
نیروهای امنیتی افغانستان این هفته همه مسوولیت های 
امنیتی کشور را به عهده می گیرند. این نیروها همزمان 
با  آینده،  سال  پایان  تا  بین المللی  سربازان  خروج  به 

مبارزه دشواری برای تامین امنیت کشور مواجه اند.
برای نیروهای امنیتی افغانستان که اندکی بیش از ده 
سال از تشکیل آن می گذرد و قباًل با ده ها عملیات در 
برابر طالبان و سایر گروه های مسلح درگیر بوده اند، 
آخرین مرحله واگذاری مسوولیت ها یک نقطه عطف 

به شمار می رود.
نزدیک به 350 هزار نیروی امنیتی افغانستان در 400 
اما  دارند،  حضور  افغانستان  والیت   34 ولسوالی 
نگرانی ها از ناحیه توانایی این نیروها علیه شورشیان 

وجود دارد.
قرار  چشمرس  در  نیروها  این  شمار  که  حالی  در 

می گیرد، کیفیت آنها قابل بحث می باشد.

ارتش افغانستان بیشتر با سالح های سبک مجهز است 
)زمینی(  نظام  پیاده  ارتش  یک  مشخصات  دارای  و 
فرار سربازان جلب  از  ارتش نمی تواند  این  می باشد. 
شده به خوبی جلوگیری کند. تنها 28 درصد نیروهای 

ارتش توانایی خواندن و نوشتن دارند.
هوایی،  حمایت  فاقد  همچنان  افغانستان  ارتش 
تسهیالت انتقال افراد جهت...              ادامه صفحه 6
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میشود

به  »می«   بالگردهای  ارسال  برای  امریکا  و  روسیه 
افغانستان قرارداد امضا کردند.

در  امریکا  و  راشا«،  روسیه  »گازتا  روزنامه  گزارش  به 
پاریس قرارداد ارسال هلیکوپترهای روسی مدل »می« 
برای ارتش افغانستان به امضا رساندند. این قرارداد بین 
صادرات دفاعی روسیه و وزارت...       ادامه صفحه 6

رؤسای شوراهای والیتی 33 والیت افغانستان به کابل آمده اند 
تا به خاطر محدودشدن صالحیت های این شوراها اعتراض کنند. 
والیتی  که صالحیت های شوراهای  داده  آن ها وعده  به  پارلمان 

محدود نخواهند شد.
حکومت افغانستان اخیرا قانون شوراهای والیتی را تعدیل کرده 
از  نظارت  قانون صالحیت  این  پارلمان فرستاده است. در  به  و 
کارکرد حکومت های محلی از شوراهای والیتی سلب شده است.
نقش  که  صورتی  در  می گویند  والیتی  شوراهای  نماینده گان 
مفهومی  شوراها  این  موجودیت  شود،  گرفته  آن ها  از  نظارتی 
نخواهد داشت. رؤسای شوراهای والیتی افغانستان روز دوشنبه 

مشکالت شان را با سناتوران در میان گذاشتند.
فضل الحق احسان، رییس شورای والیتی غور...   ادامه صفحه 6

مجلس نماینده گان موفق شد تا پس از هفته ها بحث 
مادۀ  پنج  عالی،  تحصیالت  قانون  تصویب  روی 
اختالفی آن را با تعدیل تصویب نماید. اعضای مجلس 
نماینده گان در نشست روز دوشنبه روی مواردی در 
موسسات  رییس  تقرر  استادان،  تقاعد  سن  خصوص 
تحصیالت عالی و معاونین آن، استادان و معاونین شان 

به توافق برسند.
سن تقاعد از هفتاد به هفتاد و پنج سالگی، تقرر رییس و 
معاونین موسسات تحصیالت عالی به اساس انتخابات 
و تقرر استادان و معاونین شان بر اصل دانستن دو زبان 
رسمی کشور و یک لسان خارجی از جمله تعدیالتی 
اند که در قانون جدید تحصیالت عالی وارد گردیده 

اند.

به اساس معلومات اعضای مجلس نماینده گان، قانون 
تحصیالت عالی در هفت فصل و هشتاد ماده ترتیب 
شده است. به گفته آنان، از جمله موارد اختالفی، پنج 
مادۀ آن  با تعدیل تصویب گردید و فقط دو  ماده آن 

همچنان به گونه اختالفی باقی مانده است.
این دو ماده عبارت اند از اختالف روی استفادۀ واژۀ 
القاِب علمی  استعمال  دانشگاه و همچنان  پوهنتون و 
پس  می باشد.  عالی  تحصیالت  موسسات  استادان  به 
اعضای  ماده  دو  این  بحث ها روی  ماندن  بی نتیجه  از 
مجلس نماینده گان تصمیم گرفتند تا در نشست بعدی 

روی این دو ماده بحث نمایند.
ماده  دو  »فقط  گفت:  مجلس  عضو  یک  ارشاد  هیله 
آن  روی  چهارشنبه  روز  به  که  مانده  باقی  اختالفی 

بحث خواهد شد که یکی آن کلمه پوهتنون و دانشگاه 
و القاب علمی است، مانند پوهیالی و پوهنیار است که 

برای آن نیز معادل دری ترتیب داده شده است.«
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مژده که روز یک  شنبه پس از دیدار با نماینده گان طالبان در دوحه 
به کابل بازگشته است، می گوید که امریکایی  ها حاال بر اصول و 

ارزش  های دموکراتیکی که در ده سال گذشته به افغانستان آورده 
بودند، زیاد تأکید نمی کنند؛ پس از مذاکرات، در بسیاری از اصول 

تغییراتی به وجود خواهد آمد



در بهار سال 1992 زمانی که رژیم کمونیسِت 
کابل پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 
که  مجاهدین  رهبران  پاشید،  هم  از  درون  از 
جیب های شان از پول سازمان اطالعاتی امریکا 
)سیا( پُر بود، در پشاور پاکستان گرد هم آمدند 
تا قدرت را در افغانستان به دست گرفته و آن 

را به طور مسالمت آمیز تقسیم کنند.
نوازشریف  آورد،  هم  گرد  را  آن ها  که  مردی 
و  داشت  عمر  سال   43 آن زمان  در  او  بود. 
مردی  بود.   نخست وزیری اش  دور  نخستین 
با  اما  روشن فکری  توانایی های  فاقد  ساده، 
صبر و شکیبایی زیاد و فهِم مکرهای سیاست 
عرصۀ  در  حضور  برای  الزم  تجربه های  و 
سیاسی، خواست تا سازندۀ صلح در افغانستان 
شود.  موفق  که  بود  نمانده  چیزی  و  باشد 
در  زمان،  آن  از  سال   21 گذشِت  از  پس  او 
حالی به عنوان نخست وزیر پاکستان به قدرت 
دربارۀ  مذاکرات  از  تازه یی  دور  که  برگشته، 

افغانستان با شکست مواجه شده است.
نیروهای  خروج  به  سال  یک  که  اکنون  تا 
امریکایی از افغانستان باقی مانده است، مذاکره 
با طالبان در هیچ جایی وجود ندارد؛ این برای 
کسانی که به یک راه حل سیاسی برای مشکل 
افغانستان امیدوار اند، خبر بدی است و شاید 
بازگشت نوازشریف به عرصۀ سیاسی بهترین 

امید برای آن ها باشد.
نواز شریف در سال 1992 برای تقسیم قدرت 
میان گروه های مجاهدین با دقت میانجی گری 
کرد، اما بر اثر مخالفت جنگ ساالران افغان و 
سازمان اطالعاتی نظامی پاکستان )آی.اس.آی( 
که نقش دوگانه در آن بازی کرد، به شکست 
از  آی.اس.آی  افسران  از  گروهی  انجامید. 
دیگر،  گروهی  و  کردند  حمایت  پروسه  این 
جنگ ساالر  هوادار  جنگ جویان  فرستادن  با 
پی  در  کابل،  به  حکمتیار  گلبدین  افراطی 
گرفتن  به دست   برای  کودتا  یک  راه اندازی 
اما  توطیه شکست خورد،  این  شدند.  قدرت 
به جنگ داخلِی خونینی منجر شد که یک دهه 

طول کشید و باعث ظهور طالبان شد.
از  افغانستان  در  پاکستان  سیاست  پی ریزی 
این کشور  نظامیان  به دست  اکنون،  تا   1978
را  سنگین  بارِ  این  باید  اکنون  اما  است؛  بوده 
دوش  به  یک جا  ملکی  حکومت  رهبران  با 

نوازشریف  از  باید  پاکستان  نظامیان  بکشند. 
بخواهند تا با رهبران طالبان که بیشتر آن ها در 

پاکستان زنده گی می کنند، مذاکره کند.
تا هنوز افرادی که به طالبان دست رسی دارند، 
در  طالبان  و  هستند  آی. اس. آی  افسران  فقط 
این اواخر از مداخلۀ بی حد آن ها در امورشان 
به شدت ناراضی بوده اند. نوازشریف می تواند 
با تغییر این معادله و با به حاشیه راندن طالبان 
افراطی و تقویِت آن عده از رهبران طالبان که 
بدهد  قناعت  را  آن ها  هستند،  صلح  خواهان 
امریکا  با  و  آمده  پایین  قبلی شان  از موضع  تا 
می تواند  هم چنان  او  شوند.  مذاکره  وارد 
رییس جمهوری  کرزی  حامد  با  بهتری  رابطۀ 
و  او  میان  که  رابطه یی   کند؛  برقرار  افغانستان 
در  که  بی اعتمادی یی  بر  بنا  پاکستان  نظامیان 
داشته،  دو طرف وجود  بیِن  سال های گذشته 

خوب نبوده است.

این به این معنا نیست که نظامیان و آی.اس.
ملکی  حکومت  به  را  قدرت  یک پارچه  آی، 
و نخست وزیِر منتخب واگذار کنند، بل مسالۀ 
از راه تفاهم  مشارکِت هر دو نهاد در قدرت 

است. 
طالباِن  روحیۀ  مذاکره،  میز  به  طالبان  کشاندن 
افغانستان  از طالبان  افراطی تر  پاکستانی را که 
سرنگون  را  حکومت  می خواهند  و  هستند 
تضعیف  کنند،  تطبیق  را  شریعت  و  نموده 

خواهد کرد.

اکنون  تا  پاکستان  ارتش  این که  وجود  با 
چندهزار سرباز خود را در جنگ با گروه های 
است  عالقه مند  است،  داده  دست  از  افراطی 
ولی  بکشاند،  مذاکره  میز  به  را  طالبان  که 
نمی خواهد در این زمینه پیشگام باشد. )سال 
گذشته، پاکستان 26 زندانی طالبان را آزاد کرد 
صلح  روند  در  نقشی  تا  خواست  آن ها  از  و 
داشته باشند، اما تا حال معلوم نیست که آن ها 

کجا هستند.(
خروج آبرومندانۀ سربازان امریکایی، برگزاری 
انتخابات قابِل قبول و گفت وگو میان کرزی و 
طالبان برای تقسیم قدرت که می تواند حرکتی 
در راهِ یک آتش بس باشد، یگانه راه پایان دادن 

به جنگ در افغانستان است.
و  طالبان  میان  مخفی  گفت وگوهای 
امریکایی ها در سال گذشته که قرار بود منجر 
دلیل  به  دو طرف شود،  میان  اعتمادسازِی  به 
از  پنج  تن  آزادی  با  امریکایی ها  موافقت  عدم 
فرماندهان طالبان از زندان گوانتانامو در برابر 
اسارت  در  که  امریکایی  سرباز  یک  رهایی 
امریکا  زیرا  انجامید.  ناکامی  به  بود،  طالبان 

نخواست چنین امتیازی به طالبان بدهد.
این  با  سیا  و  پنتاگون  مخالفِت  وجود  با 
خود،  ویژۀ  فرستادۀ  دو  به  اوباما  مذاکرات، 
ریچارد هالبروک که درگذشت و جانشیِن او 
مارک گروسمن صالحیت داد تا در این زمینه 
کار کنند. در نتیجۀ شکست این گفت وگوها، 
طالبان اکنون بیش از هر وقِت دیگر دچار دو 
دسته گی هستند و جناح افراطِی آن ها در حال 

صعود و قوت گرفتن است.
گفت وگوها،  این  توقف  از  بعد  ماه  پنج 
کارکشتۀ  دیپلمات  اوباما  رییس جمهور 
امریکایی جیمز اف دوبنیز را به عنوان فرستادۀ 
بدون  او  اما  کرد،  تعیین  خود  جدیِد  ویژۀ 
حمایت کافی از سوی کاخ سفید، موفقیتی در 

مأموریتش نخواهد داشت.
یافتن یک  برای  را  از کارت ها  اوباما شماری 
راه حل مسالمت آمیز برای پایان دادن به جنگ 
در افغانستان در دست دارد؛ اما برای تحقق آن 
باید به دیپلمات های خود صالحیت بدهد تا 
تمامِی راه ها را برای مذاکره با طالبان به شمول 
طالبان  زندانیاِن  آزادی  مسوولیت  پذیرفتِن 

جست وجو کنند.
دیگر  که  می کنند  درک  پاکستانی  جنرال های 
خود  گذشتۀ  خارجِی  سیاست های  نمی توانند 
افراطِی  گروه های  از  حمایت  بر  مبنی  را 
و  پاکستان  دولت  برای  تهدیدی  که  اسالمی 

دشمن  را  همسایه گان  و  هستند  ارتش  خود 
ادامه  می سازند،  ناامید  را  پاکستان  متحداِن  و 
است  نیازمند  تاهنوز  پاکستان  ارتش  دهند. 
که بداند چه گونه مسیر کشتِی دولت را تغییر 
با  مبارزه  برای  فراگیر  استراتژِی  یک  و  داده 
و  دموکراسی  از  و  نموده  پی ریزی  تروریسم 
علیه  مبازره  در  ابزاری  عنوان  به  ملت سازی 
ارتش  که  در صورتی  کند.  استفاده  تروریسم 
نوازشریف را بگذارد، مرد مناسبی برای انجامِ 

این مأموریت خواهد بود.
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طالبانراآمادۀسازشخواهدکرد؟

 

با  مصاحبه اش  در  افغانستان  رییس جمهوری  کرزی  حامد 
بی ثباتِی  پِی  در  پاکستان  که  است  گفته  پاکستانی  رسانۀ  یک 
افغانستان است و از افراطیت حربه ساخته و در امور افغانستان 

مداخله می کند.
آقای کرزی گفت اگر پاکستان این همه را به این خاطر انجام 
و  بشناسد  رسمیت  به  را  دیورند  خط  افغانستان  که  می دهد 
مبدل شود و سیاست  پاکستان  استراتژیک  عمِق  به  افغانستان 
خارجی یا بخشی از سیاسِت آن به اراده و خواسِت پاکستان 
تنظیم گردد، باید بداند که هیچ گاه به این هدِف خود نخواهد 

رسید.
پاکستان  »جیو«ی  تلویزیون  با  مصاحبه  در  کرزی  حامد 
همواره  پاکستان،  استخباراتی  و  نظامی  »دستگاه های  گفت: 
می کنند  تالش  و  کرده  سوءاستفاده  افغانستان  نیِت  حسن  از 
به  و  باشند  آن ها  دست نشاندۀ  افغانستان  حکومت های  تا 
به  تالش ها  این  اما  بیاورند؛  فرود  تسلیم  سِر  آن ها  خواسِت 
و مصیبت شده  ویرانی  باعث  برعکس  بلکه  نمی رسد،  جایی 

