
که  گفت  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه  ویژۀ  نماینده 
طالبان  و  افغانستان  حکومت  میان  صلح  تالش های 
در  این  نمی دهد.  نتیجه  میالدی   2015 سال  از  پیش 
نیروهای  اکثر   2014 سال  پایان  تا  که  است  حالی 

خارجی افغانستان را ترک می کنند.
هیأت  رییس  و  ویژۀ  نماینده  اوشاکاس،  ویگاداس 
هفتۀ  چهارشنبۀ  روز  افغانستان  برای  اروپا  اتحادیه 
گذشته در جلسه یی در مرکز تحقیقاتی »پالیسی امنیتی« 
در ژنیو گفت: »اتحادیه اروپا از گفت وگوهای تحت 
این  برای مصالحه حمایت می کند.  افغانستان  رهبری 
انتخاب می کنند مربوط  که افغان ها چه کانال هایی را 

به خودشان است«.
از شروع رسمی  افغانستان پیش  گفت وگوهای صلح 
با مشکالتی مواجه شده است. از یک طرف حکومت 

به  امریکا  متحده  ایاالت  تالش های  از  افغانستان 
گفت وگوی مستقیم با طالبان برآشفته شده است و از 
سوی دیگر، گزارش ها حاکی است که طالبان دفترشان 
و  افغانستان  خالفی«های  »وعده  دلیل  به  قطر  در  را 

ایاالت متحده امریکا موقتًا مسدود کرده اند.
اوشاکاس که بعد از سه سال انجام...    ادامه صفحه 6
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تمدید یک روزۀ قدرت هم 
پذیرفتنی نیست

مصرف  از  سفید  کاخ  جدید  گزارش  انتشار  پی  در 
غیرضروری،  توسعه یی  برنامه های  در  امریکا  پول های 
آماده اند  که  گفت  افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوی 
از  را  هلمند  در  امریکا  پایگاه  نگهداری  مسوولیت 

نیروهای امریکایی به عهده بگیرند.
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است 
که امریکا ۳4 میلیون دالر را صرف ساختمان یک پایگاه 
نظامی  در هلمند کرده که هنوز مورد...   ادامه صفحه 6

در  مقاله  نویسندۀ یک  بازداشت  مرز  بدون  گزارشگران 
روزنامۀ ماندگار را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری 

او از زندان شده است. 
این نهاد مدافع روزنامه  نگاران و رسانه  ها همچنان افزایش 
نقض آزادی اطالع رسانی در ماه های اخیر در افغانستان 

را محکوم می کند.
روزنامۀ  در  مقاله  نویسندۀ یک  عزیزالرحمان سخی زاده 
ماندگار، اخیراً  به گونۀ غیر قانونی توسط دادستانی کل 

بازداشت شده است. 
گزارش گران بدون مرز اعالم کرده است: »از آغاز سال 
میالدی 201۳، چندین روزنامه نگار در پی انتشار مقاالتی 
انتقادی نسبت به مقامات حکومتی، از سوی مراجع عدلی 
و قضایی یا بازداشت و یا تهدید به بازداشت شده اند. در 

اعالمیه این نهاد آمده است که برخی مقامات حکومتی 
برای شکایت علیه روزنامه نگاران از مقام و قدرت خود 
سواستفاده و از همکاری برخی مقامات عدلی و قضایی 
نیز بهره مند می شوند. بازداشت روزنامه نگار و زیر فشار 
قراردادن وی برای افشای منابع خبری خود، غیر موجه و 
غیر قانونی است. ما خواهان آزادی فوری عزیزالرحمان 

سخی زاده هستیم«
از تاریخ 15 سرطان، عزیزالرحمان سخی زاده از سوی 
دادستانی کل بازداشت و زندانی شده است. علت توقیف 
ثور سال  تاریخ 25  مقاله یی در  انتشار  این روزنامه نگار 
و  ارتشا  با  مبارزه  ادارۀ  در  فساد  وجود  بارۀ  در  روان، 
این  رییس  با شکایت  در حالی  است. وی  اداری  فساد 
اداره عزیزاهلل لودین تحت تعقیب قرار گرفته که روزنامۀ 

ماندگار پاسخ مسووالن این اداره را نیز براساس قانون 
منتشر کرده بود.

روزنامۀ ماندگار نیز از مسووالن حکومتی می خواهد که 
هرچه زودتر عزیزالرحمان سخی زاده...    ادامه صفحه 6
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هرات والیتی که در غرب افغانستان موقعیت دارد، 
به لحاظ استراتژیک همواره مورد توجه بوده است. 
و  ایران  با  مشترک  مرز  دو  داشتِن  با  والیت  این 
ترکمنستان و رابطۀ نزدیک با چهار والیِت هم جوارِ 
والیتی  عنوان  به  غور،  و  بادغیس  فراه،  نیمروز، 
گذشته،  دهۀ  یک  در  اما  می شود.  شناخته  کلیدی 
در  است.  بوده  نیز  جنجال آفرین  شهری  هرات 
و سه  از هرات  تن  والی، سه  این یک دهه شش 
امور حکومتی را به عهده  از آن،  تن دیگر خارج 
این والیان در زمان خود چالش هایی را  داشته اند. 
از این چالش ها به دلیل  تجربه کرده اند که برخی 
ولی  است؛  توجیه  قابل  کشور،  بحرانی  وضعیت 
عنوان  به  می تواند  این چالش ها  از  دیگری  بخش 
برابر  در  هرات  شهروندان  خاِص  سیاسی  رفتار 
محلی،  سیاسی  بازیگران  یا  و  مرکزی  حاکمیت 

پنداشته شود.
  دالیل ویژه

1( شهروندان هرات هرچند که آمدن والیاِن جدید 
را در روزهای نخست استقبال کرده اند، ولی پس 
از گذشِت مدت زماِن کوتاهی، نسبت به عمل کرد 
و نوع برخورد اداری و سیاسِی آن ها واکنش نشان 
داده اند. اصلی ترین دلیل این واکنش ها کم کاری و 
شهر  این  امنیِت  و  بازسازی  به  والیان  بی توجهِی 

