سه خواهر« تراژدی نیست، بلكه 
تعمداً یك »درام« است كه به ژانری تعلق ندارد، تاثیری 
ما می گذارد، گیج كننده است و  بر  نمایشنامه  پایان  كه 

گونه یی ابهام چخوفی به نظر می رسد. 
ارتباطی كه ماس میان »سه خواهر« و »هملت« برقرار 
می كند، آن را بیشتر از »مرغ دریایی« متأثر از نمایشنامۀ 
از  استفاده  دومی  در  هرچند  می دهد،  نشان  شكسپیر 
ایرنا، سه خواهر  و  ماشا  الگا،  است.  »هملت« موكدتر 
پارودی  نوعی  آندری،  برادرشان  با  همراه  چخوف، 
به  ماس  می سازند.  دنمارك  شاهزادۀ  از  چهاروجهی 
درستی اشاره می كند كه الگا از دو خواهر دیگر كمتر 
رغبت انگیز است، اما فقط به این دلیل كه ماشا و ایرنا 
آن  در  خانه،  در  الگا  از  بیش  و  هستند  جذاب  بسیار 
قلمرو كه اروس بر آن حكم می راند، به سر می برند. با 
این حال، الگا نیز برای خواننده گان و تماشاگران تیاتر 
هم  او  است.  برخوردار  خود  خاص  جذابیت های  از 
نقشی مادرانه برعهده می گیرد و هم به تدریج شكننده تر 
می شود، گویی تجسم خیر است اما نمی تواند از وجود 

آن، چه در خودش و چه در دیگران، دفاع كند. 
كه  كسی  است؛  ایبسنی  سلیطه یی  خود  نوع  در  ماشا، 
و  بر صحنه  چه  را،  همه  و  برمی انگیزد  را  ما  ستایش 
دارند،  انتظار  آن چه  از  بیش  تماشاگران،  میان  در  چه 
سر  از  او  كه  نیست  شكی  می كند.  سهیم  حقیقت  در 
عاشقش زیاد است، یعنی ُورشینیِن ضعیف اما خیال باف 
كه انگار یكی دیگر از سلف پرتره های بی شرم چخوف 
اعصار  بزرگ  نویسنده گان  از  زیادی  چیز  ما  است. 
»میلتون«  مانند  از غول هایی  آن چه  اما  نمی دانیم،  قدیم 
و »وردزورث« می دانیم هم باعث نشده كه عاشق آن ها 
از  بزرگ،  نویسنده گان  همۀ  میان  در  چخوف،  شویم. 
این خصوصیتی است  نظر می رسد و  به  انسان تر  همه 
كه به سختی می توان از روی خودبازنمایی های متعدد 

او به آن پی برد. 
اندازه  به یك  اما هر دو  پیچیده تر است،  ایرنا  از  ماشا 
خاطر  در  ایرنا  از  همه  از  بیش  آن چه  اما  سرزنده اند. 
ما مانده، استعارۀ خوفناِك اوست كه در آن خود را به 
كرده  گم  را  كلیدش  كه  می كند  تشبیه  بسته یی  پیانوی 
است. »ایرنا« بسیار جوان است، اما گذر عمر نیز او را 
به غالب شدن بر اندوهی كه بارها رنجش داده، یاری 
نمی رساند. او حتا اگر به مسكوی رویاهایش می رسید، 
باز دلش در آن جا گشوده نمی شد. ایرنا، یاد مادر را در 
نمایشنامه زنده می كرده و بعد، او كه زیاده در رویا به سر 
این  اگر  هرچند  می گیرد،  را  مرده  مادر  جای  می برد، 
طور نمی شد، به طرز عجیبی با او بی ارتباط می نمود. و 
اما آندری، او از خواهرانش كوچك تر است، دوستدارِ 
هنری خوش قلب و برای زن تندخوی خود یك قربانی 
رام. با این حال، اگر ماشا عضو متفكر خانواده است، 
ایرنا عضو رویابین و الگا تجسم رأفت و مراقبت مادرانه 
هستند، او نیز عضو هنرمند خانواده است. هرچهار نفر 
عشق،  سزاوار  نفر  هرچهار  شكست،  به  محكوم  آن ها 
این  خالصه  معنویت.  و  مهرورزی  فرهنگ،  دوستدار 
چهار عضو خانواده پروزورف، برای شكستن قلب هر 

تماشاگری كفایت می كنند. 
هملت، به ویژه در پرده پنجم، ورای عشق ما و شاید 
حتا استعالیی ترین ادراكات ماست. رنج خواهرها ما را 
بی اندازه تحت تاثیر قرار می دهد؛ زیرا برخالف هملت، 
می گنجند.  امكان  عالم  این  محدودۀ  در  هنوز  آن ها 
افسوس كه خودشان نمی توانند، یاد بگیرند كه چه طور 
علت  كنند.  زنده گی  عالم  این  در  رویاهاشان  از  فارغ 
یك  مثل  ما  برای  خودشان،  از  خواهرها  شدن  ناامید 
معما باقی می ماند و نیز علت ناتوانی آن ها از مقاومت 
در برابر ناتاشا، زن برادر تاراجگرشان. ماس، بار دیگر 
با لحنی كه بیش از خود چخوْف چخوفی است، اصرار 
می كند كه خواهرها نجات یافته گان اند و نه بازنده گان، 
زنده تر از آن اند كه یك سر فانی باشند: »شاید آن ها در 
از مردن  پژمرده گی شوند، ولی در هنر  زنده گی دچار 
سر باز می زنند، آن هم با تداومی عجیب ـ چنین آیرونی 
فقط نصیب نمایشنامه های خوب می شود، زیرا فقط بر 
صحنه است كه نوع بشر به تمامی بازنمایی شده و قابل 
بازنمایی است.« چخوف با این حرف موافق بود، ولی 
ماس خودش خوب می دانست كه »تولستوی« نه. ماس 
را  نمی دانند  كافی  قدر  به  این كه  بر  خواهرها  زاریدن 

آن ها  ناتوانی  بر  نیز  و  می كند  آن ها  سكون  بر  حمل 
از این كه جایی دیگر باشند، آدم هایی متفاوت باشند، 

با چشم اندازی گشوده.  در جهانی  یا  باشند  در مسكو 
خیال  من  كه  است  عمیق  آن قدر  چخوف  نمایشنامۀ 
حقیقت اند  تجسم  آن ها  خواهرهاست.  با  حق  می كنم 
اما نمی توانند از آن آگاه شوند، اما اوضاع می توانست 
از این هم بدتر باشد. آن ها زنده گی را از سر می گیرند 