و می شود.«
رییس جمهور افغانستان در این مصاحبه هم چنان افزود: »مردم 
افغانستان خواهان روابط دوستانه با پاکستان هستند، روابطی که 
بر مبنای احترام متقابل به حاکمیِت همدیگر و روابط مساوی 
مادون.  و  آمر  مانند  رابطه یی  نه  باشد،  استوار  کشور  دو  میان 
شاید در گذشته در تاریخ، چنین آرزویی بوده باشد مانند زمان 

طالبان و یا پیش از آن؛ اما آن زمان دیگر تکرار نخواهد شد.«
بخش عمده یی از این اظهاراِت آقای کرزی مورد تأیید ماست؛ 
اما در موارد دیگِر این اظهارات باید اندکی تأمل کرد که چرا 
در چنین فرصتی، آقای کرزی بر اسپ سمند می تازد و به سوی 

دریای آبایسن می رود.
مجموع اظهاراِت آقای کرزی نشان می دهد که موضع گیری های 
او در برابر پاکستان، سرشار از تضاد و نابرابری است. او در 
این مصاحبه از یک سو از برابری و احترامِ متقابل به حاکمیت 
با پاکستان سخن می گوید و از سوی دیگر در  ملِی همدیگر 
همین اظهارات، بر تمامیت ارضی و ملِی آن کشور می تازد و 
بخشی از آن کشور را از آِن خود می خواند و این گونه در حالی 
که انتظار دارد دوستی پاکستان با افغانستان در عمل پیاده شود، 
افغانستان تحریک  بیشتر در  آن کشور را به راه اندازی بحراِن 
می کند. چنان که از بدو پیدایش پاکستان تا اکنون، هر شخصی 
که در افغانستان حاکم بوده، از درِ مخاصمت با پاکستان وارد 
شده و با حرکت های غیرمعیاری و غیرعقالنی، پاکستان را در 

برابر کشورِ خود برانگیخته است. 
از مرحوم سردار داوود تا عالی جناب حامد کرزی، همه و همه 
از یک دریچه به پاکستان نگاه کرده اند و همواره تمامیت ارضِی 
آن کشور را هدف قرار داده اند. شکی نیست که امروزه ادعای 
افغانستان مبنی بر مالکیت بر 2سومِ خاک پاکستان، خیال واهی 
و غیر منطقی است و هیچ سندی وجود ندارد که نشان بدهد 
حداقل یک متر از آن سوی مرز دیورند، ماِل افغانستان می باشد. 
بعد هم  کنیم و  نگاه  پاکستان  به سوی  ادعایی  با چنین  وقتی 
بخواهیم که پاکستان صلح را در میان یک پاکِت مقبول گذاشته 
به ما هدیه دهد، واضح است که داریم تناقض گویی می کنیم و 
به خودمان می خندیم؛ زیرا پاکستان می بیند که تمامیت ارضی 
و منافع ملی اش، از جانب افغانستان همواره در خطر قرار دارد 
و باید تمهیدات جدی یی را برای مقابله با این خطر روی دست 
مزار،  که  کند  ادعا  تاجیکستان  فردا  اگر  که  همان طور  گیرد. 
بدخشان و تخار و... متعلق به آن کشور است، نگاه ما به آن 
کشور دگرگون خواهد شد و اگر دسِت ما و آقای کرزی برسد، 
هر کاری در حِق آن همسایۀ هم زبان و هم فرهنگ مان می کنیم.

در ده سال پسین، خالف ادعای آقای کرزی، همواره پاکستان 
از جانب افغانستان زخم زبان خورده است و آقای کرزی هیچ 
در  صلح  آوردِن  و  پاکستان  همکارِی  جلب  برای  ابتکاری 
دارد،  که  فهمی  با  رییس جمهور  البته  است.  نداشته  افغانستان 
می داند که ادعایش در قبال دیورند نادرست است و هیچ گاه 
و  ادعاها  این گونه  نیز  پاکستان  هم چنان  و  نمی رسد  جایی  به 
سخنان را بسیار جدی نمی گیرد؛ اما این ادعاها و بلندپروازی ها 
مسأله  از  درستی  درِک  که  عامه یی  اذهاِن  فریب  برای  فقط 
تشکیل  قومی  عالیق  را  قضاوت های شان  معیار  و  ندارند 
می دهد، موثر است. از طرف دیگر، این ادعاها در آستانۀ رفتن 
به سوی انتخابات، می تواند به عنوان یک ابزار سیاسی به نفِع 
قرار گیرد، که  استفاده  انتخابات مورد  به زیاِن  آقای کرزی و 

امیدواریم در این راه توفیق نیابد.

آقایکرزی
پاکستانارضِیتمامیتبه

احترامبگذارید!

جنرال های پاکستانی درک می کنند که دیگر نمی توانند سیاست های خارجِی 
گذشتۀ خود را مبنی بر حمایت از گروه های افراطِی اسالمی که تهدیدی برای 
دولت پاکستان و خود ارتش هستند و همسایه گان را دشمن و متحداِن پاکستان 
را ناامید می سازند، ادامه دهند. ارتش پاکستان تاهنوز نیازمند است که بداند 
چه گونه مسیر کشتِی دولت را تغییر داده و یک استراتژِی فراگیر برای مبارزه با 
تروریسم پی ریزی نموده و از دموکراسی و ملت سازی به عنوان ابزاری در مبازره 
علیه تروریسم استفاده کند. در صورتی که ارتش نوازشریف را بگذارد، مرد 
مناسبی برای انجاِم این مأموریت خواهد بود
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برای  خواست  مصری  شهروندان  از  البرادعی  محمد 
تظاهرات  جون  سی ام  مصر  انقالب  روند  تصحیح 

برگزار کنند.
محمد البرادعی، رییس حزب الدستور و هماهنگ کننده 
ده ها  برای  در سخنانی  روز گذشته  ملی  نجات  جبهه 
کرده  تجمع  فرهنگ  وزارت  مقابل  که  کسانی  از  تن 
بیهوده  و  پوچ  نظامی  مصر  حاکم  نظام  گفت:  بودند، 
خواهند  آن  مقابل  مسالمت  با  مصر  مردم  که  است 

ایستاد زیرا ادامه این نظام امکان پذیر نیست.
ادامه از ملت مصر خواست روز سی ام جون  وی در 
تظاهرات  آن  روند  تصحیح  و  انقالب  احیای  برای 

کنند.

جریان های  اعضای  اظهارات  همچنین  البرادعی 
اسالمی سیاسی مصر را مبنی بر اینکه شرکت کنندگان 
و  محکوم  را  هستند  »کافران«  30 جون  تظاهرات  در 
»از  می زنند  حرف هایی  چنین  که  کسانی  کرد:  تاکید 

بین رفتنی هستند«.
پیش  روز  دو  کنفرانس  در  که  سخنانی  همچنین  وی 
بود،  شده  برپا  سوریه  انقالب  با  همیاری  برای  که  را 

محکوم کرد.

در این کنفرانس گفته شده بود: »شیعیان کافر هستند« 
که البرادعی با این پرسش که »آیا 150 میلیون مسلمان 

شیعه کافر هستند« به این ادعاها، واکنش نشان داد.
مرسی  محمد  نظام  که  کرد  اظهار  البرادعی  محمد 

شکست خورده و مستبد است و باید استعفا کند.
آزادی  که  کرد  بیان  همچنین  الدستور  حزب  موسس 
ابداعات، هنر و فرهنگ در قلب انسان است و زمانی 

که قلب و روح کسی را می گیریم آن را می کشیم.
و  فاشیست  نظام  نظام  این  که  کرد  خاطرنشان  وی 
ما  است  شکست خورده  و  مستبد  نظامی  از  نمونه یی 
و  آزادی  هنر،  معنای  که  هستیم  آدم  مشتی  مقابل  در 

مسوولیت را نمی فهمند.

چراباید
ازمعترضانترکیحمایتکرد؟

همه کسانی که با معترضان ترکیه اظهار همدردی می کنند 
رسانه ها  می کنند.  زنده گی  متفاوت  جهانی  در  انگار 
حامی  و  آزادی  جنگجویان  عنوان  به  را  ترک  معترضان 
محیط زیست و عاشق آزادی نشان داده و می گویند که 
شما صدای ترک های جهان آزاد هستید که کشورتان را 
از  بی خبر  و  مستبد  دیکتاتور  به دوزخ یک  بازگشت  از 

جهان بازمی دارید.
اما چرا برخی اینگونه نمی بینند؟ چطور می شود که آنها 
از اردوغان حمایت می کنند؟ در اینجا دالیلی را برای این 
مساله ذکر می کنیم تا بفهمیم چرا خیلی ها در جهان اسالم 

از اردوغان و نه از معترضان حمایت می کنند.
آزاردهنده  مخالفان  از  اسالم هراسان  حمایت  1.زیرا 

است
می بینند  اینکه  از  نیز  مسلمانان  بی تفاوت ترین  حتی 
معترضان از سوی مقامات نومحافظه کار و اسالم هراس 
می بینند.  آزار  می کنند،  دریافت  قد  تمام  حمایت  جهان 
اغلب این حامیان هرگز توجهی به ترکیه نشان نداده اند، 
مگر آنکه اقدام به اعتراض علیه تالش هایی که ترکیه را 
به اسالم نزدیک تر می کند، کنند. این حقیقت که رابرت 
اسپنسر که مسلمانان را به نازی ها تشبیه کرده، پامال گلر 
که گفته مکه و مدینه بمباران شوند، دولت یونان که اجازه 
هیچ  به  نیاز  که  اسرائیل  و  نمی دهد  مساجد  ساخت  به 
اقدامی  ترکیه  اعتراضات  می کنند  تصور  ندارد  توصیفی 
مثبت است، باید شما را به فکر وادار کند که آنها دقیقا 

انتظار دارند اعتراضات به کجا برسد.
این  به  نسبت  غربی  رسانه های  ویژه  توجه  2.زیرا 

اعتراضات مشکوک است
معترضان ترکیه ناخرسند هستند از اینکه اقدامات آنها در 
همه شبکه های تلویزیونی ترکیه پوشش داده نمی شود، در 
حقیقت یکی از موضوعات جالب توجه اعتراضات حول 
محور اقدام خنده دار یکی از شبکه هایی بوده که به جای 
نشان دادن اعتراضات، مستند زندگی پنگون ها را پخش 
کرد! با وجود وضعیتی دقیقا عکس این وضعیت در خارج 
طور  به  غربی  رسانه های  اغلب  و  دارد  وجود  ترکیه  از 
بی وقفه به پوشش اعتراضات پرداخته بدون آنکه تالشی 
کنند تا نظر حامیان اردوغان را جویا شوند. آنها به طور 
شتاب زده این اعتراضات را »بهار ترکیه« لقب داده اند. به 
این مساله باید فقدان پوشش خبری اعتراضات بنگالدش 
کشور  این  در  معترضان  بار  این  که  چرا  کرد  اضافه  را 
حامی اسالم هستند و در میان سانسور خبری هزاران تن 

از آنها کشته شده اند.
3.به دلیل ریاکاری شگفت انگیز دیگران

مقام  در  سریعاً  غربی  کشورهای  دیگر  و  اروپا  اتحادیه 
با  آنها  تعامل  نحوه  دلیل  به  اردوغان  و  ترکیه  سرزنش 
این درست است که مرگ معترضان  برآمدند.  معترضان 
اما  است  نشدنی  توجیه  و  غم بار  پولیس  افسر  یک  و 
اروپا و امریکا به همان میزان در چند سال گذشته شاهد 
اعتراضات در درون خود بوده اند و به طرز قابل توجهی با 
شیوه ای مشابه با آنها برخورد کرده اند. این اظهارات چه به 
صورت آشوب های ضد ریاضت اقتصادی در شهر آتن، 
اعتراضات اشغال وال استریت و یا آشوب های دانشجویان 
لندن باشد در نهایت مساله یکی است. بنابراین چرا ترکیه 
ممکن  آیا  شده اند؟  متمایز  انتقادات  این  در  اردوغان  و 
ما  اغلب  باشد؟  داشته  وجود  دیگری  کار  دستور  است 

نگران هستیم که اینطور است.
4.زیرا اردوغان ترکیه را قدرتمند کرد

برای آنهایی که حافظه ضعیفی دارند زیاد سخت نیست 
که به یاد بیاورند ترکیه تا چند سال پیش نقطه ای پرت 
در اروپا بود. این کشور، کشور کباب ترکی، زنان رقاص، 
کودتاهای نظامی و تورم فزاینده بود. این کشور کشوری 
که  حالی  در  می شد  زده  پس  غرب  سوی  از  که  بود 

عین  در  و  باشد  آن  از  تا جزوی  داشت  ناامیدانه تالش 
حال شرق نیز آن را به دلیل خاطره تلخ یک امپراطوری 
از دست رفته رد می کرد اما در 10 سال گذشته اردوغان 
توانسته است تغییر چشمگیری در شهرت ترکیه و ترک ها 
چه در شرق و چه در غرب به وجود آورد. این کشور 
اقتصادی تحسین  برای توسعه  میزان که  به همان  اکنون 
نیز  اسالم  جهان  در  اخالقی خود  رهبری  برای  می شود 
تحسین می شود. امروز ترکیه در عرصه جهانی به عنوان 
این  همینطور  و  شده  شناخته  که  است  مطرح  صدایی 
کشور به جای آنکه صفحه ای در تاریخ باشد قدرتی در 
جهان است. اینکه بخواهیم زمان را به عقب برگردانیم در 

بهترین حالت حاکی از کوته نظری است.
5.زیرا برخی مسایل قابل اندازه گیری نیست

اردوغان  که  می پذیرند  نیز  منتقدان  سرسخت ترین  حتی 
و همکارانش ترکیه را از یک مضحکه اقتصادی به یکی 
از قدرتمندترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده اند. آمارها 
چشمگیر هستند. آنها تورم را از 65 درصد به شش درصد 
برابر کرده اند، بدهی  رسانده اند، بودجه تحصیلی را پنج 
را  ترکیه  و  پرداخت کرده اند  را  پول  بین المللی  صندوق 
به یکی از مقاصد اصلی گردشگران جهان تبدیل کرده اند 
سال   10 تا  که  هستند  دستاوردهایی  از  برخی  اینها  و 
پیش در حد خواب و خیال بود. این پیشرفت، پیشرفتی 
بی اساس نیست. این نتایج نشان دهنده نبود فساد، فراست 
این  به ملت هستند.  برانگیز و وفاداری  تجاری تحسین 
موفقیت های مالی نزد بسیاری از ترک ها به ویژه اکثریت 
روستاییان اغراق آمیز نیست و آنها از تحصیالت کافی، 
نخستین  برای  اجتماعی  امکانات  و  بهداشتی  خدمات 
بار در چند نسل گذشته بهره مند هستند؛ تنها کسانی که 
می توانند به این آسانی ناراضی شده و این دستاوردها را 
باال دست جامعه هستند  کم اهمیت جلوه دهند طبقات 
که به طرزی خنده دار نشان می دهند چطور از رنج های 