عنوان شده است.
بی مهرِی  را  مسأله  این  هرات  شهروندان   )2
بی توجهی  و  والیت  این  به  نسبت  مرکزی  دولت 
توصیف  خود  حقوقِی  و  مدنی  خواست های  به 

کرده اند.
محلی  قدرت های  مورد  در  هرات  شهروندان   )۳
گاهی  از  هر  که  تعارض هایی  و  والیت  این  در 
دارند  بدبینانه  نگاهی  می آید،  به وجود  آن ها  میان 
متهم  قدرت ها  این  با  مدارا  به  را  والیان  عمدتًا  و 

می کنند.
4( شهروندان هرات نسبت به تعارض های برخی 
ادارات دولتی با یکدیگر شکایت دارند و این گونه 
می دانند.  نهادها  این  فعالیِت  مانع  را  تعارض ها 
مقصر اصلی این گونه تعارض ها نیز همواره والیان 

معرفی شده اند.
والی  یک  تقرر  از  هرات  شهرونداِن  اکثریت   )5
می کنند  فکر  و  می شوند  اندیشناک  غیرهراتی 
بهبود  در  چندانی  پروای  عمدتًا  بیرونی  افراد  که 
وضعیِت این والیت ندارند و عمدتًا تالش می کنند 

که بدون دردسر، دورۀ کاری خود را سپری کنند. 
به  عمدتًا  از والیت  افراد خارج  دیگر،  عبارت  به 
تغییر  به  نه  و  می اندیشند  موجود  وضعیت  حفظ 
افراد  نیات  به  نسبت  بدبینی  دیگر،  جانب  از  آن. 
هرات  شهروندان  در  کافی  اندازۀ  به  نیز  بیرونی 
رخنه کرده است. آنان اکثر مسووالن خارج از این 
جمله  این  می کنند.  متهم  زراندوزی  به  را  والیت 
به  پُر کند«، دیگر  که »آمده که جیب های خود را 
تبدیل  میان شهرونداِن هرات  در  یک ضرب المثل 

شده است.
  چرا چنین است؟

شاید این دیدگاه شهروندان هرات نسبت به والیان 
والیات  سایر  در  یک  درجه  مسووالِن  دیگر  و 
جامعه شناختی،  بُعد  از  نشود.  دیده  افغانستان 
تاریخی  برخورد  نوِع  در  باید  را  دیدگاه  این گونه 
مرکزی  دولت های  از سوی  این والیت  به  نسبت 
اکثریت شهروندان  نمونه: شاید  به عنوان  دانست. 

هرات نسبت به برخی سیاست های ایران در قبال 
هراتی ها  اما  باشند،  داشته  نگرانی ها  افغانستان 
همواره چوب داشتن گرایش به سیاست های ایران 
را خورده اند که از سوی برخی نهادهای دولتی در 
کابل و یا در کنش و گفتار مردم عادِی دیگر مناطق 
افغانستان، نمود یافته است. این مسأله سبب شده 
است که هراتی ها خود را تافته های جدابافته فرض 
کنند و کمتر نسبت به قضایای کل کشور بیاندیشند. 
نوع انزوای سیاسی هراتی ها در مسایل کالن کشور 

نیز می تواند از چنین آبش خوری تغذیه کند. 

در ده سال گذشته، هرچند فضای گفتمان سیاسی 
نحو  به  آن  از  قبل  دهه های  به  نسبت  کشور  در 
هراتی ها هم چنان  ولی  دگرگون شده؛  چشم گیری 
سیاسی،  زنده گی  بر  را  بی مهری های گذشته  سایۀ 
اجتماعی و اقتصادِی خود حس می کنند. به گونۀ 
والی  صبا  داوودشاه  داکتر  هنوز  که  زمانی  نمونه: 
هرات بود، نماینده گانی از جامعۀ مدنی و بازرگانان 
خود  والیِت  وضعیت  از  و  رفتند  کابل  به  هرات 
رییس جمهوری  جمله  از  و  مرکز  مسووالِن  به 
هم  هرات  شهروندان  شکایت  کردند.  شکایت 
نبود.  منطقی  ادلۀ  از  به دور  و  غیرمعقول  شکایتی 
گوش  به  مدنی  و  ساده  گونۀ  به  خواست  این 
اصلی  خواست  شد.  رسانده  رییس جمهوری 
از  هرات  بازرگانان  و  مدنی  جامعۀ  نماینده گان 
حکومت مرکزی این بود که موجودیت اختالفات 
در نهادهای اداری این شهر و به ویژه میان شهردار و 
والی، سبب کندی بازسازی و افزایش ناامنی ها شده 
بررسی های  این خصوص  در  است  خوب  است. 
الزم صورت گیرد و تدابیری برای رفع مشکالت 
جست وجو شود. رییس جمهورکرزی نیز در پاسخ 
به این انتظارات گفت که به زودی تغییراتی را در 
پست های کلیدِی این شهر رونما خواهد کرد. اما 

حاصل این دیدار و اطمینان دادن ها چه بود؟ 
پس از چندی که آقای کرزی ظاهراً این مسأله را 
از یاد برده بود، داکتر صبا در یک نشست خبری 
به  مجبور  هرات  والی  عنوان  به  خود  سمِت  از 
استعفا شد و پس از چند روز، فرد دیگری خارج 
از  هرات  والی  عنوان  به  او  جای  به  والیت  از 
سوی رییس جمهوری به هرات فرستاده شد. حاال 
پرسش این جاست که آیا کنار رفتن داکتر صبا، کل 
خودش  جسارت  به  آن هم  که  بود  هرات  مشکل 
بر  موجود  موانع  و  نابه سامانی ها  پذیرفتن  از  پس 
این که  یا  و  داد  استعفا  به  تن  اصالحات،  راه  سر 
تجربه می کند  را  این ها  از  بیشتر  هرات مشکالتی 
و خواهان توجه بیشتر دولت مردان کشور نسبت به 

وضعیِت خود است؟ 
مرکزی،  حکومت  تصمیم گیرنده گان  برای  شاید 
مشکل هرات حل شده به نظر برسد؛ ولی شهروندان 
هرات بهتر از هر کس دیگری می دانند که بازهم 
نسبت به خواست های قانونی و مدنِی آن ها توجه 