درحالی كه برخالف وانیا، ناامید نیستند. 
خواهر«  »سه  بافت  با  قیاس  در  آلبالو«  »باغ  بافت  ۵ـ 
نمایشنامۀ  آن  همانند  اما  دارد،  پیچیده گی  كمتر  خیلی 
حتا  ندارد  تعلق  ژانری  هیچ  به  هم  یكی  این  بزرگ، 
اگر خود چخوف بر عنوان فرعی نمایشنامه اش اصرار 
ورزد: »كمدی در چهار پرده«. نیت چخوف هرچه بوده 
باشد، ما كه این نمایشنامه را امروز می خوانیم یا اجرایی 
از آن را می بینیم، احساس مان به این سمت وسو كشیده 
می شود كه در آن گونه یی مرثیۀ شبانی مولف را برای 
خود و برای جهان خود بجوییم. عناصر قدرتمندی از 
لوپاخیِن  و  حاضرند  آلبالو«  »باغ  در  )مضحكه(  فارس 
تاجر هرچند واجد پیچیده گی هایی است، اما می توانست 
تمامًا برازندۀ یك فارس خالص باشد. اما پروتاگونیست 
شاخص و مشتاق به فنای نمایشنامه، لیوبف آندری یونا 
آلبالو شده  باغ  به باختن  رانفسكایا، هم او كه محكوم 
است، قهرمانی با اندوه متراكم، استیلیزه و با این حال 
فارس  اینكه  از  را  نمایشنامه  كه  است  كسی  متحرك، 
تاملی  آلبالو«  »باغ  می دارد.  نگاه  دور  باشد،  كمدی  یا 
شاعرانه است ـ خوب، حق با شماست، از هر جهت 
»تیاتری« است، اما به قول فرانسیس فرگوسن، یك شعر 
تیاتر است. در هر صورت، ژانر در مورد چخوف، یك 
نكتۀ انحرافی است؛ زیرا هم چون شكسپیر، او توانایی 
قریب الوقوع،  تغییر  حتا  یا  تغییر،  بازنمایی  در  خاصی 
داشت و ارایۀ تصویری دراماتیك از یك تصادم یا گذار 
»ویلیام  كه  می شود  سهیم  چیزی  ماهیت  در  ناچار  به 
امپسون« به خوبی آن را »به هدف زدن« نامید. چخوف 
البته چندان تمایلی به هدف یا تغییر به طور كلی ندارد، 
به همین دلیل است كه من بسیار تحت تاثیر این جملۀ 
های  رنج  دربارۀ  تیاتری  »شعر  گرفتم:  قرار  فرگوسن 
عجیبی  نحو  به  نمایشنامه  این  در  تغییر  اندوه  تغییر«. 
با اندوه سكون در »سه خواهر« شباهت دارد، بنابراین 
درام چخوف،  در  »تغییر«  از  منظور  كه  است  پرواضح 
تغییر  مانند  یافته  تنزل  یا  عامیانه  حد  این  تا  چیزی 
دگرگونی های  این  بیایید  نیست،  اقتصادی  و  اجتماعی 
سیاسی را كنار بگذاریم. »لوپاخین« نیز پیش از این كه 
شخصیتی  »لیوبف«  مانند  به  برسد،  آخر  به  نمایشنامه 
كه  می گوید  راست  لیوبف  است.  اندوه شده  از  آكنده 
زنده گی اش فاجعه یی مدید بوده است: شوهری الكولی 
طوالنی  عاشقانه یی  رابطۀ  ُمرد؛  نوشیدن،  فرط  از  كه 
كرد؛ غرق شدن  رها  و  را چاپید  او  كه  رذل  مردی  با 
پسركش؛ به حراج گذاشته شدن ملك آبا و اجدادی اش. 
اما لوپاخین، برخالف بانوی خودویرانگر و افسونگرش، 
خودساخته  مردی  و  جان سخت  قهرمانی  هم چون 
می نماید. او كه فرزند یك موژیك بوده، بیرحمی قابل 
توجهی در نهاد خود دارد، اما به لیوبف احساسی عمیق 
دارد، به او كه می توانیم گمان كنیم تا ابد عشق خواهد 
هم  ما  خود  طرفی،  از  ناامید.  یك سر  عشقی  ورزید، 
عاشق اوییم، عاشق این زن باشكوه و خانه به دوش؛ این 
و  بزرگ  كهن،  مقیاسی  در  اندوه  همدلی آور  بازنمایی 
واال. آنتون چخوف، این دلباختۀ زن ها، در مرثیه یی كه 
برای خود سرود، زنده ترین بازنمایی اش از تجسم امر 

واال را در وجود لیوبف به ما عطا كرده است. 
با این حال، لوپاخین حتا از لیوبف هم جالب تر است 
اندوهی عمیق تر كند.  با  و شاید ما را قادر به مواجهه 
از یك وجه، پیشرفتی نسبت  بتوان  آلبالو« را  اگر »باغ 
به »سه خواهِر« حیرت انگیز به حساب آورد؛ این است 
كه چخوف در شاهكارش مجبور بود ناتاشا را هم چون 
شخصیتی بسیار منفی به ما عرضه كند. من با این نظر 
»رابرت براستاین« موافق نیستم كه پیروزی ناتاشا »غلبۀ 
از  »عاری  او  كه  گفته اش  این  یا  است،  محض«  شر 

هرگونه خصلت رهایی بخش است«. برخالف خواهرها 
كه نیروی حیاتی شان تحلیل می رود، ناتاشای بی فرهنگ 
است كه حیات پروزورف ها را امتداد می دهد؛ اوست كه 
با فرزندانش بر جمعیت خانه می افزاید، هرچند معلوم 
آن  یا  پروزورف اند  خود  مال  كودكان  این  كه  نیست 
عاشق دیگر ناتاشا در بیرون صحنه، یعنی پروتوپوپوف، 
همان  در  ادبی  منتقدی  نام  روی  از  معركه اش  نام  كه 
بیزار بود. در هر  زمان برداشته شده كه چخوف از او 
صورت، لوپاخین ناتاشا نیست؛ او موجودی شر نیست، 
زمخت  و  دلقك وار  اگر  حتا  است،  نیك  مردی  بلكه 
نیرو و نوستالژی  پیچیدۀ  این تركیب  جلوه كند. و در 
در وجود او، در این مهارتش در عمل گرایی و حرمتی 
كه، توأم با نوعی بیم، برای لیوبف باشكوه قایل است 
جدا، چیزی شكسپیری نهفته است. هرگونه تالش برای 
توصیف اثرات زیباشناختی »باغ آلبالو«، درست به مانند 
بی دلیل »سه  به ظاهر  تحلیل غنای  برای  جرأت كردن 
بهترین  در  چخوف  بود.  خواهد  نومیدكننده  خواهر«، 
نمایشنامه های خود، گونه یی شعر برای تیاتر نوشته كه 
متكی به چشم اندازهایی هستند كه پیش از او گشوده 
نشده بودند. كافی است پایان مشهور اما تلخ و زهردار 
برای  باشكوه  لحظۀ  همان  آوریم،  یاد  به  را  پردۀ سوم 
را می طلبد.  فوق العاده  بازیگری  لوپاخین كه هنرمندی 
نوشته  »استانیسالوسكی«  برای  را  نقش  این  چخوف 

الوتون«  »چارلز  زد.  باز  سر  آن  ایفای  از  او  اما  بود، 
كه  بار  هر  من  و  كرد  بازی  لندن  در   ۱۹۳۳ در  را  آن 
نقش  ذهنم  در  او  تصویر  می خوانم  را  نمایشنامه  این 
می بندد. می توانید او را مجسم كنید كه چه طور از پس 
در  متقاعدكننده  اما  تناقض آمیز  این همه چرخش  ادارۀ 
نقش لوپاخین برمی آید، چرخش از این دیالوگ: »دستۀ 
اما از سر  موزیك، بنوازید!« به مالمتی كه با خشونت 
تا  لیوبف غم ناك اشك ریز خود می كند،  نثار  دلسوزی 
با آهی  آن جا كه اشك خودش هم سرازیر می شود و 
این دوران هرچه زودتر سر  »آخ، كاش  عمیق می نالد 
آید، كاش می توانستیم شتاب كنیم و این طرز ناخوش 

و درهم برهم زنده گی مان را تغییر دهیم.« 
آورد،  به دست  می خواهد  كه  را  تغییری  نمی تواند  او 
نمی تواند با لیوبف ازدواج كند، لیوبف تا ابد بر او سر 
را  همه  )»خسارت  دلقك وارش  خروج  و  بود  خواهد 
بیهوده و  دلداری های  به  ما  این كه  از  بعد  می پردازم!«( 
مادرش گوش می كنیم،  به  آنیا  اما خالصانۀ  خودفریب 
هنوز به تلخی در فضا طنین می  اندازد. این جاست كه 
می فهمیم چرا چخوف در نامه هایش، لوپاخین را فردی 
فریاد  كه  فردی  نیز  و  كرده  توصیف  و شریف  صادق 
نمی كشد. چخوف با تغییر مواجه می شود، آن را انسانی 

می كند و هنوز در حال انسانی كردِن ماست.
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بازنمایی تغییر در 
آثار چخوف

 )مقاله يی از »هارولد بلوم« دربارة آنتون چخوف 
و آثارش(

برگردان: مهدی امیرخانلو
بخش دوم و پایاني

اگر »باغ آلبالو« را بتوان از يک وجه، پيشرفتی نسبت به »سه خواهِر« حيرت انگيز به حساب 
آورد؛ اين است كه چخوف در شاهکارش مجبور بود ناتاشا را هم چون شخصيتی بسيار منفی 
به ما عرضه كند. من با اين نظر »رابرت براستاين« موافق نيستم كه پيروزی ناتاشا »غلبۀ شر 
محض« است، يا اين گفته اش كه او »عاری از هرگونه خصلت رهايی بخش است«. برخالف 

خواهرها كه نيروی حياتی شان تحليل می رود، ناتاشای بی فرهنگ است كه حيات پروزورف ها را 
امتداد می دهد؛ اوست كه با فرزندانش بر جمعيت خانه می افزايد
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نشاندن »قیوم« به جای »حامد«

فاجعه  بار خواهد بود!