گذشته مردم بی خبر هستند.
6.زیرا صدها میلیون نفر در سراسر جهان اردوغان را 

تحسین می کنند
برای مدت بیش از 400 سال ترکیه رهبر جهان اسالم بود. 
بنا به دالیلی که خارج از مبحث این مقاله است این رابطه 
اما در 10 سال گذشته  به طرز چشمگیری گسسته شد 
آمده است؛ هنگامی که مسلمانان در  به وجود  تغییراتی 
جهان خود را در وضعیتی سخت رها شده می بینند یکی 
از چند رهبر مسلمان جهان که می توانند روی حمایت 
است.  اردوغان  کنند  حساب  وی  به  اتکا  و  اخالقی 

می توانید این مساله را از علمای اسالمی بنگالدش که به 
دالیل سیاسی محکوم به مرگ هستند بپرسید. می توانید 
توسط  که  میانمار  در  روهینجا  آوارگان  از  را  مساله  این 
وزیر امور خارجه ترکیه و همسر اردوغان مورد حمایت 
و بازدید قرار گرفتند بپرسید. می توانید این مساله را از 
فلسطینی هایی که توسط ترکیه حمایت شدند در حالی که 
دیگران آنها را رها کردند بپرسید. می توانید این مساله را 
از مصری ها، تونسی ها و لیبیایی هایی که اردوغان به عنوان 
یکی از نخستین رهبران مسلمان در حمایت از آنها حرف 
زد بپرسید. می توانید این مساله را از  آوارگان سوری ای 
بپرسید که به لطف اردوغان که موضعی سریع و شجاعانه 
علیه هم پیمان راهبردی سابق خود، سوریه، گرفته و به 
و  تحسین  اردوغان  بپرسید.  است  داده  امن  پناهگاه  آنها 
آورده  دست  به  را  جهان  سراسر  مسلمان  همه  محبت 
فرد  این  می گویند  معترضان  می بینیم  ما  که  وقتی  است. 
یک فاشیست است این یک توصیفی است که ما نه تنها 
نمی توانیم  آن را بپذیریم بلکه آن را توهین آمیز می دانیم.
7.زیرا اکثریت مردم دیندار را نمی توان سرکوب کرد

در حال حاضر معترضان ترکیه احساس می کنند که طرف 
بازنده هستند اما آنها نباید فراموش کنند که بیش از 80 
سال آنها قدرت را در ترکیه در دست داشتند، در طول این 
80 سال تنها رفتاری را که با اکثریت دینداران و مسلمانان 
سرکوب  می توان  حالت  بهترین  در  می شد  ترکیه  در 
مساجد  کردن  تبدیل  شامل  اقدامات  این  کرد.  توصیف 
به موزه، ممنوع کردن گفتن اذان، بستن مدارس اسالمی 
اشاره  مثال  یک  به  اینکه  برای  بودند.  اقدامات  دیگر  و 
کنیم باید بگوییم که خود همسر اردوغان نیز در سال های 
از  نداشت در خیلی  اجازه  اول قدرت حزب وی هنوز 
مثال  داشت.  سر  به  حجاب  زیرا  کند  شرکت  مراسم ها 
دیگر این است که شهردار محبوب استانبول یعنی اردغان 
افتاد.  زندان  به  اسالمی  به خاطر خواندن یک شعر  تنها 
ابراز خشم  بودند؟  اعتراض کجا  فریادهای  زمان  آن  در 
علیه آنها کجا بود؟ در حقیقت ما می بینیم که معترضان 
تقریبا رفتارهایی مشابه با همان رفتارها را پیدا کرده اند و 
اقدام به هتک حرمت و خرابکاری در مساجد در جریان 
اکثریت  که  است  این  کرده اند؛ حقیقت  اعتراضات خود 
ترک ها کم کم در حال بازگشت به یک رابطه راحت تر و 
طبیعی تر با مذهب شان و معتقدان به مذاهب هستند. آنها 
دیگر نمی پذیرند که توسط کمالیست ها یا کمونیست ها و 

یا هر ایسم دیگری ترسانده و مرعوب شوند.

البرادعی: 
با نظامی »فاشیست و مستبد« روبه رو هستیم

حسن روحانی به امریکا:

به ایران احترام بگذارید
رییس جمهور منتخب ایران روز 
کنفرانس  نخستین  در  گذشته 
در  پیروزی  از  خبری اش پس 
ریاست جمهوری  انتخابات 
این کشور گفت که وعده های 
فراموش  را  انتخاباتی اش 

نخواهد کرد.
اینکه  بیان  با  روحانی  حسن 
این  بلکه  نبود  تنها یک حضور  و  انتخابات  یک  تنها  انتخابات  »این 
انتخابات اعالم اعتماد و مشارکت فعال و آغاز فصلی نو بود؛ گویی 
همه می گفتند غصه ها به سر آمد«، گفت: مردم پای صندوق های رای، 
شرایط نوینی را خلق کردند و در نتیجه پس از اعالم نتیجه انتخابات 
همه جشن گرفتند چون همه پیروز بودند،  ملت پیروز بود. ملت در 
برابر افکار عمومی جهان و صحنه تاریخ سرفراز بود. رییس جمهور 
کردند،  ویژه جوانان عزیز چه  به  آمدند،  کرد: همه  اضافه  ایران  تازۀ 
غوغایی  چه  مجازی  فضای  در  و  ورزشگاه ها  مجامع،   خیابان ها، 
کردند، درود بر جوانان پرشور وطن. سپاس می گویم به همه آنهایی 
که میانه وری و اعتدال را برگزیدند، آنها که تحقق اهداف انقالب و 
آرمان ملی را انتخاب کرده اند و از مسیر اعتدال، عدل و نه افراط و 
تفریط و خودسری قدم گذاشتند، آنها که اخالق و ادب و احترام و 
آنها  به همه  برگزیدند. من  را  انسجام و همدلی  و  همچنین وحدت 
تبریک می گویم و می خواهم بگویم که ای ملت بزرگ ایران، وعده های 
انتخاباتی را فراموش نخواهم کرد و از خداوند می خواهم به من توفیق 
دهد تا برای آنها عمل کنم. البته ملت توجه دارد که همه کارها بر مبنای 

زمان و طبق اولویت ها دنبال خواهد شد.
مذاکرات،  سرگیری  از  برای  حاضرید  »آیا  پرسید  دیگری  خبرنگار 
دوره گذشته  آن  کرد:  تاکید  روحانی  که  کنید؟«  تعلیق  را  غنی سازی 
می کنم  فکر  من  و  هستیم  خاصی  شرایط  درگیر  ما  هم اکنون  است. 

راه های اعتمادساز فراوانی داریم.
روحانی در پاسخ به خبرنگاری که در مورد جو ایجاد شده در دنیا با 
انتخاب او به عنوان رییس جمهور ایران اشاره کرده بود، افزود: حتما با 
این انتخابات و حضور مردم، اساسا شرایط در سطح جهان عوض شده 
است؛ از جمله افکار عمومی دنیا،  رسانه ها و سیاسیون و این جو جدید 
حتما تبدیل به فرصت نو می شود و امیدواریم این فرصت ناب باعث 

شود روابط ما با دنیا بهتر شود.
رییس جمهور ایران در برابر صحبت خبرنگاری مبنی بر اینکه »شما امید 
را به ایران برگردانید«، تاکید کرد: من امید را برنگرداندم بلکه مردم امید 
را به کشور برگرداندند و آن هم با حضور و نشاط و مشارکتشان، چون 

ما همه چیز را از مردم داریم.
وی گفت: من پیش از این هم گفتم که ما در قدم اول با همسایگان 
و کشورهای اسالمی و کشورهای غیرمتعهد ارتباط خواهیم داشت و 
بعد به دنبال ارتباط با دیگر کشورها از جمله کشورهای آمریکای التین 

خواهیم بود.
خبرنگار دیگری از روحانی پرسید آیا دولت شما، دولت وحدت ملی 
خواهد بود و از اصولگرایان در این دولت استفاده خواهید کرد، که وی 
در پاسخ به این سوال گفت: من در شعارهای انتخاباتی خود عرض 
کردم که دولت آینده، دولت فراجناحی خواهد بود و همه نیروهای 
شایسته از اعتدال گرایان و اصولگرایان در آن حضور خواهند داشت و 

محدودیتی وجود ندارد.
وی با بیان این که من تعبیر دولت ائتالفی را نمی پسندم، تصریح کرد: 

دولت من، دولت فراجناحی است و شایسته ساالر خواهد بود.
خبرنگار دیگری به روحانی گفت که وزارت امور خارجه امریکا به 
شما پیام تبریک داده و خواستار مذاکرات مستقیم با ایران شده است. 
نظر شما در این رابطه چیست؟ که روحانی پاسخ داد: مساله رابطه ایران 
با امریکا مساله پیچیده و دشواری است به هرحال یک زخم کهنه وجود 
دارد که باید تدبیر شود تا چنین زخمی درمان گردد. البته ما دنبال ادامه، 

توسعه و افزایش تنش نخواهیم بود.
وی افزود: عقل سلیم هم حکم می کند که ملت و کشور بیشتر به فکر 
آینده باشند و برای گذشته راه حل پیدا کنند و به ترمیم آن بپردازند اما 
مبنای احترام  بر  باید  این که  بر  با آمریکا عالوه  هرگونه سخن گفتن 

متقابل باشد، حتما دارای شرایطی است که باید عمل شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اول این که امریکایی ها همانطور که در 
بیانیه الجزایر قید شده، باید تصریح کنند که در امور داخلی ایران هرگز 
مداخله نمی کنند و دوم این که باید تمام حقوق حقه ملت ایران از جمله 
حقوق هسته یی را به رسمیت بشناسند و سیاست های یکجانبه گرایی و 
زورمدارانه را نسبت به ایران کنار بگذارند و البته با این شرایط زمینه 
آماده می شود که این احساس به وجود بیاید که حسن نیتی وجود دارد.

مسلممترز          
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اگر نمی خواهید مدیر باشید

چــه باید کــنید؟
مترجم: حسین صرافی

 HBR:منبع

تصور کنید سال ها با جان و دل کار کرده اید و موفقیت های زیادی به دست آورده اید، اما یک 
روز می رسد که احساس می کنید از کارهایی که انجام می دهید متنفرید. 

سال ها با عشق و عالقه کار کرده اید، موفقیت های زیادی به دست آورده اید و به مکانی در 
خور رسیده اید، اما اکنون به جای آن که به کاری بپردازید که به آن عشق می ورزیدید، حس 

می کنید از مدیریت و نظارت کردن بر افراد خسته شده اید. 
اما چرا با چنین تجربه یی روبه رو می شویم؟ من وقتی به مدارج باالی مدیریتی معاون رییس 
شرکت )EVP( و مدیر خالقیت جهانی شرکت Nickelodeon )تولیدکنندۀ بازی های 
کودکان( رسیدم، به جای آن که به فکر نوآوری و تولید کردن محصوالت جذاب تر باشم، 
تلف  برگزار می شد،  رقیبان  عالی رتبۀ شرکت و  با مدیران  را در جلساتی که  وقت خود 

می کردم. 
باید خوشحال مي بودم، چون با افرادی خالق و مثبت کار می کردم، درآمدم عالی بود و... 
اما تنها کاری که می کردم مدیریت افرادی بود که در تولید محصول نقش داشتند. اما پس 
از گذراندن شرایط دشوار مدیریت فروش و معرفی کردن محصوالت جدید در بازارهای 

جهانی، چنین کار کسل کننده یی راضی ام نمی کرد. 
پینک،  دانیل  که  هدف  و  تسلط  استقالل،  مشوق  سه  از  می شود  سبب  کردن  مدیریت 
تحلیل گر برجسته معتقد بود سبب بهبود کار می شود، دور باشید. من در پست مدیریت 
سازمان استقالل اندکی داشتم، عالقه یی به مسلط شدن بر کار نداشتم و احساس می کردم 

از خود واقعی ام دور شده ام. 
اما چرا تنها نشانة موفقیت در کار، رسیدن به جایگاه مدیریتی است؟ 

بروز و ظهور این پدیده، نشان دهندۀ وجود معایب کهنه و عمیق در طراحی سازمان ها و 
شرکت ها است که سبب می شود افراد نتوانند خود را با جایگاه شغلی و اقتصادی شان منطبق 
کنند. متأسفانه شرکت های بزرگ و چندملیتی به اجرای این روش غلط اصرار می ورزند 
و باور دارند افراد موفق، کسانی هستند که عالوه بر موفقیت در کاری که انجام می دهند، 
بتوانند دیگران را مدیریت کنند. متأسفانه عناوین مدیریتی به نشانه های رشد، بلوغ فکری و 
شغلی افراد بدل شده است. در صورتی که تجربۀ شرکت های بزرگ نشان می دهد مدیریت 

فردی، دیگر پاسخ گو نیست و تشکیل یک گروه فکری، کارآیی بسیار بیشتری دارد. 
عوامل فوق سبب شد پس از مدت ها دریابم مدیریت کردن، اشتباه مهلکی بوده که مرتکب 
اما متأسفانه چنین بود. سرانجام استعفا دادم و به  شده ام. من دوست نداشم مدیر باشم، 
عنوان نویسنده و مقاله نویس مشغول به کار شدم. پس از مدتی پی بردم، افرادی که دربارۀ 
به  افرادی که عالقه یی  به  منتشر و سخنرانی می کنند، هیچ گاه  کتاب  روش های مدیریت 
مدیریت کردن ندارند، نقشۀ راهی ارایه نمی دهند تا روند رو به رشدشان را ادامه دهند. 
سعی کردم در ادامه توصیه هایی که مبتنی بر افکار و تجربیاتم است و می توانند مفید باشد 

را بیاورم: 
به کارتان ادامه دهید، اما راه جدید را فراموش نکنید: بر خالف من، شاید بتوانید به کارتان 
ادامه دهید. با رؤسا و خانوادۀ خود دربارۀ مشکالت حرف بزنید و از آن ها برای یافتن 
نویسنده یی  به عنوان  را  مثال، وقتی همسرم کارش  برای  بگیرید.  متفاوت کمک  مسیری 
جوان در مجلۀ تایم آغاز کرد، تنها یک مسیر ارتقای شغلی رسیدن به جایگاه سردبیر ارشد 

وجود داشت. 
ایجاد  نداشتند،  به مدیریت کردن عالقه  افرادی که  برای  تایم جایگاهی خاص  اما مجلۀ 
کرد. این جایگاه به روزنامه نویسان اعتبار داد و آن ها را نویسنده و گزارشگر ارشد نامید و 

درآمدشان را افزایش داد. 
این چیزی است که شرکت ها به آن نیاز دارند. شرکت ها برای باقی ماندن در صحنۀ تجارت 
جهانی باید روش های ابتکاری تشویق کردن و ایجاد پست های جدید را ابداع کنند. نتایج 
بررسی های مختلف نشان می دهند بیش از 76 درصد از کارمندان، عالقه یی به قرار گرفتن 

در سمت مدیریتی ندارند. 
شرکتی بیابید که باورها و ارزش های تان را در آن بیابید: تعداد زیادی از شرکت های تجاری 
از روش های تولید و مدیریِت سنتی استفاده می کنند. برای مثال، مایکل آبریش، یکی از 
به  نسبت  افراطی  دیدگاه  نرم افزار(  )تولیدکنندۀ   Valve شرکت  توسعۀ  بخش  کارمندان 
ساختار تولید دارد و معتقد است کارمندان شرکت تیمی را تشکیل داده اند تا یا محصولی 
تولید کنند یا مشکلی را از میان بردارند. او مثل بسیاری از افراد بر این باور است که ساختار 

سازمانی ثابت، عامل اصلی در نوآوری و خالقیت است. 
می توانید استعفا دهید و مسیر حرکت تان را انتخاب کنید. می توانید به طور کلی مسیر فعلِی 
خود را فراموش کنید. فقط پیش از آن که چنین کنید، باید دربارۀ کاری که انجام خواهید 
داد، فکر کنید. تعریف دقیق و روشنی از هدف تان برای خود مشخص کنید. هم چنین باید 
بدانید که درآمدتان کاهش خواهد یافت، چون تعداد کمی از افراد شانس پیدا کردِن کار 

جدید را دارند و در تأسیس کسب وکار خود به موفقیت می رسند.