نشده است.
  نتیجه:

این وضعیت، هرات را بازهم نسبت به تصمیم های 
دولت مرکزی بی اعتمادتر خواهد کرد و بازهم شاهد 
تظاهرات و کنش های اعتراض آمیز جامعۀ مدنی و 
نابه سامان  وضعیت  به  نسبت  هرات  شهروندان 
موجود خواهیم بود. گراف ناامنی ها همین حاال به 
اندازۀ کافی باالست و به گفتۀ بسیاری از ناظران، 

اول  کمربند  اطراف  تا  شورشی  مسلح  گروه های 
قتل های  و  آدم ربایی  شده اند.  نزدیک  شهر  امنیتِی 
مشکوک نیز هم چنان از این شهر گزارش می شود. 
ساخت وساز و اسفالت خیابان های شهر هرات که 
به دلیل سپری شدِن تاریخ انقضای آن ها به مخروبه 
به  حاال  همین  کوتاهی  آغاز  از  پس  شده،  تبدیل 

دالیل نامعلوم متوقف شده است. 
هرات  در  بازهم  که  استند  کافی یی  دالیِل  این ها 
و  مدنی  اعتراض های  و  تظاهرات  برپایی  شاهد 

قانونی نسبت به وضعیِت موجود باشیم.
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هــــرات؛
 شهری در سـیطرۀ بازی های قدرت

 

سرانجام، دفتر طالبان در قطر بسته شـد. اگرچه این بسته 
که  است  واضح  اما  گرفته؛  موقتی صورت  گونۀ  به  شدن 
سر  از  و  دفتر  این  شدِن  باز  برای  طالبان  برگشتِن  دوباره 

گرفتِن گفت وگوها، زماِن زیادی را در بر خواهد گرفت.
شدِن  کشیده  زیر  به  به دلیل  که  کرده اند  ادعا  طالبان  زیرا 
پرچم و لوحۀ امارت شان از این دفتر، این دفتر را بسته اند و 
شرط آن ها برای ادامۀ مذاکرات، دوباره افراشته شدِن همان 
پرچم و لوحه است که بدون شک از ناممکنات به حساب 
می آید. از این رو گفته می توانیم که بازگشایی دفتر طالبان 
در قطر، برای مدِت نامعلومی به تأخیر خواهد افتاد و حتا 
این احتمال   وجود دارد که تا برگزاری انتخابات، این دفتر 

هم چنان بسته بماند. 
حاال باید به این پرسش پاسخ داده شود که بسته شدن دفتر 
خواهد  موجود  وضعیِت  در  پیامدی  چه  قطر،  در  طالبان 

اشت؟
واضح است که اکنون بسته شدن دفتر طالبان در قطر، به 
معنای تشدید جنگ و مضاعف شدِن حمالت انتحاری و 
کنارجاده یی در کشور است و هم چنان این اقدام نشان داد 
پاکستان،  هم  و  افغانستان  حکومت  هم  و  امریکا  هم  که 
ندارند.  افغانستان  به  ثبات  آوردِن  برای  قصدی  هیچ کدام 
زیرا گشایش دفتر طالبان در قطر با آن نام و عنوان دل خواه، 
از همان ابتدا بیان می کرد که سنگ کالنی بر سِر راه رسیدن 

به صلح، گذاشته شده است.
داشت  وجود  دفتر  این  برابِر  در  چنان  آغاز  از  واکنش ها 
اپوزیسیون، جریان های سیاسی، حکومت و مردم  که حتا 
چراغ  هیچ  و  گفتند  آن سخن  با  مخالفت  درِ  از  یک صدا 
در  نگردید.  روشن  آن  سوی  به  روزنه یی  هیچ  از  سبزی 
سطح جهانی نیز مخالفت های شدیدی نسبت به گشایِش 

این دفتر صورت گرفت.
انگلستان،  و  پاکستان  امریکا،  که  شد  واضح  هم  این 
برای  والیت  چند  واگذاری  با  را  افغانستان  تجزیۀ  طرح 
طالبان، ریخته اند یا حداقل مطرح کرده اند. چنانی که آقای 
نوازشریف طرح واگذاری چندین والیت را برای طالبان، 
به عنوان یگانه شرط رهایی افغانستان از بحران موجود، به 

حامد کرزی فرستاده بود.
آقای کرزی که پیش از این بر بنیاد برخی از برداشت های 
قومی و قبیله یی، به »دایۀ بهتر از مادر« برای طالبان تبدیل 
به عنوان یک جریان  را  بود و تالش می کرد طالبان  شده 
سیاسِی مشروع در افغانستان، به جامعۀ جهانی بقبوالند؛ با 
باز شدن دفتر امارت اسالمی در قطر متوجه شد که تیم و 
حکومِت تحت امرش، در بحث صلح و یا هم گفت وگو 
با طالبان جایگاهی ندارند و در این میانه، بیشترین نُقص 
را  مخالفت  صدای  بنابراین  می رسد.  خودش  شخِص  به 
بازی های  به  را  حامی اش  امریکای  حتا  و  ساخت  بلند 
چیزی  ساخت؛  متهم  افغانستان  کردِن  تجزیه  و  خطرناک 
که دیگرجریان های سیاسی در داخل کشور نیز به گونه های 

مختلف از آن سخن گفتند.
گشایش  در  امریکا  انگیزه های  از  یکی  که  پیداست  اما 
آیا  که  دریابد  تا  است  بوده  این  طالبان،  امارت  دفتر 
پاکستانی ها  و  او  تیِم  و  کرزی  آقای  که  آن گونه  به راستی 
تبلیغ می کنند، طالبان از یک جایگاه مردمی و سیاسی در 
و  داخلی  یا خیر. که واکنش های  اند  برخوردار  افغانستان 

خارجی به این پرسش پاسخ گفت.
کاسه کوزه ها  همۀ  که  شد  متوجه  وقتی  پاکستان  هم چنان 
شکسته و هیچ زمینه یی برای تطبیِق برنامه هایش از آدرِس 
قطر  دفتر  تا  داد  دستور  طالبان  به  ندارد،  وجود  دفتر  این 
را به بهانۀ اعتراض به پایین آوردِن پرچم و لوحۀ امارت 

اسالمی شان، ببندند.
 از این رو دیده می شود تا زمانی که پاکستان نخواهد، این 
سفید  پرچم  شرِط  حداقل  یا  شد،  نخواهد  گشوده  دفتر 
و  کرد  نخواهد  تغییر  به ساده گی  سالمی  امارت  لوحۀ  و 
گرفت.  را خواهد  افغانستان  مردم  دامِن  بیشتر  خون ریزی 
بنابرین خوب است برای آوردن صلح و ثبات به افغانستان، 
این  اگر  که  چرا  گیرد؛  صورت  تصفیه حساب  پاکستان  با 
برقرار  ماه  چند  طی  افغانستان  در  صلح  بخواهد،  کشور 

خواهد شد. 