یک حملۀ انتحاری جان ده...
بودند  مكتب رخصت شده  از  تازه  كه شاگردان   
بازاری  در  حمله  این  گرفت.  صورت  انفجار  كه 
گرفته  پكتیا صورت  والیت  ولسوالی سمكنی  در 

است.
پیوست  وقوع  به  آن  از  پس  لحظاتی  حمله  این 
كه یك انفجار كنار جاده یی جان دست كم هفت 

عضو یك خانواده را گرفت. این انفجار در والیت 
اعضای  قربانیان آن همه  لغمان صورت گرفت و 

یك فامیل بودند.
افراد  این  كه  است  گفته  افغانستان  داخله  وزارت 
برای  محله یی  عازم  و  بوده  سوار  الری  یك  در 
جمع آوری هیزم بودند كه موتر شان با ماین كنار 
جاده یی برخورد كرد. به گفته وزارت داخله، پنج 

تن از قربانیان این انفجار زنان هستند.

به  را  حمالت  این  مسوولیت  گروهی  هیچ  هنوز 
انفجارها  و  حمله ها  این  اما  است،  نگرفته  عهده 

معموالً از سوی گروه طالبان انجام می شود.
در این اواخر افغانستان هر روز شاهد وقوع انفجار 
و حمالت طالبان می باشد. این گروه در بهار سال 
روان میالدی »تهاجم بهاری« خود را اعالم كرد و 
از آن زمان به بعد، خشونت ها در افغانستان افزایش 

یافته است.

راکت پرانی های تان..
نیروهای  از  تن   ۱۱۷ مدت  این  در  گفت  صدیقی 

طالبان نیز بازداشت شدند.
وی افزود: مدارس دینی در پاكستان هزاران دانش آموز 
را با تبلیغات دورغین مبنی بر این كه نیروهای ارتش 
هند در والیت های كنر و نورستان مستقرند، آنان را 
فریب می دهند كه در خاك افغانستان عملیات نظامی 

و انتحاری داشته باشند.

سخنگوی وزارت داخله گفت: فعالیت های تروریستی 
حزب  طیبه،  لشكر  حقانی،  شبكۀ  طالبان،  گروه 
اسالمی و جنبش اسالمی ازبكستان در افغانستان، نه 
تنها خطری برای افغانستان بلكه خطری بزرك برای 

كل منطقه و جهان به شمار می رود.
پیمان  سازمان  نظامی  غیر  و  نظامی  سخنگویان 
اتالنتیك شمالی )ناتو( نیز در این نشست خبری به 
تاكید  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و  ارتش  توانمندی 
كردند و گفتند: تا یكماه دیگر امنیت كامل افغانستان 

به نیروهای افغان سپرده خواهد شد.
مردم  درصد   ۸۰ شدند:  مدعی  سخنگویان  این 
 ۲۰ فقط  و  می برند  بسر  كامل  امنیت  در  افغانستان 
درصد نفوس این كشور با تهدید های ناامنی مواجه 

اند.
دامنیك میدلی كه در ۱۱ سال گذشته سخنگوی غیر 
زودی  به  دارد  قصد  بود  افغانستان  در  ناتو  نظامی 
افغانستان را ترك كند و به ماموریتش در این كشور 

پایان دهد.

          ماکس بوت/ لس آنجلس تایمز

ریاست  انتخابات  در  امریكا  ماندن  بی طرف 
اما  است،  خوب  افغانستان،  در  پیش رو  جمهوری 
رییس  طوالنی  مدتی  كرزی،  حامد  نیست.  ممكن 
جمهور افغانستان بوده است یا به عبارتی از سال 
۲۰۰۱ میالدی، هنگامی كه ائتالف به رهبری امریكا 
زمان،  آن  در  كرد.  منصوب  سمت  بدین  را  او 
به  انگلیسی   زبان  به  آشنا  و  جاذبه  با  رهبری  وی 
و  داشت  تن  به  رنگین  ردایی  كه  می رسید  نظر 
طالبان  از  پس  را  دموكراتیكی  وضع  می توانست 

ایجاد كند.
یك  را  كرزی  غرب،  در  دست كم  امروز، 
فرصت طلب بی ثبات و غیرقابل پیش بینی می شمرند 
جنگ جویان  و  فساد  عوامِل  با  مخّربی  روابط  كه 
و  تحكیم  به  نسبت  بی اعتنا  دارد.  سوء استفاده گر 
و  پاگرفتن  مسوول  كرزی  دموكراسی،  تقویت 
سوءاستفاد ه گر  و  فاسد  عمیقًا  حكومتی  اجرای 
است.  طالبان شده  تجدید حیات  كه موجب  بوده 
ماگسای  رامون  حتی  نیست.  واشنگتن  جرج  او 
سای یا آلوارو اوریبه هم نیست )ماگسای سای در 
بود كه شورش  فیلیپین  سال هاِی دهۀ ۱۹۵۰ رهبر 
هوك را شكست داد. اوریبه رهبری كلمبیایی است 
كه در دهه هاِی گذشته توانست شورشیان فارك را 

به شدت مهار كند.(
كرزی  برای  تواناتر  نتواند جانشینی  افغانستان  اگر 
این  كه  بود  خواهد  مشكل  امر  این  تصّور  بیابد، 
امنیتی  دستاوردهای  به  تا  شود  موفق  كشور 
تحكیم  میالدی،   ۲۰۰۹ سال  از  امریكایی  سربازان 
انتخابات  افعانستان شاید در گروی  آیندۀ  ببخشد. 
ریاست جمهورِی اپریل ۲۰۱4 میالدی در این كشور 
باشد؛ اگر بر فرض مثال این انتخابات، برگزار شود.

سال  می  ماه  اوایل  در  من  كه  افغانستان،  در 
گمان  یك  كردم،  دیدن  جا  آن  از  میالدی  جاری 
از  ناامید  این كه كرزی،  بر  رایج وجود دارد مبنی 
نامعلوم  زمانی  تا  را  انتخابات  شاید  قدرت،  حفظ 
افغانستان  بهانه كه ملت  این  با  بیاندازد،  تعویق  به 
بسیار خشنونت گرا و آشوب زده تر از آن است كه 
بتواند آزادانه رای دهد. این را ایاالت متحده نباید 
بپذیرد. اوباما بایدبه شفاف سازی این مساله بپردازد 
كه دوام كمك هاِی ما منوط به آن است كه كرزی، 
پس از مدتی مشخص، دفتر خویش را ترك گوید.

مقرر  موعد  در  انتخابات  كه  كنیم  فرض  اگر 
برگزار شود، امریكا چه نقشی را باید ایفا كند؟ در 
واشنگتن، خرد جمعی بر آن است كه مشاركت ما 
باید به یاری رساندن به مسووالن افغانی برای حفظ 
امنیت و حفظ یكپارچگی فیزیكی فرآیند رای گیری 
محدود شود. همۀ آن چه ایاالت متحده می خواهد 
ادعایی  این  است؛  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  یك 
است كه سخن گویان مسوول به تكرار بیان می كنند.
نیز  اما آیا تحقق پذیر  این امر بسیار مناسب است، 
هست؟ آخرین انتخابات كه در سال ۲۰۰۹ برگزار 
شد، در تقلب های وسیع و رای سازی هاِی مهندسی 
شده به دست  كرزی و هم پیمانانش غرق شد. هیچ 
تفاوتی  انتخابات ۲۰۱4  كنیم  فكر  كه  ندارد  دلیلی 
خواهد كرد، این را هم در نظر بگیریم كه حضور 
نظامی امریكا نسبت به امروز، از ۶۶ هزار سرباز به 
تنها ۳4 هزار تن كاهش خواهد یافت و آن سربازان 
محافظ  و  داد  مشاوره خواهند  فقط  هم  باقی مانده 
باید  افغان ها  بود.  نخواهند  رای  اخذ  حوزه های 

بیشتر این انتخابات را خود به پیش ببرند.