         غالم محمد محمدی

خوانندۀ گرامی می داند که  تجزیۀ یک 
کشور رضاکارانه نیست؛ تجزیه همیشه 
به زور صورت می گیرد. به بیان دیگر، 
کاغذ  قلم،   افغانستان  در  کسی  هیچ 
را  کشورش  تا  نمی گیرد  خط کش  و 
دیده ایم  سر  چشِم  به  اما  کند،   تجزیه 
جنگ،  خط  اخیر،   دهۀ  سه  طی  که 
ادامه  سال ها  و  بوده  نیز  تجزیه  خط 
گروه  از  قومی  حمایت  است.  یافته 
تجزیۀ  از  حمایت  درحقیقت  طالبان، 

محافل  گذشته ها  در  است.  افغانستان 
حاکمیت های  شریِک  ناسیونالیستِی 
استبدادی غوغا می کردند که گروه هایی 
از شمال کشور می خواهند  افغانستان را 
متأسفانه شرایط عماًل  اما  کنند.  تجزیه 
نشان می دهد که اگر همین وضع ادامه 
و  جنوب  سمت  از  افغانستان  یابد، 
تسلط  چون  شد؛  خواهد  تجزیه  شرق 
پاکستان است،  به معنای تسلط  طالبان 
تجزیۀ  معنای  به  نیز  پاکستان  تسلط  و 

افغانستان.
خاص  نمایندۀ  گروسمن  آقای  اخیراً 
پاکستان  و  افغانستان  امور  در  امریکا 
پس از بهبود روابط امریکا و پاکستان 
بعد از بمباران مناطق قبایلی پاکستان و 
کشور، طی  آن  نظامی   24 کشته شدِن 
خبرنگار  مهدی  آقای  با  مصاحبه یی 
 1/8/1391 مورخ  یک  تلویزیون 
تروریسم  علیه  مبارزه  «موضوع  گفت:  
در  را  اسالم آباد  صادقانۀ  همکاری  و 
استانبول ،   واشنگتن،  در  مبارزه،  این 
کرده ام.   مطرح  کابل  و  اسالم آباد 
پناهگاه های  که  است  ُمصمم  واشنگتن 
بهترین  ببرد.  بین  از  را  تروریست ها 
ثبات  آمدِن  برای  که  است  آن  طریقه 
گیرد؛  چون  صورت  تالش  منطقه  در 
تروریسم برای هر دو کشور و منطقه، 
)ایاالت  ما  کشور  نیست...  قبول  قابل 
و  افغانستان  میان  دیورند  مرز  متحده( 
بین المللی  مرز  عنوان  به  را  پاکستان 
حمایت  اصل  این  از  و  می شناسد 

می کند.«

کاتنگ  جیمز  آقای  پیش  چندی 
به  سفرش  طی  امریکا  سفیر  هام 
قندهار  مقامات  و  والی  به  افغانستان، 
سرحد  امریکا  »دولت  که  بود  گفته 
را  پاکستان  و  افغانستان  میان  دیورند 
بعضی  می شناسد.«  بین المللی  سرحد 
قبیله یی  افکار  دارای  تحلیل گراِن  از 
اظهارات  ناآگاه،   آگاهان  بعضی  و 
گروسمن نمایندۀ امریکا را در رسانه ها 
سیاسی  ترفند  و  نظر شخصِی خودش 
در  فاقد صالحیت  را  او  کرده،  عنوان 

این مورد خواندند. 

فرمودند:  ناشیانه  بسیار  دیگر  عده یی 
یک صدسال  برای  دیورند  »معاهدۀ 
بنابرین،  شده؛  ختم  آن  میعاد  و  بوده 
این  گذاشتن  الینحل  و  پذیرش  عدم 
قضیه، برای ما اهمیت تاریخی دارد.« و 
عده یی دیگر از جمله آقای وردک، در 
برنامۀ “تودی خبری” طلوع نیوز )شب 
پاکستان  »اصاًل  فرمودند:   )1391/  3/8
پاکستان،  پشتون های  ندارد،   پشتون 
عبدالرحمن  امیر  اصاًل  و  هستند  افغان 
فقط  نکرده،  امضا  را  معاهده  این  خان 
سرجنبانده است.  تا پل اتک از ماست.«
مطالعات  رییس  لیوال  عبدالغفور  آقای 
استراتژیک منطقه یی نیز، طی بحثی در 
تلویزیون یک ضمن این که پارتنِر بنده 
فرمودند:  بودند،  کتاب(  این  )نویسندۀ 
طرف  آن  پشتون های  برابر  در  »ما 
داریم،  ملی  داعیۀ  )پاکستان(  دیورند 
تاریخی«  »افغانستان  موضوع  باید 
را  خود  موقِف  دولت  و  شود  مطرح 
کردِن  مطرح  وقت  حاال  کند.   اعالم 
بگذارید  نیست،  دیورند  معضلۀ  حل 
افغانستان نیرومند شود، بعد این مسأله 
را عادالنه حل کنیم... پرداختن به حل 

این معضله، کار مردم است...«
در  که  افغانستان  خارجۀ  وزارت   
فشار  زیر  و  قبیله گرایان  کنترول 
مشاوران و اطرافیاِن آقای کرزی است، 
عقرِب  اول  تاریخ  به  خبرنامه یی  طی 
»مسالۀ  کرد:  اعالم  خورشیدی   1391
اهمیت  افغانستان  مردم  برای  دیورند 
ندارد  حق  کسی  هیچ  دارد،   تاریخی 

دیورند  معاهدۀ  بودِن  قانونی  مورد  در 
موجه  نظر،  ابزار  هرگونه  کند.  بحث 

نیست.«
در  سطور(  این  )نویسندۀ  بنده 
یک(   )تلویزیون  آماج  برنامه های 
خبر  پهلوی  چهار   ،1391 میزان   30
فراخبر   ،1391 عقرب   2 کلید(  )رادیو 
 ،1391 عقرب   3 طلوع(  )تلویزیون 
و   1391 24 عقرب  گفتمان طلوع نیوز 
 BBC 11/2/ 1392 فارسی  رادیو  در 
به همۀ این اظهارات غلط، پاسخ ارایه 

کرده ام.
عقرِب   9 تاریِخ  به  ویسا  روزنامۀ 
روزنامه  این  نخسِت  در صفحۀ   1391
بلندپایۀ  سیاست مداران  »باالی  نوشت: 
حاکم  پشتون ها  ضد  افکار  امریکایی، 
نامزد  رامنی  میت  چنان که  است. 
حریف  و  امریکا  ریاست جمهوری 
اخیر  مناظرۀ  در  اوباما،   آقای  اصلی 
در  که  نامیده،   پشتون  را  طالبان  خود،  
را خراب  امنیت  افغانستان،  و  پاکستان 

کرده اند.«
کرده  اضافه  روزنامه  این  نویسندۀ 
در  که  می شود  معلوم  »این طور  است: 
میان مقامات بلندپایۀ امریکا،  افکار ضد 
صورِت  به  که  است  موجود  پشتونی 
مبارزه  می شود.  اعمال  سیستماتیک 
سرحد  طرِف  دو  در  تروریسم  علیه 
دیورند،  اصاًل در خانه و قریۀ پشتون ها 
افراطیت  جریان دارد. کوشش می شود 
مذهبی، جای عنعنۀ پشتون ها را بگیرد.
وقت،  به  وقت  امریکایی،  زمام داران 
اظهاراِت ضد پشتون ها را تبارز داده اند. 
بشر  حقوق  سازمان  مسوول  چنان که 
ریچارد  می گوید:  هوتکی  عبدالرحمن 
خانۀ  هر  در  که  بود  گفته  هولبروک 

پشتون، یک طالب است.
مشورتی  تحقیقات  مرکز  مسوول 
ځواک گفته  افغان، آقای غالم جیالنی 
جنگ های  و  حمالت  در  که  است 
سوی  دو  پشتون های  باالی  12ساله 
یک صد وپنجاه هزار  از  بیش  دیورند، 
تن پشتون های غیرنظامی کشته شده و 
که  مانده اند  دور  زنده گی  و  تمدن  از 
می باشد.«  پشتون ها  با  دشمنی  بدترین 

27
الزم است به طور مختصر در این نوشته 

به پاسِخ این آقایان بپردازم:
خارجۀ  وزارت  اخیر  موضع گیری 
آقای  اظهارات  تأیید  در  امریکا 
گروسمن، موضِع تازه و ضد پشتون ها 
ساِل   61 مواضِع  یادآورِی  بلکه  نبوده، 
بحث  در یک  که  است  آن کشور  قبِل 

جداگانه به آن خواهم پرداخت.
رفت،  تذکر  گذشته  در  که  طوری 
معاهدۀ  بودِن  یک صدساله  ادعای 
سواِل  یک  و  بی پایه  کاماًل  دیورند،  
تحلیل گر  این که  است.  تاریخ  در  غلط 
پاکستان  می گوید  وردک  آقای  محترم 
کشور  پاکستان  ندارد،   پشتون  اصاًل 
طرف  دو  پشتون های  و  پنجابی هاست 
عمق  هستند؛  افغانی  همه  دیورند، 
می دهد  نشان  را  قبیله یی  کور  تعصِب 

که زیاد قابل بحث نیست.

افغانستان؛مردم
گروگانهایدیورند!

بخش هشتم



در  را  خودم  که صورت  است  دیوار  به  آینه  یک  اتاقم  »در 
آن می بینم و در زنده گی محدودِ من، این آینه مهم تراز دنیای 

رجاله هاست که با من هیچ ربطی ندارند.«
صادق  به  متعلق  تحقیقِی  و  ادبی  متعدد  آثار  میان 
هدایت)1330-1281 شمسی( بزرگ ترین نویسنده در ادبیات 
معاصر ایران، داستان خواب گونۀ “بوف کور” از همه شهرت 
بیشتری دارد. برای اثبات این شهرت، کافی است بگوییم که 
تنها در تهران، از سال خودکشی هدایت در پاریس در 1330 
تا سال 1341، یعنی طی مدت یازده سال، قصۀ “بوف کور” نُه 
بار چاپ شده و این پدیده در کشوری که در آن کتاب خوانی 

هنوز سنتی نیست، غریب و نادر است. 
اثر،  اولین  نه  اگر  کور”  “بوف  جهانی،  از جهت شهرت     
شاید از اولین اثرهای ادبی معاصر ایرانی است که از فارسی 
به زبان های خارجی ترجمه شده و در محیط خود نظرگیر 
 La “ بوده است. از جمله در سال 1953 در فرانسه با عنوان
آلمان دموکراتیک  Chouette Aveugle” و در 1951 در 
با عنوان “Die Blinde Eule” نشر یافته است. در اطراف 
فرانسه، مقاالت و  ادبی  اثر در برخی جراید و مجالت  این 
بررسی هایی نیز منتشر شده که ذکر آن از بحث ما خارج است. 
هدایت  جهان بینی  برای  اثر،  این  در  مندرجه  اندیشه های 
نمونه وار شاخص است. درست است که یک دوران تحول در 
برخورد اجتماعی هدایت )که در آثاری مانند “حاج آقا”، “آب 
زندگی”، “قضیه زیر بته”، “میهن پرست” و غیره انعکاس یافته( 
پس از نگارش و انتشار “بوف کور” دیده می شود، ولی “پیام 
کافکا” ، یعنی مقدمه یی که هدایت در سال 1327 بر ترجمۀ 
فارسی داستان “گروه محکومین” اثر نویسندۀ آلمانی زبان چک، 
فرانتس کافکا)1924-1883( نگاشته، آشکارا حاکی از تجدید 
حیات فلسفۀ “بوف کور” در نزد هدایت است. بنابراین، “بوف 
کور” یک دوران طی شده در شیوۀ تفکر و سبک هنری و 
ادبِی هدایت نیست. همۀ این نکات، این اثر را برای شناخت 
هدایت به یک سند بسیار مهم هنری بدل می کند. آیا برای 
مارکسیست های ایرانی که به یک آرمان انقالبی و طرز تفکر 
آیا  پیامی دارد؟  اند، “بوف کور” چه  علمی و منطقی مجهز 
باید بر اساس آن، هدایت را وارد زمرۀ نفی کننده گان انسان و 
زنده گی ساخت یا در سایه های چندش آور و غلیظ این اثر نیز 

می توان پچ پچ آشنایی شنید؟ 
به این پرسش هیجان انگیز است که می خواهیم در این نوشته 

پاسخ دهیم. 
هنگامی که در اثر سقوط استبداد بیست سالۀ رضاشاه پهلوی، 
زندانیان و تبعیدی های سیاسی به تدریج به تهران بازگشتند، 
برای نگارندۀ این سطور که در زمرۀ آن ها بودم، این توفیق 
با صادق هدایت آشنا شوم. وجود دوستان و  دست داد که 
آشنایان مشترک، تالش ادبی در مطبوعات حزب برای افشای 
اجتماعی،  و  هنری  مشترک  اندیشه های  ارتجاع،  و  فاشیسم 
نوعی انس و خویشاوندِی روحی فزاینده بین ما ایجاد کرد. 
این آشنایی هفت ساله، خود از خاطره های جالب انباشته است 
ایام،  که جای سخن گفتن از آن ها در این جا نیست. در آن 
هدایت بنا به خواهش حمید رهنما دست نویس “بوف کور” 
را که تا آن  موقع در کشور نشر نیافته  بود، در اختیار روزنامۀ 
به   1315 سال  در  را  کور”  “بوف  هدایت  گذاشت.  “ایران” 
هنگام سفر هند نوشت و آن را در 50 نسخه معدود تکثیر کرده 
بود، ولی امکان نیافت آن را نشر دهد. پس از نشر تدریجی 
“بوف کور” در روزنامۀ “ایران”، البته این اثر در محافل محدود 
روشن فکری آن ایام انعکاس یافت، ولی نه چندان وسیع؛ زیرا 
شیوۀ خاص و زبان رمزآمیز و سیر رویایی داستان، آن را برای 
خواننده گان سنت پرست و آسان جو و سطحی دشوار می کرد و 
حتا برخی روشن فکران که با واژۀ فارسی”بوف” به معنای بوم 
آشنا نبودند، این کتاب را به صورت مضحک و فرهنگی مآبانه 
به  می توان  همین جا  از  می کردند!  تلفظ   Boeuf-Coeur
بیگانه ماندن “بوف کور” در محافل روشن فکری آن ایام پی 