ماجراِی باز و بسته شدِن 
یک دفتر

این وضعیت، هرات را بازهم نسبت به تصمیم های دولت مرکزی بی اعتمادتر خواهد 
کرد و بازهم شاهد تظاهرات و کنش های اعتراض آمیِز جامعۀ مدنی و شهروندان هرات 
نسبت به وضعیت نابه ساماِن موجود خواهیم بود. گراف ناامنی ها همین حاال به اندازۀ 
کافی باالست و به گفتۀ بسیاری از ناظران، گروه های مسلِح شورشی تا اطراف کمربند 
اول امنیتِی شهر نزدیک شده اند. آدم ربایی و قتل های مشکوک نیز هم چنان از این شهر 
گزارش می شود. ساخت وساز و اسفالت خیابان های شهر هرات که به دلیل سپری 
شدِن تاریخ انقضای آن ها به مخروبه تبدیل شده، پس از آغاز کوتاهی همین حاال به 
دالیل نامعلوم متوقف شده است. این ها دالیِل کافی یی استند که بازهم در هرات شاهد 
برپایی تظاهرات و اعتراض های مدنی و قانونی نسبت به وضعیِت موجود باشیم
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پس از گذشت هفت روز از برکناری رییس جمهوری مصر توسط 
ارتش این کشور، امریکا اعالم کرده است که هنوز تصمیم نگرفته 

این برکناری را کودتا بنامد یا خیر.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، جن پساکی، سخنگوی وزارت 
خارجه امریکا در پاسخ به سوالی در خصوص این که امریکا مرسی 
را رییس جمهوری مشرع مصر می داند یا خیر، گفت: واضح است که 
ملت مصر به صدا درآمده اند. دولت موقت در این کشور بر سرکار 
است و این منجر به راهی به سوی دموکراسی می شود. ما امیدواریم 
و با عوامل بسیاری در این زمینه در ارتباط هستیم اما واضح است 

که مرسی دیگر روی کار نیست.
بررسی  حال  در  که  کرد  اعالم  همچنین  امریکا  خارجه  وزارت 
گزارش روسیه مبنی بر استفاده شورشیان سوریه از گاز سارین در 
حمله ای به حلب است اما واشنگتن تاکید دارد که مخالفان سوریه به 

چنین سالح هایی دسترسی ندارند.
پساکی تأکید کرد: ما امروز تنها یک گزارش دریافت کرده ایم. البته 
به زمان نیاز داریم تا آن را بررسی کنیم. امریکا گزارش موثقی که 
نشان دهد اپوزیسیون سوریه از سالح های شیمیایی استفاده کرده اند، 

در اختیار ندارد.
امنیت  شورای  اقدامات  از  »جلوگیری  به  را  روسیه  همچنین  وی 
تمامی  بررسی  و  سوریه  به  سازمان  این  ورود  برای  ملل  سازمان 

اتهامات معتبر« متهم کرد.
نسبت  ما  کرد:  اعالم  سفید  کاخ  کارنی،  سخنگوی  جی  همچنین 
شدت  به  مصر  ریاست جمهوری  از  مرسی  محمد  شدن  برکنار  به 
کرد،  تأکید  سفید  کاخ  سخنگوی  این  حال،  این  با  هستیم.  نگران 
برای افرادی که می خواهند تأثیر منفی بر اتفاقات مصر داشته باشند، 

عواقبی وجود خواهد داشت.
امضای  با  میلیون مصری  تأکید کرد که 22  از سوی دیگر، پساکی 

طوماری خواهان برکناری مرسی شده بودند.
وی خاطرنشان کرد: این رقم بسیار قابل توجه است و نشان می دهد 
تعداد زیادی از مصری ها نسبت به رویکرد حکومتی مرسی نگران 

بوده اند.
پساکی اعالم کرد: امریکا به ارتش مصر این پیام را به طور واضح 
از جمله  افراد دستگیر شده  با  برخورد  نحوه  که  است  کرده  اعالم 
ازاهمیت  واشنگتن  برای  اخوان المسلمین  اعضای  دیگر  و  مرسی 

بسزایی برخوردار است.

سخنگوی اخوان المسلمین:

محمد مرسی باید به قدرت 
بازگردد

گروه  سخنگوی  حداد،  جهاد 
در  مصر  المسلمین  اخوان 
بی بی سی،  با  مصاحبه یی 
در  را  گروه  این  دیدگاه های 
و  مصر  اخیر  تحوالت  مورد 
کشور  این  سیاسی  انداز  چشم 

ابراز داشته است.
که  زمانی  تا  که  است  گفته  او 
باز  قدرت  به  مرسی  محمد 
نگردد، اخوان المسلمین به هیچ 
مصالحه یی تن در نخواهد داد. 
متن مصاحبه به شرح زیر است:

اساسی  قانون  مورد  در    
منصور،  عدلی  که  موقت 
مصر  موقت  جمهوری  رییس 
نظری  چه  گفته  سخن  آن  از 

دارید؟
عنوان  به  منصور  عدلی  حداد: 
رییس جمهوری در برابر وزیر 

قانونی  نهادی  اینجا  ادای سوگند کرده است،  دفاع 
و  نیست  و مشروعیتی  اساسی  قانون  ندارد،  وجود 
دولتی  دارد،  وجود  فعال  آنچه  اساس  بر  نمی توان 
چه  داخلی  چه  قضایی،  محاکم  در  و  داد  تشکیل 