نمی تواند  هیچ  كابل  دولت  سابقۀ  افسوس! 
از  پس  ویژه  به  باشد،  بسیار  اعتماد  الهام بخش 
كمیسیوِن  در  كه  گفت  وضوح  به  كرزی  كه  آن 
پیش  كه  نظارتی  نهاد  یك  انتخاباتی،  شكایت های 
شده  تشكیل  غیرافغان  و  افغان  اعضای  از  این  از 
بود، حضور هیچ خارجی یی را تحمل نخواهد كرد.

كه  بگذارد  كرزی  اگر  محال،  بسیار  فرض  بر 
انتخابات برگزار شود، به نظر می رسد كه او تالش 
احتمال  به  كه  را  تا یك دست نشانده  كرد  خواهد 
زیاد، برادرش عبدالقیوم كرزی، است به جاِی خود 
در  را  موجود  سیاسی  دستۀ  این  بتواند  تا  بگمارد 
مقام خود حفظ كند و به او امكان دهد تا قدرت 
برای  این،  دارد.  نگه  از پشت صحنه در دست  را 
افغانستان و برای منافع امریكا در منطقه، فاجعه آمیز 

خواهد بود.
بی طرف  كشور،  یك  خارجی  سیاست  فرآیند  در 
ناممكن  افغانستان  در  اما  است،  نیك  بسیار  بودن 
است. اگر به شیوۀ حاضر ادامه دهیم و در جایگاه 
بی دخالت بمانیم، در حقیقت، تأثیر زیان بار كرزی 
را تصویب كرده ایم. این گمان عمومی كه سازمان 
نقد  پول  كیسه های  با  را  او  )سیا(  امریكا  امنیت 

تقویت كرده، متوقف نخواهد شد.

سیاسی  موضع  كه  است  آن  بهتر  جایگزین 
متحده،  ایاالت  سفیر  كنیم.  انتخاب  فعاالنه تری 
در  امریكا  نظامی  فرماندهی  و  سیا  سازمان  رییس 
واشنگتن  مسئوالن  با  كه  افغانستان  پایتخت  كابل، 
در هماهنگی كاملند، باید یكی از چندین نامزد را 
گزینش  می دهند،  مانور  كرزی  جانشینی  برای  كه 
پس  افغانستان.  آیندۀ  برای  رهبر  بهترین  كنند؛ 
ایاالت متحده می تواند از نفوذ خود، كه شامل آن 
نقد سیا هم می شود، استفاده  كیسه های بدنام پول 
نامزد  هر  امنیت  تآمین  برای  را  آن چه  هر  تا  كند 
الزم است و امریكا گمان می كند آن نامزد می تواند 
بندد  كار  به  باشد،  وحدت بخشی  و  قوی  رهبری 
بر عوامِل فساد  یابد و هم  بر طالبان تسلط  تا هم 

دولتی.
نخست،  شد.  خواهد  اعتراض هایی  شیوه،  این  به 
انتخاباتی  نامزدهای  از  حمایت  و  انتخاب  در  ما 
چیز  همه  از  نداریم؛  خوبی  سابقۀ  افغانستان،  در 
ما  برگزیدۀ  گذشته، كرزی در سال ۲۰۰۱ میالدی 
بود. دوم این كه تالش های خام دستانۀ سفیر وقت 
امریكا در افغانستان كه كارل دبلیو آیكنبری بود و 
سی  ریچارد  متحده،  ایاالت  ویژۀ  فرستادۀ  آخرین 
هالبروك، در سال ۲۰۰۹ میالدی براِی حمایت از 
جایگزین كرزی نتیجۀ عكس داد؛ كرزی باز پیروز 
شد و شكست دادنش از هر زمان دیگری سخت تر 

گشت.
همۀ این ها درست است، اما اشتباهات گذشته نباید 
ما را از پا بیندازد. در ساِل ۲۰۰۱ میالدی، مسووالن 
سیاسی  دورنمای  از  اندكی  چیزهای  امریكایی 
افغانستان می دانستند. از آن زمان تا امروز، ۱۲ سال 
فرصت داشته ایم تا از مختصات آن سرزمین باخبر 
شویم و امید می رود این بار انتخاب بهتری داشته 

باشیم.
مشكل در سال ۲۰۰۹ این نبود كه امریكا از رقیب 
كرزی حمایت كرد، این بود كه تالش ها متفاوت و 
بی تأثیر بودند. این بار باید بهتر عمل كنیم و نباید 
مال  بر  دسیسه چینی هایمان  شاید  كه  باشیم  نگران 
شود؛ از نظر بسیاری از افغان ها حمایت هاِی امریكا 
امری مطلوب تلقی می شود. از همین رو است كه 
كرزی نیز دریافت پول از سیا را انكار نكرده است.

مردمِ  به  نه  را  تصمیم  بخوریم،  شكست  اگر 
افغانستان، بلكه به كرزی، جنگ جویان و یك گروه 

كاردار فاسد سپرده ایم.

www.mandegardaily.com

ډېرو والیاتو ته پاکستاني...
 امنیتي وضعیت خراب شوی او له تېرو څو کالو راهیسې 

په کې پاکستاين جنګیايل مېشت دي.

کارپوهان دغه راز وايي، چې د وسله والو له لوري د میدانو 

وردګو انتخاب پر کابل د فشار راوستو لپاره دي.

ته  شورا  امنیت  خوږیاڼي  عبداملجید  وايل  والیت  دې  د 

پاکستاين  دوه سوه  کابو  وزیرستانه  له شاميل  ویيل، چې 

اورپکي د طالبانو په نامه میدان وردګو ته ورغيل او هلته 

یې ترهګریز فعالیتونه پیل کړي دي.

»پاکستاين  ډېره  تر  چې  ویيل  ته  شورا  امنیت  د  نوموړي 

جګړه ماران« په جغتو،  چک او دایمیرداد ولسوالیو کې په 

ډله ییز ډول فعالیت کوي.

چې  وايي،  چارواکي  وزارت  چارو  کورنیو  د  همدرانګه 

په  په مالتړ رسه غواړي  افغان طالبانو  د  پاکستاين طالبان 

افغانستان کې د انتقال پروسه له خنډ رسه مخ کړي.

د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ یوې 

خربي غونډي ته وویل چې، دا ډلې هڅې کوي د امنیت د 

انتقال او انتخاباتو پروسه له خنډ رسه مخامخ کړي.

له  د  ډلو  دې  د  چې  وغوښتل  ټولنې  نړېوالې  له  نوموړي 

منځه وړلو لپاره همکاري وکړي.

طالبانو زرګونه  د  پاکستان  د  ښاغيل صدیقي وویل چې، 

افغانستان  په  کوي، چې  همکاري  طالبانو  افغان  د  کسان 

کې وضعیت ګډ وډ کړي.

شبکه،  حقاين  اسالمي،  حزب  طالبانو،  القاعدې،  د 

د  ډله،  خالص  مولوي  د  تحریک،  طالبانو  پاکستاين  د 

ازبکستان اسالمي غورځنګ ،لشکر طیبه ډله او د محمدیه 

رشیعت نفاذ، هغه ډلې دي چې د کورنیو چارو وزارت په 

وینا د افغانستان امنیت ته جدي ګواښ پيښوي.

ویل  کې  پاڼه  خرب  شوې  خپره  په  دفرته  له  ولسمرشۍ  د 

شوي، چې ولسمرش کرزي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو 

ته سپارښتنه کړې، چې ژر تر ژره د میدان وردګو والیت د 

امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره جدي ګامونه واخيل.