برد! تنها عدۀ کمی آن را با دقت خواندند و درک کردند. 
آن،  نیرومند  انعکاس  و  کور”  واقعی”بوف  زنده گی  آغاز     
به ویژه پس از پایان غم انگیز زنده گی هدایت است. تراژیسم 
و  خواب گونه  داستان  به  هدایت،  زنده گی  پایان  لرزانندۀ 
زجر آلودش رنگی دیگر زد و پرسوناژهای آن را در روشنی 
دیگر  بار  حیرت زده  تماشاگران  برابر  در  اسرارآمیز،  کبود 
چنین  داالن  از  هرگز  ایرانی  خوانندۀ  درآورد.  جنبش  به 
رویداد های شوم و مرگ باری نگذشته و با چنین ابعاد و اشباح 

هراس انگیزی روبه رو نشده بود. 
  محیط اجتماعی دهه های اخیر در ایران نیز کمک کرد نقش 
“بوف کور” به نقش خاصی بدل شود: سال های درازی است 
که یک پادشاه پرمدعا و وقیح و سادیست مانند جغدی ابدی 
جهانی  او،  روحی  فرومایه گِی  و  نشسته  تخت طاووس  بر 
است.  آورده  به وجود  “رجاله ها”  از  همانند خودش، سرشار 
امپریالیست های غرب در ظلمت این استبداد قرون وسطایی، 
کشتی  را  ایران  دزدان شب رو گوهر شب چراغ کشور  مانند 

نوعی”انتقال  کار  به  واقع  در  و  می برند  و  می کشند  کشتی 
اند. دستگاه شوم ساواک مانند “سگ چهار  معادن” مشغول 
چشم جهنم” با “زندان کمیته”، “ اتاق تمشیت” و کارشناسان 
اسراییلی و “دکترها” و “ مهندس هایی” که “مأمورین تسکین 
نیمکت  از  را  جوان  پسران  و  دختران  هستند،  روحی” 
دانشگاه به روی دستگاه “توستر” امریکایی برای کباب شدن 
و “آپولوی” ژاپنی برای سوراخ سوراخ شدن منتقل می کنند. 
مشتی رذالت پیشه، برخی به طمع مقام وپول، بعضی از روی 
بزدلی و خودخواهی به لیسیدن چکمۀ خون آلود دیکتاتور و 
چاپلوسی های تهوع آور مشغول اند. دنیا، دنیای آکل و مأکول، 
دنیای بی عاطفه و بی صفت تسلیم و وجدان کشی است. در این 
“دنیای رجاله ها” ضجۀ دردآلود “بوف کور” که خود محصول 
طبیعی  بود،  رضاشاهی  استبداد  بحبوبۀ  در  محیط  این  نظیر 
است که بار دیگر جان بگیرد و خراش عمیقی در روان های 
هماهنگ  کور”  “بوف  کند.  ایجاد  جوان ها،  به ویژه  مستعد، 
و  هرویین  همراه  و خشم ناک،  نومید  موسیقی های  و  اشعار 
بی پروا  طغیان  همراه  زنده گی،  پوچی  فلسفۀ  همراه  تریاک، 
محتوی  به  تکرو،  دالوران  مشتی  مأیوسانۀ  جانبازی های  و 
معنوی دهه های اخیر بدل شد. هدایت خود نمی دانست که 
در اطراف “بوف کور” چنین محشر رعشه آلودی برپا می شود 

و “پاسداران عفت” جامعه فریاد خواهند زد: “بوف کور را 
بسوزانید!” 

ایرانی و خارجی، برای “بوف   چنان که یاد کردیم، مفسران 
کور” و با استفاده از یک اصطالح هدایت: “هوزووارشن ادبی” 
آن، مطالب زیادی نوشته اند. هم اکنون با اطمینان می توان گفت 
که “هدایت شناسی” در ادب معاصر ایران، به رشته یی مبدل 
شده است و در این رشته شناخت “بوف کور” جایی باز کرده 
است. تفسیرها مختلف است. برخی ها به اتکا افزار روان کاوی 
پیکر آسیب دیده  و  بازتاب ضمیر  را  آن  فرویدیستی مطالب 
با  را شاید  نویسنده اش می شمارند. حتا کسانی آن  ناتوان  و 
مؤلف  “جنون”  سند  ـ  شخصی  محاسبات  و  نیات  برخی 
معروف  نویسندۀ  اثر  “دارالمجانین”  کتاب  در  دانسته اند.  آن 
معاصر جمال زاده باید هدایت قلی خان موسوم به “بوف کور” 
را یادآور هدایت و این اثر او دانست، این نکته یی است که 
زمانی خود هدایت به نگارندۀ این سطور با نوعی آزاده گی بیان 
داشت. بعدها افرادی مانند دکتر سروش آبادی در “بررسی آثار 
صادق هدایت از نظر روان شناسی” ) تهران- خرداد 1338( و 
هوشنگ پیمانی در “راجع به صادق هدایت صحیح و دانسته 
و  مضحک  تیوری  به  کنیم!”)تهران-1342( سخت  قضاوت 
سند  با  را  آن  خواستند  و  هدایت” چسبیدند  “جنون  ننگین 
کسانی  همۀ  نمایند.  اثبات  “علمی”  استدالل  با  و  مدرک  و 
که هدایت را می شناسند و تعادل عمیق اخالقی و عقلی و 
او را در زنده گی روزمره دیده اند،  نیرومند شخصیت  جاذبۀ 
این کوشش های سبک سرانه متحیر نشوند. در  از  نمی توانند 
کنار این نوع تفسیرها، اظهارنظرهای جدی و ژرف بینانه یی نیز 
وجود دارد. در مجموعه “عقاید و افکار دربارۀ صادق هدایت 
پس از مرگ” ) انتشارات” بحر خزر” تهران- 1345( اظهار 
هدایت  دربارۀ  و خارجی  ایرانی  نویسنده گان  از  برخی  نظر 
به طور اخص چاپ شده  “بوف کور”  دربارۀ  اعم، و  به طور 
از  ویژه یی  بررسی  در  آل احمد  جالل  جمله  آن  از  و  است 
“بوف کور” برخی نکات الزم را دربارۀ این اثر مطرح می کند. 
از پژوهنده گان مترقی خارج، پروفسور کمیسارف در کتاب 
تحقیقی خود موسوم به “زنده گی و آفرینش صادق هدایت” 
)نشریات “علم “ مسکو، 1967( با شور و صمیمیت تمام از 
“بوف کور” دفاع کرده و کوشیده است تا به سود دفاع از مقام 
هنری هدایت، این اثر را از تهمت سورریالیسم و انحطاط و 

بی محتوی بودن و پوچی مبری سازد. 
   الزمۀ شناخت “بوف کور” شناخت خود هدایت، زنده گی، 
انسانی وهنری اوست؛ زیرا  دوران، جهان بینی و مشخصات 
همۀ این ها در “بوف کور” بدین شکل یا بدان شکل بازتاب 
یافته است. خود هدایت به نگارندۀ این سطور دربارۀ “بوف 
 Roman مغزی”)  “داستان  نوعی  او  نوشتۀ  که  کور” گفت 
Ce›re›bral( است. دربارۀ آن که هدایت از قصه های مغزی 
)یا رویایی یا خواب گونه( و تکنیک آن چه تصویری داشت، 
اطالع من مشخص نیست. از مجموعه مطالبی که در موارد 
متعدد از او شنیدم، عالقه اش به نظریات فیلسوف و تیولوگ 
قرن نوزدهم “سورن کیرکه گارد” احساس می شد. کیرکه گارد 
به نوبۀ خود در فرانتس کافکا تأثیر عمیقی داشت. کیرکه گارد 
به جهان بینی  که  است   )Angoisse( “دلهره”  مفهوم  مبتکر 
او، خصلت ژرف بدبینانه یی می بخشیده است. فرانتس کافکا 
عمیق  بسیار  اثرات  نوبۀ خود  به  آلمانی زبان چک،  نویسندۀ 
در هدایت داشت. احتمال دارد با آثار این نویسنده در سفر 
اروپا )1930-1925( آشنا شده باشد. آن موقع اروپای غربی، 
تازه کافکا را شناخته بود. بعدها بنا به توصیۀ اکید هدایت، 
کرد.  ترجمه  را  کافکا  آثار  برخی  قایمیان  حسن  دوستش 
قانون”،  خود هدایت “گراکوس شکارچی”، “مسخ”، “جلوۀ 
نوشتۀ  درآورد.  فارسی  به  کافکا  آثار  از  را  عرب”  و  “شغال 
هدایت زیر عنوان “پیام کافکا” )در مقدمۀ “گروه محکومین” 
به ترجمۀ حسن قایمیان( نشان می دهد که هدایت خود را در 
واقع پیرو مکتب فلسفی و هنری این نویسنده می شمرد. باید 
افزود که در ایام نوجوانی، هدایت عمیقاً تحت تأثیر جهان بینی 
مندرج در رباعیات خیام قرار گرفته بود. این رشتۀ فارسی با 
آن رشتۀ اروپایی، در ذهن هدایت گره می خورد و پوچی و 
دلهرۀ زنده گی با اندیشۀ مرگ و سپری بودن انسان، بر روح 
روآوردن  یعنی  می افکند.  را  خویش  پابرجای  سایۀ  هدایت 
هدایت به کافکا، چنان که توجه بعدی او به اگزیستانسیالیسم، 
ابداً تقلید خشک و فرنگی مآبی نیست؛ بلکه صمیمانه است و 

در روحیات خود هدایت این امور سابقه و ریشه دارد. 
   هدایت از کافکا، چنان که گفتیم، هم فلسفه اش و هم فن 
هنری اش را کسب می کند. نظیر این نوع قصه های مغزی در 
به  “زنده  قبیل  از  در قصه هایی  مثاًل  نیست؛  کم  نزد هدایت 
شیوه  همین  غیره  و  “تاریک خانه”  قطره خون”،  “سه  گور”، 
دیده می شود. بعدها در ادبیات معاصر بورژوایی غرب، این 
می گشاید  فراخ  بستری  گوناگون،  نام های  با  هنری،  اسلوب 
این  در  موفق  نمونه های  پدید آورنده گان  از  یکی  هدایت  و 
نزد  در  هنری  ژانر  که  است  روشن  است.  هنری  دبستان 

هدایت، متنوع است و بحث دربارۀ آن و روا بودن یا نبودن هر 
یک از آن ها، بحثی است جداگانه. به هر جهت، آن چه عمده 
است؛ سمت و مضمون اثر هنری ست و دربارۀ ژانر و تکنیک 
می توان گشاده دست و بذال بود. داوری ما دربارۀ هنرمند قبل 
از شکل، از جهت مضمون است؛ زیرا اشکال واحد می تواند 
تاریخ و  این را  مضمون های متنوعی را در آغوش گیرند و 

واقعیت نشان داده و ثابت کرده است. 
صورت  به  هدایت،  خشمگین  پرخاش  کور”  “بوف  در     
رجاله ها”،  “دنیای  دورانش  اجتماع  علیه  رنج آلود،  صیحه یی 
بسیار جلی و خوانا است. شجرۀ عواطف “بوف کور” را باید 
در فراز و نشیب زنده گی کودکی صادق هدایت جست. وی 
کودکی بود از یک سو دارای اراده و غرور نیرومند و از سوی 
دیگر، بسیار محجوب و در خود فرو رفته. از همان ایام در 
خودآگاهی حیاتی او، تضادی بغرنج رخنه کرد و میان او و 
فاصله  این  افتاد.  فاصله  اجتماعی اش،  و  خانواده گی  محیط 
یأسی  و  پیرامون، سرخورده گی  از  بیزاری  روان هدایت،  در 
پدید آورد که همیشه در او قوی بود و به قبول اندیشه ها و 
فلسفه های بدبینانه میدان می داد. از نظر هدایت، زنده گی یک 
که  است  طبیعی  غرایز  جانب  از  دسیسه گری  و  فتنه انگیزی 
می خواهند راه خود را باز کنند. انسان آلت این دسیسه است. 
تمام زنده گی اش، که سرانجام در چاه بی پایان مرگ می غلتد، 
یک مسخره گی و دلقک بازی تحمیلی، یک مشغولیت عبث و 
بی خردانه است. پایان دادن به این مسخره گی، قبول خودکشی، 
احمق های طماع،  تنها  توطیۀ غریزه هاست.  به  پاسخ  بهترین 
بی ارزِش زنده گی  به کلی  پُرزرق وبرق و  شیفتۀ منجوق های 
آن  چرند  لذت های  به  دهن  از  جاری  بزاق  با  و  می شوند 
می چسبند. آن کس که دردشناس است، این تعهد رذالت آمیز 
را رد می کند و داوطلبانه از دروازۀ مرگ، به داخل می رود. 
این خالصۀ آن فلسفه یی است که هدایت در بسیاری از آثار 
خود، با زبان های مختلف، با رمز و نمادها و به قول خودش 
“هوزووارشن”ها تکرار می کند و بارها در گفت وگوی شفاهی 
با دوستان خویش، ضمن عبارات طنز آمیز فوق العاده گیرا و 
غالباً بسیار گزنده و دردآلود، آن  را افاده می کرده است و خود، 
نه تنها در اندیشه، بلکه با عمل به آن وفادار ماند. مابین این 
“الحق  جانورانۀ  محیط  فساد  از  نفرت  محصول  که  اندیشه، 
لمن غلب” بود، و اندیشۀ انقالبی، با همه تضاد صریح این 
دو برخورد، یک قدم راه بود. زمانی که هدایت پی برد که 
انسانی را دگرگون  می توان محیط جانورانه و زنده گی پوچ 
ساخت، چون در نفرت خود از تباهی صادق بود، چون برای 
طرد این محیط اراده اش نیرومند بود، به آسانی به یک نویسندۀ 
ساحل  بین  پل  که  هدایت،  اگر  شد.  بدل  مبارز  و  سرزنده 
تاریک نفی زنده گی با کرانۀ روشن اثبات آن را در زنده گی 
طی کرده بود، به تمام درستی و عمق این گذار بزرگ روحی 
خویش باورمند می شد، آن گاه دیگر اثری مانند “پیام کافکا” 
از خامه اش نمی تراوید و آن گاه دیگر پیکر بی جان خود را در 
در  نمی ساخت. تحول  پرالشز  تسلیم گورستان  48 ساله گی 
او آن چنان ژرف نبود که برای تفکر و ارادۀ نیرومندی مانند 
هدایت آن چنان الزم بود. سرکوب خونین جنبش بزرگی که 
اندیشه های نوزاد را  پس از سقوط رضاشاه پر گشاد، نضج 