بین المللی، از این وضعیت دفاع کرد؟
  این به آن معنا است که شما با دولت آقای 

منصور همکاری نمی کنید؟
حداد: عدلی منصور کسی است که سوار بر تانک 
به صحنه آورده شده تا رهبری دولتی را در دست 
بگیرد که اصال وجود ندارد. هیچ چیزی وجود ندارد 
که ما بر سر آن گفتگو کنیم. او نماینده هیچ کسی 
رییس  مرسی  محمد  مصر،   مردم  نماینده  نیست. 
انتخابات  جمهوری منتخب مصر است که در یک 
خواهد  می  که  کس  هر  شده.  انتخاب  دمکراتیک 

مذاکره کند،  باید با او مذاکره کند.
  پس اگر از شما دعوت شود در دولت شرکت 
را  دعوت  این  شوید،   قدرت شریک  در  و  کنید 

نمی پذیرید؟
ما  برای  آنچه  نیست.  مهم  ما  برای  قدرت  حداد: 
است  دمکراتیک  شیوه های  از  استنفاده  است،  مهم 
تا صدای مردم شنیده و از مردم نمایندگی شود. اگر 
ما از همین طریق، یعنی از راه صندوق های رای و 
انتخابات از قدرت کنار زده شویم،  با کمال رضایت 
اینکه  نه  می کنیم،  استقبال  مردم  اراده  و  انتخاب  از 

تانک های ارتش و گروه های سیاسی زور گو که با 
رژیم سابق متحد شده اند،  ما را از قدرت کنار برنند.

پیشنهاد  شما  که  حلی  راه  حساب  این  با    
می کنید،  چیست؟

حداد: رییس جمهور ]محمد مرسی[ باید به قدرت 
برگردد و با او به  عنوان نماینده مردم در یک فضای 
باز گفتگو شود. این رییس جمهور هر تصمیمی که 
قبول  را  آن  ما  دهد،   نشان  که  نرمشی  هر  و  بگیرد 
می کنیم، ولو اینکه با برگزاری انتخابات زود هنگام 
بر  کند. همه چیز  موافقت  اساسی  قانون  و اصالح 
سر میز مذاکره قابل بررسی است. اما این همه باید 
آزادانه و با شیوه های دمکراتیک انجام شود. شما دو 
با نماینده مردم و رییس  راه در پیش رو دارید،  یا 
جمهوری منتخب شان وارد گفتگو شوید و یا با هم 
تظاهر  آرای  با  بروید.  پارلمانی  انتخابات  سوی  به 
به  مرسی  محمد  علیه  ژوئن   ۳0 روز  که  کنندگانی 
خیابان ها ریختند، می توانید کرسی های پارلمان را 
می توانید  هم  صورتی  چنین  در  کنید،  خود  آن  از 
قانون اساسی را تغییر دهید و هم رییس جمهوری 

را استیضاح کنید.
یک  در  کند  دعوت  مردم  از  دولت  اگر    
آیا  بگیرند که  همه پرسی شرکت کنند و تصمیم 
ریاست  هنگام  زود  انتخابات  یک  می خواهند 
این  نتیجه  آیا  نه،  یا  شود  برگزار  جمهوری 

همه پرسی را این قبول می کنید؟

از  پس  اما  البته،   حداد: 
به  مرسی  محمد  آنکه 

قدرت بازگشت.
راه  هیچ  به  شما  پس 
بازگشت  جز  به  حلی 
قدرت  به  مرسی  آقای 

تن در نمی دهید؟
حداد: او رییس جمهوری 
به  باید  و  است  منتخب 
قدرت برگردد. ارتش باید 
سربازخانه ها  به  دوباره 
بیست  درقرن  ما  برگردد. 
می کنیم.  زندگی  یکم  و 
در  نمی توانند  نظامیان 
ایفا  صحنه سیاسی نقشی 
ندارد  حق  ارتش  کنند. 

وارد سیاست شود.
آقای  بازگشت  اگر    
نا  قدرت  به  مرسی 

ممکن باشد،  شما چه می کنید؟
در  ما  می کنیم.  حاال  که  را  چیزی  همان  حداد: 
خیابان ها حضور داریم. به تظاهرات و تحصن خود 
در سراسر مصر ادامه می دهیم. تظاهرات ما مسالمت 

آمیز است .
به  تظاهرات  ادامه  که  نیستید  آن  نگران  آیا    

خشونت بیشتر منجر شود؟
برای  خشونت  هرنوع  به  توسل  مخالف  ما  حداد: 
با خشونت  باید  هستیم.  اعتراض خود  دادن  نشان 
صرفنظر  شود،  برخورد  جنایت  یک  عنوان  به 
شود،  می  جنایت  این  مرتکب  کسی  چه  اینکه  از 
باشد.  المسلمین  اخوان  سازمان  او عضو  اگر  حتی 
در  دوشنبه  روز  خونین  رویدادهای  با  ارتباط  )در 
اوباش مسلح،   برابر گارد ریاست جمهوری( وقتی 
افراد پلیس و نظامیان به تظاهرات آرام و معترضان 
شلیک  سوی شان  به  و  کرده  حمله  مسالمت آمیز 
می کنند، این یک اقدام تالفی جویانه نیست،  این یک 
عمل جنایتکارانه است که یک نیروی فاسد و خائن 
مرتکب می شود. به افراد صلح جویی حمله می کنند 
که برای دفاع از یک اصل به خیابان ها آمده اند. ما به 
تظاهرات مسالمت آمیز خود ادامه می دهیم حتی اگر 
این منجر به آن شود که خون بیشتری بدهیم. شاید 
این خون ها، وجدان مصری ها و وجدان جهانیان را 

بیدار کند.