امین  د پوځي چارو شننونکی جرنال  په همدې حال کې 

الله امرخېل ماندګار ورځپاڼې ته وویل، له تېرو څو کالو 

نور  او  وزیرستانیان  یوشمېر  ته  وردګو  میدان  راهیسې 

پاکستان راځي او خلک وژين.

کابل  د  چې  ته  والیت  وردګو  میدان  دولت  وايي،  هغه 

پاملرنه ونه کړه، مختلف چارواکي  ده، خاصه  دروازه هم 

په وپارول،  پر وړاندې  د ځان  یې  یې ور واستول، خلک 

ویې  او  کړل  بندیان  یې  ګناه خلک  بې  کړل،  یې  تحریک 

ځورول.

دې  له  مخالفانو  والو  وسله  خوا  بلې  له  خربه،  په  ده  د 

استخبارايت  استفاده وکړه، چې یوشمېر  نه  کمزوري ټکي 

شبکې هم کېدای يش په کې الس ولري.

ښاغيل امرخېل زیاته کړه، میدان وردګ له کابل رسه له شل 

کیلومټر فاصله لري، خو د وايل، قوماندان او ميل امنیت د 

ریاست په شتون کې د دوی د کمزورۍ له امله وسله وال 

مخالفان په دې والیت کې پراخ نفوذ کړی دی.

د نوموړي په وینا، که چېرې ځايي چارواکي کمزوري نه 

وي په کار ده چې د وسله والو مخالفانو پر وړاندې جدي 

ګامونه واخيل او دغه والیت یې له شتونه پاک کړي او یا 

دې هم له دندو استعفا ورکړي.

والیت  وردګو  میدان  د  وايي،  شنناند  یاد  چارو  پوځي  د 

ارايض ډېره خطرناکه ارايض ده او د کابل ـ میدان وردګو 

تر منځ یوازې یو غر شتون لري.

د هغه په خربه، دا د پاکستانیانو یوه سرتاتېژي ده، چې نه 

یوازې میدان وردګو ته راغيل د هېواد ډېرو نورو سیمو ته 

له هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، کونړ، نورستان او نور 

والیتونو ته هم راغيل دي او د هر کال په څېر یې سږکال 

هم په پاکستان کې ۲۴۰۰۰ مدرسې تړيل او زده کوونکي 

یې افغانستان ته جګړې ته راغيل دي.

په  موخې  کار  دغه  د  وویل،  امرخېل  الله  امین  ښاغيل 

افغانستان کې د بې ثباتۍ پراخول دي.

د ده په وینا، حکومت د کمزوري مدیریت له امله کار اهل 

ته نه دی سپارلی، مسلکي پوځيان یې اداري کارونو لپاره 

په دفرتونو کې کېنويل او په ظوابطو مقرر شوي بې تجربې 

او بې مسلکه کسان یې د قوماندانانو په توګه ټاکيل دي، 

چې له امله یې په هېواد کې امنیتي وضعیت خورا خراب، 

د پولیسو، اردو او ملکي وګړو تلفات ډېر شوي دي.

نوموړی خربداری ورکوي،  اوس نا امني د کابل خولې ته 

راغلې او که چېرې حکومت یو الزم تصمیم ونه نیيس نو 

ډېرې ناوړه پایلې به ولري.

کابل  د  کې  په سرتاتېژۍ  زیاتوي، چې  امرخېل  الله  امین 

ګاونډي والیتونو ځایول پر کابل د فشار لپاره دي او وسله 

وال غواړي چې کابل تر فشار الندې ونیيس، دغه راز له 

دې نه په تبلیغايت برخه کې هم ګټه پورته کړي او نړۍ والو 

ته وښيي، چې ابتکار عمل د وسله والو په الس کې دی او 

د کابل تر خولې رسېديل دي.

کمپاین جمع آوری یک...
 ظلم شده، آن ها مورد تجاوز گرفته اند و به نحوی بر 
زنان افغانستان ظلم شده است. من امضا كردم تا این 

قانون به تصویب برسد«.
جعفر احمدی، یك امضا كننده دیگر گفت با آن كه 

كاهش  برای  اخیر  سال  یازده  در  متعددی  نهادهای 
خشونت ها علیه زنان كار كرده اند، اما این تالش ها 
این حركت  متیقن هستم كه  نبوده است: »من  كافی 
كه  امیدوارم  و  دارد  مثبت  العاده  فوق  تاثیر  مدنی 
تصویب  را  خشونت  منع  قانون  پارلمان  نماینده گان 

كنند«.

تصویب  كنار  در  می گویند  كمپاین  این  مسووالن 
از  قانون  این  تطبیق  خواستار  خشونت،  منع  قانون 
آن ها  می باشند.  نیز  قضایی  و  عدلی  نهادهای  سوی 
باید  زنان  علیه  خشونت  عامالن  كه  كردند  تاكید 

براساس قانون مجازات شوند.



داكتر عبدالستار سیرت، به خاطر عبور از بحران 
كنونی، خواستار ایجاد یك حكومت انتقالی در 

افغانستان شده است.
سیاسی  نظام  تهداب  سیرت،  آقای  گفتۀ  به 
افغانستان اصاًل براساس تفرقه و از طریق مداخلۀ 
مستقیم كشورهای خارجی در كنفرانس بن در 
سال ۲۰۰۱ گذاشته شده است و به همین دلیل 

است كه بحران روز افزون می شود.
داكتر سیرت یكی از نامزدان ریاست ادارۀ موقت 
توانسته  آن كه  رغم  به  او  بود.  بن  نشست  در 
از  را كه  بن  اكثریت حاضران نشست  بود رأی 
نماینده گی  افغانستان  قضیۀ  مختلف  طرف های 
این كه  دلیل  به  اما  آورد،  دست  به  می كردند، 
مورد اعتماد كشورهای خارجی نبود، از رسیدن 
به كرسی ریاست ادارۀ موقت باز ماند و حامد 

كرزی وارد صحنه آمد.
داكتر سیرت در یك پیامی كه به روزنامۀ ماندگار 
فرستاده، گفته است كه اختالل در وحدت ملی 
مردم افغانستان و اسارت كنونی كشور ما بیشتر 

از گذشته محسوس است.
سرباز  صدها  حضور  با  كه  گفته  سیرت  آقای 
در  دالر  میلیاردها  مصرف  و  كشور  در  خارجی 
راستای تأمین امنیت و نهادینه سازی دموكراسی، 
افغانستان اكنون در تولید و كشت مواد مخدر و 

فساد، مقام نخست را در جهان دارد.
گذشته  سال   ۱۱ در  سیرت،  آقای  گفتۀ  به 
نام  زیر  ناكام  تجربۀ  چندین  افغانستان  در 

دولت سازی به یاد گار گذاشته شده است.
به گفتۀ او، در نظامی كه از دموكراسی و قانون 
اساسی سخن گفته می شود، بیش از یك میلیارد 
رسیده  مصرف  به  جرگه ها  برگزاری  در  دالر 

است.
او افزوده كه دولت افغانستان در قانون گزاری نیز 
ناكام بوده  است، زیرا قانون اساسی كنونی توسط 

چند معامله گر به تصویب رسیده است.
به  وابسته گی  مطرح،  سیاست مدار  این  گفتۀ  به 
پنداشته  جرم  پادشاهی  زمان  در  خارجی  نظام 
خارجی  ها  اشغال  حاضر  حال  در  اما  می شد، 

افتخار آفرین است.
بحران  از  آمدن  بر  راه  كه  گفته  سیرت  داكتر 
ناممكن  اما  است،  دشوار  كار  افغانستان  كنونی 

نخواهد بود.
تمامی  شود  متوجه  باید  امریكا  او،  گفتۀ  به 
دست  در  كه  معلوماتی  و  گزارش ها  مطالعات، 
دارد،  دقیق نبوده و همیشه خواست اشخاص و 

كشورهای بیگانه بوده است.
داكتر سیرت گفته است كه امریكا باید افغانستان 
را از طریق افغان های فروخته ناشده و استخدام 
نشده به شرق و غرب  و از آدرس كسانی كه به 