متوقف ساخت و به قهقرا کشاند. 
   خود “بوف کور” عالوه بر ریشه های فکری و روانی، واکنش 
ایران زمان رضاشاه پهلوی است. نخستین سفر او به بلژیک 
دیار  به  را گویی  او  اروپای غربی،  تمدن  دیدن  و  فرانسه  و 
افسانه  گونی برده بود. البته در آن ایام، هدایت هنوز نمی دانست 
که این تمدن را کار برده و از صدها قوم غارت شدۀ جهان، 
پررونق می سازد. او از تهران گلین و محقر که اهالی آن، به 
گفتۀ هدایت “اسیران خاک” بودند به پاریس و شعشعۀ پس 
از جنگ اول جهانی آن، منتقل شده بود. بعدها نیز همیشه از 
“والیت خاج پرست ها” با نوعی شگفتی حرف می زد. همه چیز 
از شیرقهوه در کافه، نغمۀ آکوردیون، ارگ کلیسا، محیط آزاد 
برای عشق ها و خوش گذرانی ها، کتاب های جالب و خواندنی، 
معماری دلکش بناها، زبان دقیق برای فکر کردن و نوشتن، 
تمدنی که با ذوق پیش رفته یی در آمیخته بود و غیره، هدایت 
را که می دید و می فهمید، مجذوب می کرد. وقتی پس از پنج 
سال توقف در بلژیک و فرانسه، به تهران برگشت، با آن که در 
“کافه الله زار” با چند دوست فرنگ دیده و فرنگی مآب محیط 
کوچک پاریس را تجدید کرد، ولی می دید که در بیابان فقر 
و بی فریادی به سر می برد که یک قزاق بی سواد، که مهم ترین 
خصلتش قلدری و آماده گی برای تأمین غارت دیگران است، 
به عنوان “اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاهی ارواحنا  فداه”  
مشتی   و  اوست   مشعشع”  “عصر  پایه گذار  است،  مدعی 
“ادارۀ  ترس  از  تاو  و  کمرد  با  افکار”  “پرورش  چاپلوسان 
سیاسی” به تکرار پلیدترین تعلقات قرون وسطایی در حق او 
مشغول اند. سراسر کشور، خواب آلود ، فقیر و منگ، پرت و 
عقب مانده، در تمدن له شدۀ آسیایی ُچرت می زد و بار زبالۀ 
حکومت رجاله ها را با خموشِی برده واری به دوش می کشید. 
ایران آن روز. برای این لعن کنندۀ  چنین بود دید هدایت از 
زنده گی، برای این موجود گیاه خوار که از گوشت، این “غذای 
خونین” انسان ها، نفرت داشت، پس از لمس زنده گی پاریس، 
متلک های  و  طعنه ها  نبود.  ممکن  رضاشاهی  تهران  تحمل 
را  آن  نمونه های  برمی خاست.  او  روح  اعماق  از  جان سوز 
می توان در “وغ وغ ساهاب” یافت. به همین جهت برای یافتن 
زیبایی، به جهان فولکلور پناه می برد. پس از سقوط رضاشاه، 
نفرت او از دیکتاتور، تا مدت ها خاموش نشد. ماه ها بعد از 
شهریور 1320، اسکناس دوستان را می گرفت و برای “پدر 

شاخدار” شاخ می کشید. 
گرفته شده از: مسایلی از فرهنگ و هنر و زبان، چاپ 
اول، 1359 

ودنیایِرجالهها
کوربوف
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نویسنده: احسان طبری 
بخش نخست

  در “بوف کور” پرخاش خشمگین هدایت، به 
صورت صیحه یی رنج آلود، علیه اجتماع دورانش 

“دنیای رجاله ها”، بسیار جلی و خوانا است. 
شجرۀ عواطف “بوف کور” را باید در فراز و 

نشیب زنده گی کودکی صادق هدایت جست. 
وی کودکی بود از یک سو دارای اراده و غرور 
نیرومند و از سوی دیگر، بسیار محجوب و 

در خود فرو رفته. از همان ایام در خودآگاهی 
حیاتی او، تضادی بغرنج رخنه کرد و میان او و 
محیط خانواده گی و اجتماعی اش، فاصله افتاد. 
این فاصله در روان هدایت، بیزاری از پیرامون، 
سرخورده گی و یأسی پدید آورد که همیشه در 
او قوی بود و به قبول اندیشه ها و فلسفه های 

بدبینانه میدان می داد
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امریکاییهابرارزشهایدموکراتیکتأکیدنمیکنند

گشودهدوحهدرطالباندفتر
میشود

افغانهاظرفیتنگهداری...
 برخورداری از خدمات طبی و وسایط نقلیه می باشد. 
حمایت  به  متکی  عمدتًا  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
می باشد.  خارجی  استخباراتی  و  لوجیستیکی  های 
رسمًا گفته می شود که نیروهای هوایی تا سال 2017 

نخواهند توانست با توانایی کامل اجراآت کنند.
مقام های ناتو گفته اند که غیرمحتمل است افغانستان 
دفاع  وزارت  که  آورد  دست  به  را  تجهیزاتی  بتواند 
است.  نموده  تقاضا  بین المللی  جامعه  از  کشور  این 
یک مقام ارشد ناتو که نخواست نام اش برده شود، 
و  تانک ها   ،16 اف-  جنگی  جت های  »به  گفت: 
توپخانه ضرورت نیست«. به گفته او، افغان ها ظرفیت 

نگهداری این سالح ها را ندارند.
آیساف  نیروهای  فرمانده  دانفورد،  جوزف  جنرال 
زیرفرماندهی ناتو در اخیر هفته به خبرنگاران گفت 
ایاالت متحده امریکا هاوان های کهنه و غیردقیق نوع 
86 ملی متری افغانستان را با هاوان های نوع 60 ملی 
متری تعویض  ند که »استعمال و نگهداری آن آسان 

بوده و کاماًل دقیق می باشد«.
نوع  این  کار  تداوم  »برای  افزود:  دانفورد  جنرال 
تجهیزات ضروری می باشند. با این هاوان ها نیروهای 
امتیاز  طالبان  برابر  در  جنگیدن  هنگام  همواره  افغان 

دارند«.
تاکید  ناتو  و  امریکا  متحده  ایاالت  نظامی  مقام های 
بیشتر  ثبات  و  روحیه  نگهداری  اهمیت  که  می کنند 
فرمانده  می باشد.  شورشیان  بر  نظامی  پیروزی  از 
نیروهای ناتو می گوید: »قصد، شکست دشمن نیست، 

بلکه تداوم نیروهای افغان می باشد«.
یک مقام ارشد افغانستان گفت در حالی که »پیشرفت 

اما  ندارد«،  وجود  امنیتی  بخش  در  مالحظه  قابل 
درک این نکته مهم است که نیروهای کشور به طور 

فزاینده یی با چالش های دشواری مقابله نموده اند.
داکتر رنگین دادفرسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان 
گفت: »انتقال مسوولیت های امنیتی اولیه در مناطقی 
صورت گرفته است که حضور حکومت بسیار قوی 
می  صورت  انتقال  حاال  که  مناطقی  در  است.  بوده 

گیرد، این امر بسیار دشوار است«.
افغانستان تجهیزات  سپنتا گفت در حالیکه نیروهای 
دارند.  بلند  روحیه  و  تاکتیکی  امتیازات  اما  ندارند، 
این  که  معتقدیم  »ما  گفت:  آلمان  خبرگزاری  به  او 
مهارت های تخنیکی و تجهیزات نیستند که به جنگ 
پایان می دهند، بلکه روحیه و آماده گی مردمی که از 

کشورشان دفاع می کنند، به این امر منجر می شود«.
نیروهای  دیگر  توانایی  گفت  ناتو  نیروهای  فرمانده 
است:  اطالعات  آوری  جمع  افغانستان  امنیتی 
اما  نیست،  خوب  بسیار  آنها  نظامی  »استخبارات 
خوب  نهایت  مردم  بین  در  آنها  انسانی  استخبارات 

است که در جنگیدن با شورشگری مهم می باشد«.
استخبارات،  آوری  جمع  و  روحیه  این  وجود  با 
امسال خشونت ها افزایش یافته است. طالبان و سایر 
گروه های مسلح چندین بار حمله های سازمان یافته 
را راه اندازی کرده اند. از ماه می به این سو، چهار بار 

اهدافی در کابل هدف حمله قرار گرفته است.
هفته گذشته شورشیان میدان هوایی بین المللی کابل 
را مورد حمله قرار دادند که در عین زمان یک پایگاه 
قرار  حمله  مورد  نیز  عالی  دادگاه  و  می باشد  ناتو 

گرفت.
طبق گزارش ملل متحد در شش ماه اول سال 2013 
به  نسبت  درصد   24 به  نزدیک  ملکی  افراد  تلفات 

عین دوران در سال گذشته بلند رفته است. بسیاری 
سال  مانند  خشونت ها  امسال  می گویند  تحلیلگران 
تهاجم  و   2001 از  بعد  که  یابد  می  افزایش   2011
بوده  ترین سال  مرگبار  امریکا  متحده  ایاالت  نظامی 

است.
فرمانده ناتو اما این حمالت را زیاد جدی نمی گیرد: 
برد  اند  نتوانسته  آنها  کنیم،  تحلیل  دقت  با  »هرگاه 
موفقیت  چند  شاید  آنها  باشند.  داشته  استراتژیک 
مساله  یک  حد  در  هرگز  اما  اند،  داشته  تاکتیکی 

درازمدت و یا استراتژیک مهم نبوده است«.
مناطق شهری محفوظ  دانفورد، همه  به گفته جنرال 
اند و در کنترل کامل نیروهای افغانستان باقی مانده 
داشته  وجود  ناامنی  شاید  روستایی  مناطق  »در  اند: 
زیرا  ندارد،  اهمیت  چیزی  چنین  هم  این  با  باشد. 
اطراف  یا  درون  در  جمعیت  درصد   80 به  نزدیک 

شهرهای بزرگ زندگی می کنند«.
جوزف دانفورد گفت شورشیان شاید نزدیک به 40 
همین  در  حتا  کنند،  کنترل  را  ولسوالی   400 درصد 

مناطق شهرها و شهرک را در تصرف شان ندارند.
یک افسر ارشد غربی دیگر گفت: »در برخی مناطق 
شورشیان از حمایت جماعت محلی برخوردار است، 
با این هم بنا بر محاسبه ما، فقط 10 درصد و یا کمتر 

جمعیت افغانستان از شورشیان حمایت می کنند«.
ماموریت   2014 سال  اخیر  در  آنکه  از  پیش  ناتو 
جنگی اش را پایان دهد، 18 ماه وقت دارد تا روی یک 
نیروی امنیتی ملی پایدار افغانستان کار کند. فرمانده 
است.  مهم  جاری  سال  در  جنگ  »بردن  گفت:  ناتو 
نیروهای  ظرفیت  برای  است  آزمایشی  تابستان  این 

افغانستان جهت تداوم عملیات جنگی در آینده«.

امریکاازروسیهبرای...
است. سایت سرویس  امضا رسیده  به  امریکا  دفاع   
فدرال همکاری نظامی و فنی،  با اعالم این موضوع 
بین  امنیت  تأمین  زمینه  در  روسیه  نوشت»فدراسیون 
المللی سیاست مستمر دارد و آماده هر نوع همکاری 

در این زمینه می باشد«.

شرکت   2011 سال  می  ماه  در  است،  ذکر  به  الزم 
امریکا  دفاع  وزارت  و  روسیه«  دفاعی  »صادرات 
قرارداد ارسال 21 فروند بالگرد حمل و نقل نظامی 
»می- 17 بی 5« به ارزش سیصد و شصت و هفت 
میلیون و پانصد هزار دالر منعقد کردند. ارزش کامل 
این قرارداد،  که شامل ارسال قطعات یدکی و خدمات 
است.  دالر  میلیون  نهصد  حدود  شود،  می  بالگردها 

نماینده گان کنگره امریکا بارها از پنتاگون خواسته اند 
از اجرای این قرارداد صرف نظر کند.

16 ماه مه امسال، صادرات دفاعی روسیه اعالم کرد 
خرید  مورد  در  جدیدی  توافقنامه  روسیه  با  امریکا 
افغانستان  برای   »5 بی   17 »می-  بالگردهای  بیشتر 

منعقد خواهد کرد.

با  هیچگاه  که  می گوید  افغانستان  حکومت 
ملی  منافع  و  گذشته  سال  یازده  دست آوردهای 

افغانستان معامله نخواهند کرد.
منابع آگاه می گویند که دفتر طالبان در دوحه پایتخت 

قطر امروز به گونۀ رسمی گشوده خواهد شد.
افتتاح  است،  گفته  خبری  در  الجزیره  خبری  شبکۀ 
برای  سفارت  یک  دیپلماتیک  امتیازات  با  دفتر  این 
طالبان با هدف تسریع گفت وگوهای سیاسی صورت 

می گیرد.
دولت افغانستان در ابتدا از این اقدام استقبال نکرد، 
با  کشور  این  رییس جمهور   کرزی  حامد  بعدها  اما 

افتتاح این دفتر موافقت کرد.
یک آگاه سیاسی که از نزدیک با نماینده گان طالبان در 
قطر گفت وگو کرده است، نیز می گوید که دفتر طالبان 

در دوحه به زودی گشوده خواهد شد.
به  طالبان  دفتر  افتتاح  از  هرچند  افغانستان  حکومت 
که  می گوید  اما  می کند،  بی خبری  ابراز  گونۀ رسمی 
در گفت وگوهای صلح پیشرفت هایی صورت گرفته 

است.

  تغییر در سیاست امریکا
وحید مژده آگاه سیاسی در تماسی به روزنامۀ ماندگار 
متحدۀ  ایاالت  سیاست  در  کلی  تغییر  یک  که  گفت 
امریکا به وجود آمده است؛ امریکا یی ها به این باور 
آغاز  طالبان  با  باید گفت وگوهای رسمی  که  هستند 

شود.
راه  سر  بر  کالن  مانع  عمده ترین  که  گفت  او 
برای  دفتری  و  آدرس  نبود  صلح،  گفت وگوهای 

حضور  دوحه  در  طالبان  نماینده گان  بود؛  طالبان 
داشتند، اما آن ها صاحب دفتر نبودند، حاال امریکایی  ها 

می خواهند دفتر طالبان در این کشور باز شود.
در  طالبان  نماینده گان  با  اخیراً  خود  که  مژده  آقای 
دوحه دیدار کرده، می  گوید که به نظر می رسد دفتر  

طالبان به زودی در دوحه گشوده شود.
امروز  طالبان  دفتر  آیا  که  باره  این  در  مژده  وحیده 
نمی کند،  ارایه  دقیقی  اطالعاتی  شد،  خواهد  گشوده 
اما می گوید که امریکایی ها فیصله کرده اند که باید به 

زودی دفتر طالبان در دوحه باز شود.