امریکا هنوز نمی داند با مصر 
چه کند

درآمد 200 هزار دالری هیالری کلینتون از 
سخنرانی هایش

الببالوی:
امیدوارم دولت جدید مصر تا 

پایان هفته آینده سوگند یاد کند

اردوغان:
آمادۀ مقابله با هرنوع کودتا 

هستیم 

نخست وزیر ترکیه ضمن اعالم مخالفت کشورش با هر گونه کودتا 
محکومیت  عدم  به  را  جهانی  جامعه  نقاط جهان،  دیگر  و  مصر  در 
کودتای اخیر قاهره متهم کرد و گفت که ماموریت کشورش مقابله با 

کودتاهای نظامی است چرا که کشورش با کودتا بزرگ شده است.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیری ترکیه با تاکید بر اینکه کشورش 
به شدت با وقوع کودتا در مصر مخالف است اظهار داشت اصول و 

قوانین ترکیه مبنی بر رویارویی با کودتا در هر مکان است.
بر  انقره  مدنی  بخش  کارمندان  اتحادیه  افطار  مراسم  در  اردوغان 
مخالفت جدی کشورش با کودتا در مصر تاکید کرد و گفت: قدرت 
تانک  با  آورده  دست  به  را  مردمی  حمایت  درصد   52 که  سیاسی 

سرنگون می شود.
اردوغان جامعه بین المللی را به شکست در محکوم کردن کودتا در 
مصر متهم کرد و گفت که بجز مصر و چند کشور معدود هیچ کس 

حتی نام درستی برای این اقدام اعالم نکرد.
وی تصریح کرد: رییس ارتش در مصر رییس جمهور کشور را انتخاب 
کرد؟ آیا این خواست مردم بوده؟ نه، به همین دلیل این اقدام کودتا 
است. جهان ندید که مردم مصر برای رایی که درصندوق انداختند به 

پا خاستند. جهان نخواست که ببیند مردم قتل عام می شوند.
اردوغان افزود: شایسته است با هرگونه انقالبی علیه دموکراسی مقابله 
بنابراین بدون  اراده مردم است  کنیم چرا که دموکراسی خواست و 

هیچ دلیل و عذری باید به آن احترام بگذاریم.

هیالری کلینتون تنها چند ماه پس از ترک سمت 
وزارت امور خارجه امریکا به جرگۀ سیاستمدارانی 
پیوسته که با سخنرانی های خود در داخل و خارج از 
ایاالت متحده پول های هنگفتی را به جیب می زنند. 
تایمز، دستمزد 200  نیویارک  به گزارش روزنامۀ 
کلینتون،  برای سخنرانی های هیالری  دالری  هزار 
وزیر امور خارجه سابق امریکا به مراتب بیشتر از 
دستمزد پرداختی به بیل کلینتون، رییس  جمهوری 
اسبق این کشور است که سال گذشته میالدی از 
دالری  میلیون   17 درآمدی  سخنرانی هایش  محل 
تنها برای سخنرانی در یک  داشت. به طوری که 
کمپانی در نیجریه مبلغ 700 هزار دالر دریافت کرد.

البته اینگونه درآمدزایی ها برای هیالری کلینتون که 
انتخابات ریاست جمهوری سال  برای  می خواهد 
2016 میالدی امریکا خود را نامزد کند، تا حدودی 
امریکایی  سناتورهای  از  برخی  است.  خطرآفرین 
که نظری مساعد نسبت به وزیر امور خارجه سابق 
امریکا ندارند، از دریافت چنین دستمزدهایی منع 
شده اند. به طوری که یکی از نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2008 میالدی که فرماندار 
انجام یک سخنرانی  بود، در پی  ایالت آرکانزاس 
در جزایر کیمن در دریای کارائیب، از رقابت های 

انتخاباتی کنار کشید.
ماه گذشته میالدی، 17 هزار تن برای شرکت در 
نام  ثبت  شیکاگو  در  کلینتون  هیالری  سخنرانی 
کردند. وی در این سخنرانی در مورد اصالحات 
و تغییرات حیطه بهداشت و سالمت و همچنین 

امنیت و مهاجرت سخن گفت.
بهار  مورد  در  خود  سخنرانی  در  همچنین  وی 
عربی، اوضاع در سوریه و ادوارد اسنودن، افشاگر 
اطالعات محرمانه آژانس امنیت ملی امریکا سخن 

می گوید.

یر  ز نخست و
با  مصر  موقت 
امیدواری  ابراز 
تشکیل  به  نسبت 
تا  جدید  دولت 
آینده  هفته  پایان 
این  کرد  اعالم 
ائتالفی  دولت 

نخواهد بود.
حازم الببالوی، نخست وزیر موقت مصر ابراز امیدواری کرد که تا پایان 

هفته آینده کابینه وی سوگند یاد کند.
ائتالفی  دولتی  وجه  هیچ  به  مصر  آینده  دولت  افزود:  ادامه  در  وی 
نخواهد بود و مانعی ندارد که برخی اعضای اخوان المسلمین که محمد 
مرسی، رییس جمهور برکنار شده مصر نیز عضو آن است، در تشکیل 

دولت جدید مشارکت داشته باشد.
الببالوی  به  نزدیک  و  آگاه  خبری  منابع  که  است  حالی  در  این 
را در ساختمان  آینده کار خود  قرار است وی هفته  اعالم کردند که 
نخست وزیری و بعد از تشکیل دادن دولت جدید شروع کند تا اولین 

نشست هیات دولت به ریاست وی برگزار شود.
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راهکارهایی 
برای مواجهه با مزاحمان

۱( چشم پوشی نکنید 
دانش آموز، دانش جو، کارمند یا در هر موقعیتی که هستید، هر گاه احساس کردید که در 
معرض مزاحمتی قرار گرفته اید، در برابر آن سکوت نکنید. بسیاری از افراد با این تصور 
ولی  می کنند؛  اختیار  آن سکوت  برابِر  در  می شود،  قطع  به خود  خود  مزاحمت  این  که 
مزاحم در بیشتر موارد، سکوت شما را به عنوان ضعف یا تمایِل شما تعبیر می کند و شما 
را طعمۀ راحتی فرض می کند. فکر نکنید که این ماجرا تقصیر شماست و باید تحملش 
کنید. قاطعانه پاسخ منفی بدهید. در بسیاری از فرهنگ ها، مثل فرهنِگ ما که تحمل کردن 

یک ارزش محسوب می شود، چنین سکوت هایی فراوان رخ می دهند. 
۲( احساساِت خود را بپذیرید 