كمپنی های چند ملیتی وابسته نیستند، بشناسد.
آقای سیرت می افزاید، كشورهای عضو ناتو در 
افغانستان حضور نظامی دارند و در طول بیش 
افغان  صدها  با  سربازشان  هزاران  دهه،  یك  از 
جان شان را از دست دادند و صدها میلیارد دالر 

هم به نام بازسازِی افغانستان به مصرف رسید؛ 
بازسازی صورت  نه  و  شد  تأمین  امنیت  نه  اما 

گرفت و نه هم تروریزم از بین رفت.
  عدالت اساس امنیت است

این فعال سیاسی گفته كه عدالت اساس امنیت 
و   است  معارف  نه  باشد،  نه  امنیت  اگر  است؛ 
استوار  اساس عدالت  بر  امنیت  باسازی؛  نه هم 
است و عدالت از طریق زعامت سیاسی عادل، 

به وجود می آید. 
تشكیل  آغاز  در  كه  می گوید  سیرت  آقای 
حكومت جدید در افغانستان چیزی كه مهم بود 
و در شش ماه اول باید رویش كار می شد، تأمین 

امنیت و ثبات بود، اما چنین نشد.
دارد  اسناد وجود  بن  كنفرانس  او، در  به گفتۀ   
كه قدرت را به تمامی اقوام در افغانستان تقسیم 

كردند و این روزی افشا خواهد شد. 
ایجاد  خواستار  كنونی  بحران  از  عبور  برای  او 
انتخابات  است:  گفته  و  شده  انتقالی  حكومتی 
یك  باید  نمی تواند،  كرده  جمع  را  ما  مردم 
افغان رای  بیاید و هر  انتقالی به جود  حكومت 
بدهد؛ نباید رای خریده شود، رأی خریده شده، 
افغانستان  مردم  حق  در  جفا  بلكه  نیست؛  رأی 

است.
  تنهایی پس از پیروزی جهاد

او می گوید كه افغانستان یك دهه بعد از سقوط 
شوروی بی یار و تنها گذاشته شده بود و مردم 
و  می سوختند  داخلی  جنگ های  در  كشور  این 
بهره برداری  تالش  در  افغانستان  همسایه گان 
را  افغانستان  آزادی  كرامت،  و  بودند  سیاسی 

نادیده می گرفتند.
او گفته است: حوادِث سال های بعد از پیروزی 
جهاد یعنی دهۀ ۱۹۹۰ و برادر كشی، ویرانی و 
احساس  عدم  و  بی عالقه گی  به  كشور،  بربادی 
ارتباط  افغانستان  به  كمك  در  غرب  مسوولیت 
داشت. به دلیل نبود یك نظام و زعامت سیاسی 
تولید  جهانی،  تروریزم  گستردۀ  حضور  ملی، 
بشر،  حقوق  نقض  و  مخدر  مواد  تجارت  و 
افغانستان به میدان بازی منافع و مسابقۀ سیاسی 

برای كشورهای منطقه و جهان مبدل شد. 
بازهم  افغانستان   ۲۱ قرن  اویل  در  او،  گفتۀ  به 
ناتوانی  جغرافیایی،  استراتژیك  موقعیت  قربانی 
و بی نظمی داخلی خود گردید و سوپر پاور تازۀ 
پیروان هم  با  امریكا  متحدۀ  ایاالت  یعنی  جهان 
افغانستان را در اسارت قرار  پیمان غربی خود، 
داد و با عجله بدون سنجش دقیق عواعب نظام 
و عناصردست نشاندۀ شان را در آن نصب كردند 

كه این صحنه تا حال ادامه دارد.
او خاطر نشان می سازد كه در بیشتر از ۳۰ سال 
دست نشانده  متعددِ  نظام های  افغانستان  گذشته، 
و اسیر كشورهای خارجی را تجربه كرده است 
و  جنگ  در  افغان  میلیون ها  آن  نتیجۀ  در  كه 
ناتوانی، فقر به سر می بردند و بیشتر  بیچارگی، 
از  ۹۰  درصِد نفوذ افغانستان در داخل و خارج 

مصیبت های زیاد را دیده اند. 
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داکتر عبدالستار سیرت:

باید یک حکومت 
انتقالی به و جود بیاید

           ناجیه نوری
داکتر صاحب سجادی با سپاس از این که 
حاضر به مصاحبة ویژه با روزنامة ماندگار 
شدید. اخیراً حامد کرزی از اجماع ملی 
سخن  ریاست جمهوری  انتخابات  در 

گفت؛ اجماع ملی او به چه معناست؟
نخبه  گان  میان  پراگنده گي   به  توجه  با 
از  هدف  حكومت،  و  احزاب  سیاسي، 
اجماِع رییس جمهور كرزی به وجود آمدن 

توافق نظر روي افراد خاص است.
نكتۀ دوم این كه شاید هدف از مطرح كردن 
اجماِع مورد نظر حامد كرزي، حمایت از 
جرگۀ  برگزاري  وسیلۀ  به  خاص  نامزدان 
عنعنه یی باشد، تا جبهۀ منجسم و قوي را 
از حمایت مردمي  ایجاد كند و توسط آن 

برخوردار شود.
دلیل  گفتید،  سیاسي  پراگنده گي   از  شما 
اكنون  تا  سیاسي  فعاالن  و  احزاب  این كه 
بیرون  براي  را  ملي  طرح  یك  نتوانسته اند 

رفت از بحران فعلي ایجاد كنند، چیست؟
ما  جامعۀ  سیاسي  نخبه گان  اساسي  مشكل 
پیشینۀ  نبود  دارد: یك:  ارتباط  نكته  به سه 
تحكیم  دموكراتیِك  شیوه هاي  تاریخي 
ما  سیاسي  تاریخ  یعني  سیاسي؛  قدرت 
ذهنیت  را  ما  سیاسي  نخبه گان  ذهنیت 

استبداد نظر بار آورده است. 
و  نخبه گان  میان  الزم  اعتماد  نبود  دوم: 
احزاب سیاسي است كه این بي اعتمادی در 
اثر جنگ هاي طوالني شكل گرفته است.  

یا  دیدگاه  یك  به  مي گردد  بر  سوم  نكتۀ 
سیاسي  نخبه گان  كه  روشن  و  ملي  طرح 
را  مشخص  طرح  یك  ملي  نگاه  با  باید 
كنند؛  ارایه  موجود  بحران  از  عبور  براي 
اما متاسفانه بیشتر دیدگاه ها، قومي و سنتي 
سیاسي  اجماع  نوع  هر  بنابراین  است؛ 
نخبه گان  میان  الزم  اعتماد  ایجاد  نیازمند 
سیاسي و ارایۀ یك طرح مشترِك فراتر از 

سلیقه هاي قومي است. 
و  بحران  از  عبور  براي  سیاسي  نخبه گان 
انتقال سالم قدرت سیاسی پس از ۲۰۱4 در 
افغانستان چه نقشي مي توانند داشته باشند؟

الزم  جایگاهِ  افغانستان  جوان  نسل  هنوز 
ندارند و  براي مدیریت و رهبري سیاسي 
و  ساالري  ریش سفید  فورمول  هم  هنوز 
و  است  ما حاكم  در جامعۀ  بزرگ ساالري 
از سوي دیگر، متنفذین و نخبه گان سیاسي 
سیاسي  و  اجتماعي  نفوذ  و  جایگاه  از  كه 
برخوردار هستند، براي ادام موقف سیاسي 
و تثبیت جایگاه شخصي خود نیازمند ادامۀ 
اند،  سیاست  و  قدرت  سنتي  دیدگاه هاي 
فرهنگ سیاسي  به  اساسي  بنابراین معضل 
سنتي و قبیله  یی حاكم بر مناسبات سیاسي 
دارد،  ارتباط  افغانستان  جامعۀ  اجتماعي  و 
قبیله یی  و  سنتي  فرهنگ  زماني كه  تا  پس 
حاكم  افغانستان  سیاسي  مناسبات  بر 
قومي  و  شخصي  دیدگاه هاي  طبعًا  باشد، 
و  خواست ها  كنندۀ  تامین  كه  گروهي  و 
در  همچنان  است،  افراد  شخصي  جایگاه 
داشت  خواهد  را  خود  جذابیت  جامعه 
یك  تدوین  براي  اساسي  مانع  مي تواند  و 
بحران هاي  از  عبور  براي  ملي  كالن  طرح 