  تأمین صلح برای امضای سند امنیتی
شرط  امریکا  متحدۀ  ایاالت  به  افغانستان  حکومت 
گذاشته، تا هنگامی که صلح و ثبات در کشور تأمین 

نگردد، سنت امنیتی را امضا نخواهند کرد.
دلیل  همین  به  امریکایی ها  می  گوید،  مژده  آقای 
بنابراین،  تا سال 2014 هستند؛  خواهان تأمین صلح 
صلح زمانی تأمین خواهد شد که با طرف اصلی نزاع 

که طالبان هستند، مذاکره صورت گیرد.
گفت وگو  افغانستان  حکومت  با  طالبان  او،  گفتۀ  به 
نمی کند؛ امریکایی ها بارها از طالبان خواسته اند که با 
حکومت افغانستان گفت وگو نمایند، اما آن ها گفته اند 

که طرف مذاکرۀ ما شما هستید.
امریکایی ها می خواهند  به نظر می رسد که  او گفت: 
افغانستان  حکومت  خواست  این  شود،  تأمین  صلح 

هم است.
به  شما  شود،  باز  دفتر  این  اگر  مژده،  آقای  گفتۀ  به 
اپوزیسیوِن حکومت  زودترین فرصت شاهد مذاکرۀ 

افغانستان با طالبان نیز خواهید بود؛ در این گفت وگوها 
روی ایجاد حکومتی بحث خواهد شد که برای همۀ 

مردم افغانستان قابل قبول باشد.
این آگاه سیاسی باور دارد که امریکایی ها در جنگ 
می خواهند  بنابراین  خورده اند،  شکست  افغانستان 
بخشند؛  پایان  مزمن«  »جنگ  این  به  مذاکره  راه  از 
بازهم  شوند،  خارج  افغانستان  از  امریکایی ها  اگر 
مصارف این جنگ به دوش آن ها خواهد بود، بنابراین 

می خواهند جنگ را متوقف کرده و خارج شوند.
نماینده گان  با  دیدار  از  پس  یک  شنبه  روز  که  مژده 
طالبان در دوحه به کابل بازگشته است، می گوید که 
امریکایی  ها حاال به اصول و ارزش  های دموکراتیکی 
که در ده سال گذشته به افغانستان آورده بودند، زیاد 
تأکید نمی کنند؛ پس از مذاکرات، در بسیاری از اصول 

تغییراتی به وجود خواهد آمد. 

  با ارزش های دموکراتیک معامله نخواهیم کرد
افغانستان  ریاست جمهوری  سخنگوی  فیضی  ایمل 
دفتر طالبان  از گشایش  به گونۀ رسمی  می  گوید که 
در دوحه آگاهی ندارند؛ اما پیشرفت هایی در پروسۀ 

صلح صورت گرفته است.
پروسۀ  در  حکومت  مواضع  که  گفت  فیضی  آقای 
منافع  ارزش ها،  هیچگاهی  و  است  مشخص  صلح 
یازده سال گذشته  افغانستان و دست آوردهای  مردم 

را قربانی صلح نخواهند کرد.
او بار دیگر تأکید کرد که منافع ملی افغانستان در این 
پروسه در نظر گرفته می شود و هیچگاه با آن معامله 

صورت نخواهد گرفت.
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صالحیتهـایمارا...
را  والیتی  شوراهای  صالحیت های  »می خواستند  گفت:   
حذف کنند. ما از شورای ملی تشکر می کنیم و از مشرانو 
به ما وعده دادند )که این  با قاطعیت و جدیت  جرگه که 

صالحیت از شوراها گرفته نمی شود(.«
آقای احسان گفت این شوراها پارلمان های والیتی هستند 
مسووالن  و  حکومت  گوش  به  را  مردم  آالم  و  دردها  و 
می رسانند. او تاکید کرد که صالحیت شوراهای والیتی باید 

بیشتر شود.
این نماینده گان می گویند حکومت نمی خواهد که شوراهای 
والیتی بر کارکرد حکومت های محلی نظارت داشته باشد 
ادارات محلی  زیرا در آن صورت فساد و کارشکنی ها در 
شوراهای  نظارت  که  می کنند  تاکید  آن ها  می شوند.  برمال 
والیتی بر عملکرد ادارات محلی منجر به شفافیت می شود و 
زمینه های سوء استفاده از بودجه و صالحیت های حکومتی 

توسط مقامات محلی، محدود می شود.
اسداهلل خرم، رییس شورای والیتی سرپل گفت: »سه کلمه 
در قانون وجود داشت که ما براساس آن ها می توانستیم کار 
خود را پیش ببریم اما در قانون جدید این سه کلمه نیامده 
است. این کلمات، بررسی، نظارت و تایید از کارکردهای 
حکومت محلی بود، ولی در قانون جدید این صالحیت ها 

از ما گرفته شده است«.
که  صورتی  در  می گویند  والیتی  شوراهای  نماینده گان 
شوراها  این  سوی  از  محلی  های  حکومت  عملکردهای 
نظارت نشود، فساد گسترده تر خواهد شد و خدمات دولتی 

به صورت درست برای مردم نخواهد رسید.

  حمله بر شوراهای والیتی
براساس اظهارات رؤسای شورای والیتی، کشتن نمایندگان 
این شوراها و حمله بر دفترهای آنها در اولویت طالبان قرار 
دارد؛ بنابراین حکومت باید تدابیر جدی را برای امنیت آن 

ها اتخاذ کند.
دستور  کویته  در شورای  طالبان  که  گفتند  نماینده گان  این 
داده تا نماینده گان شوراهای والیتی مورد حمله قرار گیرند. 
زابل  والیتی  شورای  دفتر  بر  جوزا  بیستم  روز  در  طالبان 

حمله کردند.
فوزیه یونسی کاکر، معاون شورای والیتی والیت زابل که 
در این حمله زخم برداشته است، گفت: »ما از وزیر امور 
داخله جدا خواهش می کنیم که امنیت شوراهای والیتی را 
تامین کند. ما براساس فرمان رییس جمهور قبال دو محافظ 

داشتیم اما حاال این صالحیت را نداریم«.
که  آن  با  که  گفتند  والیت  چند  والیتی  روسای شوراهای 
نگرانی هایی از افزایش ناامنی ها وجود دارد اما مردم مصمم 
هستند که در تامین امنیت با نیروهای امنیتی همکاری کنند.

درگیرینیروهایجنرال...
 افغانستان است.

او گفت که قبل از اینکه نیروهای پولیس به خانه والی 
ترک  را  محل  دوستم  جنرال  افراد  برسند،  جوزجان 

کرده بودند.
که  گفت  والی جوزجان  بهرام الدین حسام سخنگوی 
افراد جنرال دوستم و محافظان والی، حدود ده دقیقه 

درگیر شدند و سپس درگیری به پایان رسید.
آقای حسام گفت که جنرال دوستم از والی جوزجان 
خواسته است که در انتخابات آینده، به ائتالف سیاسی 
اطاعت  افغانستان  مرکزی  از حکومت  و  بپیوندد  آنها 
کرده  رد  را  دوستم  آقای  تقاضای  این  والی  اما  نکند. 

است.
سمت  حاضر  حال  در  جوزجان  والی  که  گفت  او 

معاونیت حزب جنبش افغانستان را دارد.
جنرال  سیاسی  مشاور  الهام  فریدون  حال  همین  در 
آقای  خانه  محاصره  و  جوزجان  والی  تهدید  دوستم 

ساعی توسط افراد جنرال دوستم را رد کرد.
آقای الهام گفت که جنرال دوستم به خاطر موضوعات 
حزب  رهبر  عنوان  به  که  داشت  تصمیم  انتخابات 
است،  جنبش  معاون  که  ساعی  آقای  با  ملی  جنبش 

مشورت کند اما والی حاضر به صحبت نشد.
افزود: »جنرال دوستم گفت اگر ساعی به خانه ما  او 
نمی آید ما به خاطر ملت و آرمان های جنبش به خانه 
متاسفانه  اما  کنیم.  تامشورت  رویم  می  ساعی  آقای 
فرمان  والی  شد  نزدیک  والی  خانه  به  جنرال  وقتی 

شلیک داد.«
مشاور سیاسی جنرال دوستم اظهارات و اقدامات والی 
جوزجان را یک »توطیه« عنوان کرد و گفت که انتظار 

دارند با والی جوزجان برخورد قانونی صورت گیرد.



            گفت وگو کننده: مصطفی مدثر

یک  برای  این که  از  ناصریار  بانو  سپاس 
گفت  وگو ویژه فرصت در اختیار ما گذاشتید. 
حاضر  درحال  پرسش،  نخستین  عنوان  به 

افغانستان به کدام مسیر در حرکت است؟ 
این  با  افغانستان  اوضاع  پیش   بینی  هرچند 
کار  دارد،  ما  کشور  که  موقعیتی  و  همسایه ها 
من  جایی که  تا  بازهم  اما  است؛  دشوار  بسیار 
می دانم مردم افغانستان سخت عالقمند به صلح  
حکومت  با  هستند  آماده  و  هستند  امنیت  و 
همکاری کنند. تبلیغات عجیب و غریبی نسبت 
به اوضاع افغانستان راه انداخته شده است؛ اما 
امنیت افغانستان به اندازۀ این تبلیغات خراب 
نخواهد شد و جهان هم نمی گذارد که امینت 
امنیت  که  به خاطری  شود.  خراب  افغانستان 
افغانستان  امنیت  به  مستقیم  وابسته گی  جهان 
دارد. اگر امینت افغانستان خراب شود، مردم در 

هیچ گوشۀ جهان آرام بوده نمی توانند.
فعال تر  امنیتی کشورهم  نیروهای  دیگر   حاال 
شده اند و می توانند در مقابل دشمن ایستاده گی 
نتیجه رسیده  کنند و جامعه جهانی هم به این 
است که باید نیروهای افغان را حمایت کند، 
شخصاً امیدوارم که امینت کشور در حاال بهود 

اوضاع  درباره  بدی  تبلیغات  چه  آن   و  است 
افغانستان روان است، واقعیت نیست. امیدوارم 

که در آینده امنیت خوب داشته می باشیم.
افغانستان  در  معضل  بزرگترین  نظرشما  به 

درحال حاضر چه است؟
کشور  در  معضِل  بزرگترین  نخست  قدم  در 
کشور  ما  همسایۀ  دوم ،  قدم  در  است؛  امنیت 
افغانستان  امنیت  می خواهد  که  است  پاکستان 
را خراب بسازد و به همین دلیل هراز گاهی 
در این کشور دست اندازی می کند. عمده ترین 

معضل در کشور ناامنی است. 
انتخاباتی که بیش رو داریم، آیا افغانستان را 

به یک مسیر مطلوب می رساند؟
درگام نخست، این انتخابات تعلق می گیرد به 
رهبران سیاسی افغانستان  و ریاست جمهوری 
در  سال  دوازده  که  کرزی  آقای  شخص  و  
از  آن ها  اگر  بوده اند.  افغانستان  مردم  خدمت 
که  نگذارند  و  بگیرند  کار  سیاسی  خرد  یک 
نگذارند  و  شود  کشانده  بی راهه  به  انتخابات 
که در انتخابات تقلب صورت بگیرد و زمینۀ 
برگزاری یک انتخابات شفاف را فراهم سازند، 
نابه سامانی ها خواهیم  ما شاهد فروکش کردن 
تنگاتنگ  رابطۀ  باهم  انتخابات  و  امنیت  بود. 
دارند. در واقع، این انتخابات به نیت حکومت 

و رهبران سیاسی بسته گی دارد.
کارت های  توزیع  روند  که  هفتة  درچند 
رای دهی شروع شده است، کمیسیون مستقل 
این  در  زنان  نقش  که  است  گفته  انتخابات 
این  در  زنان  چرا  است.  زنگ  کم  پروسه 

پروسه سهم الزم را نمی گیرند؟
جریان  در  کابل  والیت  در  من  که  جایی  تا 
کارت های  توزیع  مراکز  که  دیدم  هستم، 
رای دهی فقط  در چند نقطۀ کابل موجود است. 
اگر توزیع کارت های رای دهی سراسری شود، 
شود؛  بیشتر  خانم ها  اشتراک  که  دارد  امکان 
مردم  کرده ام  مردم صحبت  همراه  جایی که  تا 
انتظار این را دارند مراکز توزیع کارت های رأی 

دهی بیشتر شود.
برای  سیاسی  نخبه گان  وضعیتی،  چنین  در 
به  رسیدن  و  موجود  وضعیت  از  خروج 

وضعیت مطلوب، چه نقشی دارند؟
این واضح است، نقشه نخبه گان در افغانستان 
بسیار تاثیر گذار است و باید نخبه گان افغانستان 
از خود گذری داشته باشد و نخبه گان سیاسی 
نگذارند که بار دیگر نفاق و بدختی در کشور 
وضعیت  این  از  دیگران  و  شود  حکم فرما 

استفاده کنند.
دیگر  بار  حاکم  جریان  می رسد،  نظر  به 
تالش می کند در قدرت باقی بماند، ما شاهد 
چه  باره  این  در  بودیم،  قندهار  در  نشستی 

نظر دارید؟
باید بگویم که افغانستان دیگر افغانستان زمان 
شود.   میراثی  حکومت  که  نیست  شاه  ظاهر 
پخته گی  به  اندازۀ  تا  افغانستان  مردم  اکنون 
سیاسی رسیده اند و هیچ گاه نمی گذارند چنین 
از  حکومت  که  هستم  امیدوار  من  شود،  کار 
به خاطر  و  کند  خودداری  حرکت هایی   چنین 
همه جانبه  و  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری 

تالش بکند.
آیندۀ  زعیم  افغانستان  مردم  که  بگذارند    
انتخاب  خود  دست  به  خودشان  را  خودشان 
کنند، در غیر آن امکان ندارد که امنیت و صلح 
چنین  که  درصورتی  شود.  تأمین  افغانستان 

کاری نشود مردم هم آرام نخواهند نشست.
در میان طرح هایی که برای نجات مردم از 
کدام  شما  نظر  به  است،  شده  ارایه  بحران 

گزینه برای مردم افغانستان بهتر است؟
طرحی که از طرف حکومت ارایه شده است، 
اجماع ملی است؛ اما هدف حکومت از اجماع 
ملی برای ما واضح و روشن نیست. اگر هدف 
حکومت از اجماع ملی تغییر قانون اساسی و 
قبول  کسی  را  اجماع  این  باشد،  جرگه  لویه 
در صورتی  نیست.  مثبت  هدف  این  و  ندارد 
که شورای ملی موجود باشد، فکر می کنم که 
اجندای  دربارۀ  ندارد.  دیگر جای  ملی  اجماع 
ملی باید بگویم که من امیدوار هستم که اجندای 
ملی بتواند به درد مردم افغانستان بخورد. طرح 

اجندای ملی بسیار گزینۀ خوب  است. 
خرد  و  اندیشه  یک  به  بحران  از  عبور  برای 
این  از  افغانستان  مردم  تا  است،  نیاز  سیاسی 

حالت نجات یابند.
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بیاعتناییزاخیلوالبهدرخواستهایمجلس

دیگربارمالیهوزیر
استیضاحشد

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان:

غیروغیرقانونی،هارسانهعلیهجهادفتوای
منطقیاست

فوزیه ناصریار گلدره یی عضو مجلس نماینده گان:

گزینۀیکملیاجندای
خوباست

را  مالیه  وزیر  که  کرد  اعالم  نماینده گان  مجلس 
دوباره استیضاح می کند.

گذشته  روز  افغانستان  مالیه  وزیر  زاخیلوال  عمر 
برای استجواب به مجلس فراخوانده شده بود، اما 

او در جلسه حاضر نشد.
در  اسناد  و  معلومات  ارایه  برای  گذشته  روز  او 
مورد اتهاماتی که به شماری از نماینده گان مجلس 
ویژه  کمیسیون  درخواست  به  بود،  کرده  وارد 
شده  فراخوانده  مجلس  به  اتهامات،  این  بررسی 

بود.
و  نماینده گان  مجلس  عضو  خواصی  عبدالستار 
دبیر کمیسیون ویژه بررسی اتهامات به نماینده گان، 
پی هم  مکتوب  چهار  سه،  »متاسفانه  می گوید: 
مراجعه  کمیسیون  به  مالیه  وزیر  نه  شد،  فرستاده 
کرد نه اسناد را فرستاد. کمیسیون تصمیم گرفت 
که وزیر مالیه به کمیسیون بیاید اما باز هم نیامد.«

به  کمیسیون  گزارش  ارایه  از  پس  که  افزود  او 
استجواب  برای  دوشنبه  روز  مالیه  وزیر  مجلس، 
حاضر  مجلس  به  هم  باز  اما  شد  فراخوانده 
مالیه  وزیر  که  گرفته شد  تصمیم  نتیجه  در  نشد. 