طبیعی است که احساس ناامنی و پریشانی کنید. شاید فکر کنید اولین فردی هستید که 
این اتفاق برایش رخ داده و از این موضوع نگران شوید )در صورتی که شاید رییس شما 
با کارمندان دیگر نیز همین رفتار را داشته است(. شاید تصور کنید که رفتار و کردار خود 
شما باعث پیش آمدن این مشکل شده و خودتان را سرزنش کنید )البته پوشش و رفتار 
فرد هم بی تأثیر نیست اما در هر حال، مزاحم مقصر اصلی است( و از رفتن به محل کار 

و تنها ماندن در آن جا بترسید. 
۳( با صراحت و قاطعیت از مزاحم بخواهید تا رفتارش را تغییر دهد 

هنگام صحبت کردن دربارۀ این موضوع کاماًل جدی و قاطع باشید، لبخند نزنید و از او 
بر روحیۀ شما  آزار می دهد و  این رفتارش شما را  نکنید. توضیح دهید که  عذرخواهی 
تأثیر منفی می گذارد. برای مثال می توانید بگویید: »وقتی شما این کار را انجام می دهید یا 

این طور صحبت می کنید، ناراحت می شوم و نمی توانم بر کارم تمرکز کنم.« 
۴( اگر تذکر کالمِی شما موثر واقع نشد، برای او یک نامه بنویسید 

در نامه دربارۀ رفتار و گفتار ناخوشایندش توضیح دهید. بنویسید که به چه دلیل رفتار 
تلقی  مزاحمت جنسی  را  اعمالش  که  بگویید  و  است  ناخوشایند  برای شما  گفتارش  و 

می کنید. از او قاطعانه بخواهید که از این رفتارش دست بردارد. 
۵( مستندسازی کنید 

یادداشت کاملی از این وقایع برای خود تهیه کنید. این یادداشت باید شامل این موارد باشد: 
نام کامل مزاحم، عملی که انجام داده، زمان و مکان انجام این عمل )با ذکر ساعت و تاریخ( 
و ذکر نام شاهد )در صورتی که کسی شاهد ماجرا بوده است(. این کار باعث می شود که 
جزییات واقعه را به خاطر بیاورید و دلیل و مدرکی محکم برای اثبات ادعاهای تان داشته 

باشید. 
6( اگر رفتار مزاحم صورتی علنی پیدا کرده است، از آن چشم پوشی نکنید 

چشم پوشی از این رفتارها در مراحل اولیه، ممکن است موجب توقف آن شود؛ اما اگر 
آشکارا مزاحم شما می شود، چشم پوشی از آن شیوۀ مناسبی برای مقابله نیست. بسیاری از 
افراد با این تصور که ماجرا خود به خود پایان خواهد یافت، در برابر آن سکوت می کنند. 
اما مزاحم در بیشتر مواقع این سکوت را ضعف یا موافقِت قربانی تعبیر می کند و باعث 

می شود که هم چنان به پیش روِی خود ادامه دهد. 
۷( کمک بگیرید 

موضوع را با یک فرد مورد اطمینان مانند والدین، استاد یا یک دوست در میان بگذارید و 
از حمایت عاطفِی آن ها بهره گیرید. 

۸( بی تفاوت نباشید 
نسبت به عالیم اولیۀ ظهور مزاحمت جنسی حساس باشید و با این تصور که خود به خود 

از بین خواهد رفت، آن ها را نادیده نگیرید. 
۹( شکایت کنید 

در صورت متوقف نشدن رفتار مزاحم، می توانید رسمًا از او شکایت کنید. فراموش نکنید 
که شکایِت شما باید با شواهد و مدارک و مستند و محکم همراه باشد. 

۱۰( کارتان را عوض کنید 
در صورتی که رییس یا همکارتان رویۀ خود را تغییر نداد، بهتر است محل کارِ خود را 
عوض کنید؛ زیرا فشار روانی و جسمانِی ناشی از این پدیده، زنده گی خانواده گِی شما را 

نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
۱۱( به مشاور مراجعه کنید 

در صورت لزوم، به یک روان شناس و مشاور، مراجعه کرده و از او کمک بگیرید.
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         غالم محمد محمدی

و  زمام داران  پاکستان،  اصلی  دشمن 
ناسیونالیستِی شریِک حاکمیت های  محافل 
پشتون تبار  همه  افغانستان،  در  استبدادی 
سیاسِت  سبب،  همین  به  هستند.  و  بوده 
قومی  ناسیونالیست های  و  زمام داران 
دکتور  تا  ظاهرشاه  از  پاکستان  مورد  در 
اتحاد شوروی  مورد حمایت  نجیب الهک، 
نیز بوده است،  چون در آن زمان پاکستان به 
حیث دژ استعمار غرب علیه اتحاد شوروی 

محسوب می شد. 
بی.بی.سی که  رادیو  آرنی خبرنگار  جارج 
افغانستان،  در  سرخ  ارتش  حضور  هنگام 
می نویسد:  می کرد،  تهیه  گزارش  منطقه  از 
چون  اقوامی  به  کمک  برای  ضیا  »جنرال 
عالقه یی  کمترین  هزاره...  ازبک،  تاجیک، 
نداشت؛ زیرا به عقیدۀ او،  این اقوام با مردم 
پاکستان روابط تاریخی و فرهنگی کمتری 

دارند.« ۹7
تأمین  ضیا،  جنرال  هدف  حقیقت  در  اما 
او  نبوده؛ هدِف  تاریخی  یا  فرهنگی  رابطۀ 
تعقیب یک سیاسِت ابلیسی شمرده می شود. 