فعلي باشد.
چگونه مي توانیم دیدگاه قومي را به یك 

دیدگاه ملي مبدل سازیم؟
مدل هاي  از  استفاده  با  من  باور  به  پاسخ: 
نوسازي كه دركشورهاي دیگر جهان سوم 
را  معضل  این  مي توان  است،  افتاده  اتفاق 
روش  دو  خصوص  این  در  و  كرد  حل 
پایین  به  باال  از  مدِل  نخست  دارد:  وجود 
استفاده  آن  از  قدرت  دارنده گان  كه  است 
مي كنند و این مدل به دلیل نبود اعتماد میان 
نخبه گان سیاسي ما در افغانستان امكان پذیر 
نیست؛ اما با استفاده از مدل دوم كه مدل 

به  باال است، مي توان  به  پایین  از  نوسازي 
این هدف نایل شد. یعني باید در راستای 
تقویت نهادهاي مدني، باال بردن آگاهي هاي 
جامعۀ  سیاسي  فرهنگ  در  تحول  و  عامه 

افغانستان، تالش صورت گیرد.
به باور من در كوتاه مدت امكان توافق در 
نخبه گان  شاید  و  دارد  وجود  باال  سطح 
یك  روي  قدرت  صاحبان  و  سیاسي 
اما  كنند،  موافقت  مشترك  نسبي  توافق 
جامعۀ  نوسازي  راهِ  تنها  طوالني مدت  در 
فرهنگ  آوردن  وجود  به  و  افغانستان 
فرا قومي است و همچنان  سیاسي ملي و 
سیاسي  فرهنگ  در  تحول  ایجاد  به  نیاز 

جامعه افغانستان می باشد.
به  توجه  با  را  افغانستان  وضعیت 
برگزاري  و   2014 سال  نزدیك شدن 

انتخابات چه گونه ارزیابي مي کنید؟
ما باید براي برگزاري یك انتخابات شفاف 
آن  نتیجۀ  كه  كنیم  چاره جویي  عادالنه  و 
و  احزاب  مردم،  اكثریت  قناعت  مورد 

سیاسي  مطرح  چهره هاي 
افغانستان باشد.

بحران ۲۰۱4 بیشتر از این كه 
باشد،  عیني  واقعیت  یك 
بزرگ سازیي  و  فضاسازي 
اگر  اما  است،  بیروني ها 
نخبه گان، احزاب، اپوزیسیون 
به  افغانستان  حكومت  و 
در  نسبي  نظر  توافق  یك 
پیدا  دست  انتخابات  مورد 
بحران ساز   ۲۰۱4 سال  كنند، 

نخواهد بود.  
چه فكر مي كنید، آیا جریان ها 
قبل  سیاسي  چهره هاي  و 
 ۲۰۱4 سال  رسیدن  فرا  از 
كالن  بستر  یك  مي توانند 
و  آورند  وجود  به  را  ملي 
نا  وضعیت  از  را   افغانستان 
به سامان كنونی نجات دهند؟

نیست؛  ناممكن  این یك كار 
فعاالن  اگر  در صورتي كه  اما 

مشكالتي  و  بحران ها  درك  با  ما  سیاسي 
درك  با  و  مي كند  تهدید  را  ما  جامعۀ  كه 
براي  مسوولیت پذیري  و  ملي  مسوولیت 
با  و  داده  خرج  به  ابتكاري  كشور  آیندۀ 
روي  شخصي،  خواست هاي  از  گذشت 
محورهاي اساسي و ملي به توافق برسند، 
نه تنها انتخابات خوبي خواهیم داشت، بل 
خروج نیروهاي خارجي نیز به خوبي انجام 

خواهد شد.
اخیراً طرح اجنداي ملي مطرح شده و گفته 
مي شود، طرحي براي ایجاد یك بستر كالن 
از  افغانستان  نجات  براي  راهي  و  سیاسي 
بحران است، نظر شما در این باره چیست؟
را كه  نوع طرحي  پیشنهاد هر  پاسخ:  من 
براي  را  ملي  سازندۀ  گوی  گفت و  زمینۀ 
رسیدن به توافق نظر بین احزاب و نخبه گان 
سیاسي فراهم سازد، با دید مثبت مي نگرم.

با گذشت از تحلیِل محتواي اجنداي ملي 
این كه  ابتكار عمل و  نفس  بگویم كه  باید 
بتوانند در مورد مسایل كالن ملي  افغان ها 
به توافق برسند و طراح یك طرح مدیریت 
مشترك باشند و بتوانند باهم به گفت وگو 
اما  مي دانم،  سازنده  و  مثتب  را  بپردازند 
بررسي  نقد،  مورد  طرح  این  این كه  امكان 
و ابراز دیدگاه هاي مختلف قرار گیرد، نیز 

وجود دارد.
براي  مي تواند  چقدر  ملي  اجنداي  طرح 

حل بحران فعلي مفید و مؤثر باشد؟ 
طرح  دارم،  معلومات  من  جایي كه  تا   
چیزي  آن  به  مي گردد  بر  ملي  اجنداي 
در جامعۀ  معضل  عنوان یك  به  امروز  كه 
انتخابات مطرح  از مسایل  فراتر  افغانستان 

و  بحران  جنگ،  ادامۀ  مثال  طور  است، 
بي ثباتي در كشور.

به نظر من موضوعي كه در این طرح باید 
مكانیزم  یك  طرح  گیرد،  قرار  تأمل  مورد 
دقیق و روشن براي جلوگیري از مداخالت 
اساسي  بحران  كه  چرا  است؛  بیروني 
و كشورهاي  دارد  بیروني  ریشۀ  افغانستان 
بیروني با مداخله  و نفوذي كه دارند، اجازه 
نخواهند داد تا افغان ها بر سر یك طرح ملِي 
مشترك كه در آن ثبات و امنیت افغانستان 
باید  بنابراین  توافق برسند؛  به  تأمین شود، 
براي  روشن  میكانیزم  یك  طرح  این  در 
جلوگیري از مداخالت بیروني مطرح شود.

من در مورد طرح اجنداي ملي چند پیشنهاد 
دارم: اول این كه در این طرح مسودۀ  وجود 
داشته باشد براي اجتماع نخبه گان سیاسي 
اتفاق سیاسي در  آوردن  به وجود  براي  و 
طرح   این  در  این كه  دوم   جامعه.   دورن 
جامعۀ  درون  در  كه  معضالتي  اضافۀ  به 
خارجي  عوامل  دارد،  وجود  افغانستان 

از  جلوگیري  براي  و  شده  شناسایي  نیز 
مكانیزم هاي  بیروني ها  نفوذ  و  مداخالت 
كه  مي كنم  فكر  من  شود،  ارایه  مشخصي 
امكان  پیشنهادات  این  داشت  نظر  در  با 

موفقیت چنین طرح هایي وجود دارد.  
در پایان اگر حرف خاصي داشته باشید، 

بفرمایید.
پاسخ: من از چندی پیش كه مسالۀ پروسه 
صلح و آشتي ملي در پارلمان مطرح شد، 
اختیار  در  و  كرده  آماده  را  مسوده   یك 
آینده هاي  در  و  دادم  قرار  نماینده گان 
نزدیك در اختیار شما و از طریق شما در 

اختیار صاحب نظران نیز قرار خواهم داد.
در این مسوده یا طرح، روي این میكانیزم 
جامعه  سیاسي  حلقات  میان  چه گونه  كه 
اعتمادسازي صورت گیردواین كه چه گونه 
در  كه  بیروني   كشورهاي  آن  باالي 
افغانستان بحران سازي مي كنند، فشار وارد 

شود، تمركز صورت گرفته است.
اجالِس  برگزاری  پیشنهاد  طرح،  این  در 
منطقه یي و بین المللي با حضور كشورهاي 
منطقه، جهان و جوانب مختلف دخیل در 
از  همچنان  و  شده  داده  افغانستان  قضیۀ 
احزاب و حكومت افغانستان تقاضا شده تا 
این اجالس با نظارت و مدیریت كنفرانس 
كه  چرا  شود؛  برگزار  اسالمي  كشورهاي 
روي  را  اثر  بیشترین  اسالمي  كشورهاي 
كشورهاي منطقه و كشورهایی كه در قضیۀ 
افغانستان دخالت دارند، دارند. كشورهای 
از  جلوگیری  برای  می توانند  اسالمی 

مداخله ها موثر واقع گردند.