استیضاح شود.
آقای خواصی گفت که زمان استیضاح وزیر مالیه 
تعیین  نماینده گان  مجلس  روسای  کمیسیون  در 

خواهد شد.
تنش میان مجلس نماینده گان و وزیر مالیه

بار گذشته که وزیر مالیه به تاریخ 23 ثور به خاطر 
اتهامات ‹فساد اداری‹ استیضاح شده بود، در کنار 
پاسخ دهی به سواالت نماینده گان شماری از آنها 

را به سوء استفاده از مقام شان متهم کرد.
از  شماری  استیضاح،  قبلی  جلسه  در  مالیه  وزیر 
متهم  مقام شان  از  استفاده  سوء  به  را  نماینده گان 

کرد
مالیه  وزیر  های  افشاگری  روز  آن  در  گرچند 
او  و  شد  رو  به  رو  نماینده گان  سایر  استقبال  با 
توانست قناعت اکثریت نماینده گان مجلس را به 

و  مجلس  میان  تنش  آن،  از  پس  اما  آورد  دست 
وزیر مالیه ادامه یافت.

نماینده گان متهم در مجلس از خود دفاع کردند و 
اتهامات جدیدی به وزیر مالیه وارد کردند.

دادستانی کل افغانستان به دنبال این اتهامات، هر 
دو جانب را برای تحقیق به دادستانی فراخواند.

بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل، به رسانه  ها 
دادستانی  به  تحقیق  برای  مالیه  وزیر  که  گفت 
تنها  متهم  نماینده  شش  جمع  از  اما  شد  حاضر 

یکی از آنها به دادستانی آمده است.
دادستانی کل پنج نماینده متهم را که به دادستانی 

حاضر نشدند، ممنوع الخروج اعالم کرد.
مجلس به دنبال درخواست دادستانی برای معرفی 
ممنوع  و  تحقیقات  انجام  برای  متهم  نماینده گان 
کمیسیون  به  را  موضوع  این  آنها،  شدن  الخروج 
ویژه یی مرکب از 36 عضو خود و مسووالن اداره 
و  عدلی  اصالحات  کمیسیون  و  مرکزی  تفتیش 

قضایی مجلس واگذار کرد.
این کمیسیون درخواست دادستانی کل را خالف 
قانون اساسی خواند و از وزیر مالیه خواهان ارایه 
اسناد شد اما هیچ سندی به این کمیسیون از سوی 

وزیر مالیه ارائه نشد.
از  کمیسیون،  این  فیصله  دنبال  به  دادستانی کل 
دادگاه عالی افغانستان خواست تا با صدور حکمی 
به  تحقیق  برای  کند  وادار  را  نماینده گان  قانونی، 

دادستانی کل حاضر شوند.
اما تاکنون معلوم نیست که دادگاه عالی افغانستان 

در این مورد چه فیصله ای کرده است.
محمود  صمیم،  سمیع اهلل  قدیر،  عبدالظاهر 
محمدعارف  محسنی،  محمدعظیم  سلیمان خیل، 
رحمانی و اللی حمیدزی نماینده گانی بودند که از 
سوی وزیر مالیه متهم شدند. آقای حمیدزی برای 
تحقیق به دادستانی حاضر شد اما سایر نماینده گان 
به دنبال فیصله مجلس از حاضر شدن به دادستانی 

خودداری کردند.

عبدالستار خواصی،  به سخنان  واکنش  در 
گذشته،  روز  نماینده گان،  مجلس  عضو 
ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ  مسوالن 
اعالم  خبری،  نشست  یک  در  افغانستان، 
غیر  و  قانونی  غیر  را  رسانه ها  علیه  جهاد 

منطقی خواندند. 
شنبۀ همین هفته، در جریان استجواب وزیر 
اطالعات و فرهنگ در مجلس نماینده گان، 
در  پروان  نمایندۀ  خواصی،  عبدالستار 
اوباش  را  رسانه ها  گرداننده گان  مجلس، 

خواند وعلیه رسانه ها اعالم جهاد کرد.
این گفته های خواصی با واکنش های شدید 
دست اندر کاران رسانه ها و نهادهای صنفی 

و حامی خبرنگاران مواجه شده است.
در نشست خبری روز گذشته، عبدالحمید 
ژورنالیستان  ملی  یۀ  اتحاد  رییس  مبارز، 
رضوانی،  علی  محمد  سید  و  افغانستان 
سخنگوی این اتحادیه با خبرنگاران سخن 

می گفتند.
سخنانش  از  بخشی  در  مبارز،  عبدالحمید 

باید  ما  خبرنگاران  و  »رسانه ها  گفت: 
آگاه باشند که ما تا آخر در سنگر دفاع و 

حمایت از آنان ایستاده ایم.«
که  حالی  در  رضوانی،  علی  محمد  سید 
سخنان خواصی را فراتر از قوانین نافذ در 
افغانستان خواند، به قانون شکنی های وزیر 
اطالعات و فرهنگ نیز اشاره کرده و گفت: 
» اگر شکایاتی از کار رسانه ها وجود دارد، 
ایجاد  همه گانی  رسانه های  کمیسیون  باید 
شود، تا به این شکایات رسیده گی صورت 

گیرد.«

قانون رسانه های  مادۀ 42 و 43  بر اساس 
همه گانی  رسانه های  کمیسیون  همه گانی، 
همه  و  باشد  داشته  باید  عضو  هفت  که 
برگزیده  خبرنگاران  میان  از  آن  اعضای 
مسؤولیت  که  ساختاریست  تنها  شوند، 
را  ها  رسانه  از  شکایات  به  گی  رسیده 
زیر  با  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  اما  دارد؛ 
پا نمودن قانون رسانه ها، در بیشتر از سه 
جلو  کمیسیون  این  ایجاد  از  گذشته،  سال 

گیری کرده است.
گذشته،  روز  نشست خبری  از  بخشی  در 
مسوول  مدیر  زاده،  اکبر  اصغر  علی  میر 
عالی  شورای  عضو  و  میوند  تلویزین 
در  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت: 
افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ   «
ارزش های  خالف  نشرات  از  هیچگاهی 
اسالمی رسانه ها حمایت و دفاع نکرده و 
همواره خواستار بررسی این گونه نشرات 

از مجرای قانون بوده است.

زنهارازدشمنان...
مسأله  اما  بخواند.  نظام  مخالِف  حکمتیار   
آقای خواصی چندان  افکار  که  است  روشن 
وامدارِ  او  و  ندارد  حکمتیار  آقای  با  منافاتی 

افکار رهبرش می باشد.
انتقاد  را  این که کسی حکمتیار  بارها علیه  او 
کرده، موضع گرفته و آن جنایت کار را »برادر 
بزرِگ مجاهد« خوانده است. ستیز با آزادی ، 
یکی از شاخصه های فکری گلبدین است که 
اینک آقای خواصی نیز به تبعیت از آن، علیه 
آزادی بیان می ایستد و آشکارا به مخالفت با 
یکی از ارکاِن دموکراسی می پردازد که خود به 

واسطۀ آن به نان و نام رسیده است.
بهتری  دینی  دانش  خواصی  آقای  اگر 
انتحاری  حمالِت  برضد  حتمًا  می داشت، 
شهرونِد  ده ها  جان  روزانه  که  می داد  فتوا 
کاری  چنین  او  اما  می گیرد؛  را  مملکت  این 
نمی کند زیرا نمی خواهد علیه هم فکراِن خود 
بایستد. به همین خاطر است که هیچ گوشی 
از  کنون  تا  را  انتحاری  حمالت  بودِن  حرام 

زبان آقای خواصی نشنیده است. 
آقای  افکار  تمامِ  بروز  زمینۀ  اگر  بسا  چه   
بشر،  آزادی  علیه  باشد؛  مساعد  خواصی 
دیگر  و  انتخابات  مدنی،  جامعۀ  زن،  حقوق 

جنایات  برای  و  بایستد  دموکراسی  مظاهر 
طالبان، حزب اسالمی  و سایر دهشت افکنان، 

جواز مشروعیت صادر نماید.
به  این پس  از  تا  باشند  هوشیار  باید  مردم 
ندهند ـ  رای  خواصی  همانند  چهره  هایی 
این گونه  از  برخی  که  است  ممکن  چند  هر 
راه  مجلس  به  مردم  آرای  طریق  از  آدم ها 
پای  که  دهند  اجازه  مردم  نباید  باشند.  نیافته 
مفتیاِن ترور و وحشت و انتحار، به نهادهای 
دموکراتیک باز شود و با اندیشه های مسموم 
برای  سنگری  به  را  آن جا  غیرانسانی شان،  و 
مبارزه با آزادی بیان و دموکراسی تبدیل کنند.
یکی  را  بیان  آزادی  افغانستان،  اساسی  قانون 
از ارکان اساسی، و حمایت از آن را واجب 
دانسته است. این که خواصی و خواصی ها با 
با این پدیدۀ زیبا، می خواهند افکار  مخالفت 
واقع  در  کنند،  نشر  و  پخش  را  مسموم شان 
و  است  کشور  اساسی  قانون  به  بی احترامی  
قانون،  این  مجریان  وظایِف  از  آن  پی گیرِی 
با  نمی رود  گمان  بازهم  اما  می شود.  شمرده 
برخورد  حکومت  سوی  از  اشخاصی  چنین 
حکومِت  حاضر،  حکومت  زیرا  شود. 
علیه  هرگز  خواصی ها  و  خواصی هاست 
را  آنان  و  نخواهند گرفت  خواصی ها موضع 

مورد بازپرسی قرار نخواهند داد.
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         منوچهر

روز شنبه، ستار خواصی یکی از نماینده گان مجلس با اظهارات 
ناسنجیده یی، ناگهان فتوای جهاد علیه رسانه ها را صادر کرد. 
او که در مجلس استیضاِح وزیر فرهنگ سخن می راند، گفت: 
علیه رسانه هایی که نشرات غیراخالقی دارند، جهاد رواست. 

این رسانه ها را جمعی از اوباش ها اداره می کنند.
در  افراد  و  رسانه  مدافِع  نهادهای  از  زیادی  شمار  آن که  با 
واکنش  خواصی  آقای  سخِن  این  به  اجتماعی،  شبکه های 
نشان دادند، اما کمتر کسی به دالیل بنیادیِن موضع گیرِی این 
شخص اشاره داشت؛ این که چه چیزی باعث می شود تا فردی 

مثل خواصی، علیه آزادی بیان فتوای جهاد بدهد؟
مثل  رسیده یی  دوران  به  تازه  جامعۀ  در  که  نیست  تردیدی 
بیداد می کند که هر  افغانستان، گاهی ژورنالیسِم زرد طوری 
می برند  گمان  و  می سازد  مشکوک  بیان  آزادی  به  را  کسی 
که آزادی بیان، غیر از لگام گسیخته گی، چیز دیگری نیست. 
روزها  این  مافیایی،  و  فاشیستی  تلویزیوِن  دو  یکی  چنان که 
و  توهین  از  به جز  که  می کنند  نشر  و  پخش  را  برنامه هایی 

تحقیر اشخاص و افراد و نیز تفرقه پراگنی قومی،  چیز دیگری 
برای  این رسانه ها، یکی  از  را در آن نمی توان دید. هر یک 
دیگری  و  افراد،  و  اشخاص  چاپیدن  و  پول  آوردِن  به دست 
تهیه می دارند  برنامه هایی را  برتری جویی قومی،  چنین  برای 

که بر همه گان معلوم است.
اما آیا راه جلوگیری از فعالیت ژورنالیسم زرد، صدور فتوای 

جهاد علیه همۀ رسانه هاست؟
این گونه  کارِ  چندی وچونِی  از  خواصی  آقای  که  بی تردید 
نظر  به  حتا  و  ندارد  خبر  نیز  پیش رفته  جوامِع  در  رسانه ها 
گمان  باشد.  او  نظِر  مطرح  رسانه هایی  چنین  که  نمی رسد 
می رود که او بنا بر نگرشی که دارد، با سرشِت پدیده یی به نام 

آزادی بیان مخالف است.
این تلقی از آن جا ناشی می شود که جناب خواصی، جایگاه 
او یک وکیل است،  و وظیفۀ خود را درست نمی داند. زیرا 
نه یک مفتی. او صالحیِت صدورِ فتوای جهاد را ندارد. این 
موضوع هم به لحاظ وظیفۀ آقای خواصی، آشکار است و هم 
به لحاظ محدودیِت دانش دینِی آقای خواصی و شرایط الزم 

برای صدور فتوای جهاد.
اما چه چیزی باعث می شود که آقای خواصی ناگهان برآشفته 
شده و از صالحیت و درک و درایت خود، چند گام جلوتر 

بگذارد؟
به  اشخاص  این گونه  شناخِت  برای  که  است  الزم  گاهی 
گرایش های فکری و نیز پس زمینۀ کارِی آن ها توجه کنیم که 

از این رهگذر بهتر می شود به ُکنه مسأله دست یافت. 
اسالمی  حزب  بازمانده گان  از  یکی  خواصی  آقای  جناب 
 حکمتیار است که اکنون رهبر معظمش در کوه ها علیه نظام 
می جنگد. این که آقای خواصی در همان بیاِن خود با مالحظۀ 
به  دقیقًا  نیست،  نظام  علیه  جهاد  این  اعالمِ  که  گفت  بسیار 
همین مسأله برمی گردد. او نگران است که مبادا کسی او را 
به رهبرش پیوند بزند و یا او را مثل...          ادامه صفحه 7

کنفرانساجندایملی
ریفورمسیاسیوایجادصلحپایداردرافغانستان

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
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  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk
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درگیری نیروهای زنهارازدشمنانآزادیرسانهها
جنرال دوستم با 
محافظان والی 

جوزجان
والیت جوزجان گفته اند که نیروهای 
وابسته به جنرال دوستم به خانه عالم 
ساعی والی جوزجان حمله کرده اند.

پولیس  فرمانده  غیرت،  عزیزاهلل 
جوزجان گفت که افراد جنرال دوستم 
در  ابتدا  را  ساعی  عالم  محمد  خانه 
سپس  و  آورده  در  خود  محاصره 

تالش کردند که وارد خانه او شوند.
که  این  از  قبل  گفت  غیرت  آقای 
برسد،  محل  به  پولیس  نیروهای 
افراد جنرال دوستم  محافظان والی و 

بسوی همدیگر شلیک کردند.
نزدیکی  در  جوزجان  والی  خانه 

فرماندهی پولیس است.
جنبش  حزب  رهبر  دوستم،  جنرال 
پرقدرت  فرماندهان  از  یکی  و  ملی 
رهبران  از  و  افغانستان  شمال  در 
جبهه ملی، یکی از جناح های سیاسی 

مخالف حکومت، است.
مشترک  ستاد  رییس  همچنین  او 
نیروهای مسلح...        ادامه صفحه 6