داکتر عبدالقیوم سجادي:

طرح اجنداي ملي فراتر از مسألۀ 
انتخابات است
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فعاالن حقوق زن در افغانستان كمپاینی راه اندازی كرده اند تا 
برای منع خشونت علیه زنان و تصویب قانونی در این رابطه، 
نماینده گان  از  شماری  كنند.  جمع آوری  امضا  میلیون  یك 
اسالم  با  تضاد  در  را  آن  و  اند  قانون  این  تصویب  مخالف 

می دانند.
بعد از مخالفت شماری از نماینده گان پارلمان با قانون محو 
خشونت علیه زنان و برخی حلقات محافظه كار دیگر، فعاالن 
در تالش جمع آوری  بلكه  نكرده  بسنده  تظاهرات  به  مدنی 

امضا برای تصویب این قانون اند.
رییس  سمر  سیما  افغانستان،  جمهور  رییس  كرزی  حامد 
دفتر  رییس  خرم  كریم  بشر،  حقوق  مستقل  كمیسیون 
جمهور،  رییس  دوم  معاون  خلیلی  كریم  رییس جمهور، 
الكو  اسحاق  محمد  عالی،  دادگاه  رییس  عظیمی  عبدالسالم 
به  پارلمان  نماینده گان  و  وزیران  از  و شماری  كل  دادستان 

حمایت از رفع خشونت علیه زنان امضا كرده اند.
هدف  هرچند  گفته اند  دوشنبه  روز  كمپاین  این  مسووالن 
در  اما  است،  كل  در  زنان  علیه  خشونت  رفع  كمپاین  این 
صورتی كه شمار امضاها به یك میلیون برسد، پارلمان را برای 

تصویب این قانون زیر فشار قرار خواهند داد.

زهرا سپهر، از مسووالن موسسه حمایت و انكشاف حقوق 
زنان و كودكان، به خبرنگاران گفت: »این كمپاین یك میلیون 
امضا است. ما این كمپاین را در والیات نیز می بریم تا بتوانیم 

یك میلیون امضا را جمع آوری كنیم«.
با  مبارزه  برای  امضا  آوری  جمع  كمپاین  دور  دومین  این 
این دور امضاهای  خشونت علیه زنان است. قرار است در 
ساكنان ولسوالی های كابل و والیات ننگرهار، پروان، پنجشیر، 

بلخ و بامیان جمع آوری شود.
  نگرانی از تعدیل قانون

پارلمان افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان را ماه گذشته 
تصویب نكرد. قرار است حداقل نه ماده این قانون كه به نظر 
نماینده گان محافظه كار، خالف دین و شریعت است، تعدیل 

و سپس تصویب شود.
قانون  اساسی  ماده های  كه  صورتی  در  گفت  سپهر  خانم 
نمی تواند  قانون  این  شوند،  تعدیل  زنان  علیه  منع خشونت 
را  »ماده هایی  دهد:  تغییر  را  افغانستان  زنان  اسفبار  وضعیت 
كه می خواهند از این قانون حذف كنند، این قانون را بی معنا 
قربانی  می كند،  ازدواج  كم  سن  در  دختری  وقتی  می سازد. 
وارد یك جمع چهار همسره  كه  خشونت می شود. خانمی 

می شود، حقوقش تامین نمی شود«.
توسط  منع خشونت  قانون  می گویند  كمپاین  این  مسووالن 
برخورد  آن  با  نباید  و  شده  توشیح  كرزی  جمهور  رییس 

سیاسی صورت گیرد.
فعاالن حقوق زن طومار امضا برای منع خشونت علیه زنان 
ناصر  كردند.  پهن  افغانستان  پارلمان  دروازه  روبروی  در  را 
روستایی یكی از امضا كننده گان این تومار گفت زنان افغان 
در معرض خشونت های بی شماری قرار دارند و این كمپاین 

می تواند در كاهش خشونت ها موثر واقع شود.
او گفت: »در سال های جنگ باالی زنان...      ادامه صفحه 6

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیك شدن سال ۱۳۹۳ / ۲۰۱4 زمان خروج نیروهای 
بین المللی از كشور، 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 نزدیكی و تفاهم میان 

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

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

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

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

0700263152

کمپاین جمع آوری یک میلیون امضا برای 
رفع خشونت علیه زنان

یک حملۀ انتحاری 
جان ده دانش آموز 
را در پکتیا گرفت

شهناز همتی در یک رویداد 
ترافیکی جان باخت

در  پكتیا  در  انتحاری  حملۀ  یك 
ده  دست كم  مكتب،  یك  روی  پیش 
دانش آموز را كشت و بیش از ۱۵ تن 
حادثۀ  یك  در  كرد.  زخمی  را  دیگر 
دیگر، هفت غیرنظامی در انفجار ماین 

كنار جاده یی كشته شدند.
حوالی  انتحاری  بمب گذار  یك 
ساعت ۱۱ بجه روز دوشنبه نیروهای 
افغان را در والیت پكتیا  امریكایی و 
شاگردان  میان  از  كه  داد  قرار  هدف 

یك مكتب قربانی گرفت.
امنیه  جنرال زلمی اوریاخیل، فرمانده 
بر  گذار  بمب  فرد  كه  گفت  پكتیا 
موترسایكل سوار بود. او گفت كه در 
این انفجار ده دانش آموز مكتب كشته 
دیگر  شاگرد   ۱۵ از  بیشتر  و  شدند 

زخمی گردیدند.
این  در  نیز  پولیس  یك  او،  گفته  به 
انفجار كشته شده و دو سرباز خارجی 
محلی  پولیس  ماموران  از  شماری  و 

افغانستان شامل زخمیان حادثه اند.
فرمانده امنیه افزود...    ادامه صفحه 6

همتی  شهناز  كه  اند  كرده  تایید  نماینده گان  مجلس  عضو  دو 
در  ایران  در  در تصادف جاده یی  این مجلس  در  نماینده هرات 

گذشته است.
احمد بهزاد به بی بی  سی گفت كه خانم همتی دیروز در حال سفر 

به ایران بود كه موتر/خودرو حامل او تصادف كرد و جان داد.
افتاده  اتفاق  مشهدiتهران  مسیر  در  این حادثه  "ظاهراً  افزود:  او 

است."
به  به خانم همتی  افراد نزدیك  از  نمایندۀ هرات گفت كه یكی 
او گفته است كه در این تصادف شماری از همراهان و از جمله 

همسر خانم همتی زخمی شده اند.
محمدرضا خوشك وطن دوست دیگر نماینده هرات در مجلس 
نماینده گان به بی بی سی گفت كه اعضای خانواده خانم همتی به 
او گفته اند كه در این سفر غیر از همسر او، چهار نفر دیگر هم 

بوده  اند كه آنها هم زخمی شده اند.
در  كه  همتی  خانم  همسر  وطن  دوست،  خوشك  آقای  گفته  به 
تحت  مشهد  در  بیمارستانی  در  در حال حاضر  است  كما  حال 

درمان قرار دارد.
احمد بهزاد افزود كه شهناز همتی از مدتی پیش چند بار به ایران 
و هند برای درمان یكی از فرزندان خود سفر كرده بود و این بار 

هم برای درمان این فرزندش به تهران رفته بود.
جنازه  كه  است  قرار  كه  گفت  وطن دوست  محمدرضا خوشك 

خانم همتی از ایران به هرات منتقل شود.