این  از  غیر  دیگری  دنبال چیزهای  به  وی 
بود، اما این اهداف را با خود به گورستان 
برد و در ضمن، ملیت های غیرپشتون را تا 

کنون دشمِن پاکستان ساخت.
مطالعات  مرکز  مدیر  صیقل،   امین  استاد 
دانشگاه  در  مرکزی  آسیای  و  خاورمیانه 
پس  را  پاکستان  سیاست  نیز  آسترالیا  ملی 
»یک  افغانستان،  به  شوروی  تجاوز  از 
سیاست حمایت قومی برون مرزی« دانسته 
به  توجه  با  پاکستان  »رهبران  می نویسد: 
خاص  سیاسِت  یک  خود،  پشتون  اقلیت 
داشته اند.  چون زمام داران قبیلۀ محمدزایی 
به  نسبت  آن ها،   بعدی  زمام داران  و 
پشتون های پاکستان در چهارچوِب تشکیل 
پشتونستاِن مستقل و یا الحاق به افغانستان، 
آن ها  عمِل  این  داشته اند،   فراوان  توجه 
سیاست  در  که  می داشت  وا  را  پاکستان 
سرخ  ارتش  ورود  کند.  مداخله  افغانستان 
به خاک افغانستان، فرصت های منحصر به 

فردی را در اختیار جنرال ضیا قرار داد.«

حمایت  فزایندۀ  سیاست  ضیا  جنرال  چرا 
از پشتون ها را در پیش گرفت و  بیشترین 
اکثریِت  که  داد  گروه هایی  به  را  کمک ها 

آن ها پشتون تبار بودند؟ 
ضیا،  جنرال  حمایت  مورد  حزِب  یگانه 
حکمتیار  آقای  رهبری  به  اسالمی  حزب 
و  کمک ها  بیشترین  آی.اس.آی  و  بود 
می داد  این حزب  به  را  تسلیحات  بهترین 
در  جهادی  چهرۀ  قدرتمندترین  را  او  و 
شوروی  اتحاد  ارتش  برضد  آن روز  جهاِن 
جلوه می داد، تا از وی در آینده، یک رهبر 
افغانستان  در  مادام العمر  و  دست نشانده 

بسازد.
چند  شیطانی  سیاسِت  این  از  ضیا  جنرال 

هدف را دنبال می کرد:
از  گلبدین  پذیرش  برای  زمینه سازی  »1ـ 
سوی مردم افغانستان بعد از خروج ارتش 
سرخ؛ یعنی یک حکومت پشتونی زیر نفوذ 
اهداف  به  رسیدن  برای  پاکستان،   سیاسی 

استراتژیِک  سیاسی و اقتصادی در منطقه.
نوعی  ]در  دو طرف  پشتون های  اتحاد  2ـ 

مناطق  به جای مرز دیورند،  کنفدریشن که 
افغانستان مرز  پشتون نشین در عمق خاک 
به  بخشیدن  پایان  منظور  به  باشد[  واقعی 

معضلۀ دیورند.« ۹8
زمام داران  ناگفتۀ  سیاست  هم چنان 
شوروی،   اتحاد  پاکستان،  کشورهای 
حمایت  با  رابطه  در  امریکا  و  انگلستان 
که  است  بوده  این  کنون  تا  پشتون ها  از 
زمام داران پشتون تبار برخالف مردم عادی 
شهامِت  و  ملی  غرور  دارای  که  پشتون 
مفرط بوده اند، معامله گراِن خوب با اجانب 

از آب برآمده اند. 
روان شناسی سیاسی و اجتماعِی این کشورها 
بسیار دقیق بوده است؛ یعنی سیاست مداراِن 
باثبات و مردم قبوِل از هیچ ملیتی در کشور 
وسیلۀ  به  است  نشده  حاضر  تاکنون  ما، 
زمام داری  به  بیگانه  ارتش  و  قدرت ها 
می توانستند  به راحتی  وگرنه  برسند،  
اتحاد  مثاًل:   کنند.  حکومت  سال  سال های 

شوروی سابق به جای سلطان علی کشتمند 
در مقام صدر اعظِم دوران بحرانی حکومت 
به  کشور  اقتصادی  متفکر  مغز  که  کارمل 
حساب می آمد،  دکتور نجیب الها را که در 
مقام بسیار پایین تِر حزبی و دولتی بود، به 

ریاست جمهوری رساند.
و یا مثاًل پاکستان تا توان داشت تالش کرد 
که گلبدین حکمتیار را به جای استاد ربانی 
به قدرت برساند. امریکایی ها به جای آقای 
و  دانشمند   یک  مقام  در  سیرت  عبدالستار 
پادشاهی  اداری دوران  و  کارکشتۀ سیاسی 
)2001م(  آلمان  بن  درکنفرانس  ظاهرشاه، 
رای  دو  مقابل  در  رای  دوازده  داشتن  با 
بن،  کنفرانس  اشتراک کنندۀ  نماینده گان 
آقای کرزی را دست گرفته آورده به کرسی 
انتقالی و دو  ریاست حکومت های موقت، 
بار گویا انتخابی رساندند. و یقینًا برنامه های 

دیگری نیز در همین راستا دارند.
بود،  ازبک تبار  که  سیرت  آقای  چنان که 
گفته  بی بی سی  با  رادیویی اش  مصاحبۀ  در 
امریکا  استخبارات  سازمان  »رییس  است: 
ماست،  کارمند  کرزی  گفت  من  به  )سیا( 
را  او  باشد،  نداشته  هم  رای  یک  اگر 
افغانستان  جمهور  رییس 
کنار  را  خود  تو  می سازیم.  

بکش!«  
انگلیس ها،  هم چنان 
نادرخان را با تمام امکانات 
اقتصادی  و  سیاسی  نظامی، 
الها  حبیب  امیر  جای  به 
قدرت  به  کلکانی  خان 
همین  به  رساندند،   مطلقه 
سبب این خانواده از فرمان 
انگلستان هیچ وقت سرکشی 
نکرد و مدت بیش از چهل 
سال درین کشور، حکومت 
امیر  خان،  امان اهلل  نمود. 
استاد  و  کلکانی  جبیب اهلل 
دولت های  تسلیم  که  ربانی 
عمر  نبودند،  استعمار 
و  کوتاه  حکومت های شان 

ُپر ماجرا بود.
پروفیسور برهان الدین ربانی 
کشورهای  مداخلۀ  اثر  بر 
منطقه  و  غرب  استعماری 
پاکستان  کشورهای  به ویژه 
و ایران نتوانست بیش از 5 
بیاورد،  دوام  کابل  در  سال 
آقای حامد کرزی 12  ولی 
لجن زار  در  که  است  سال 
و  تقلب  بی عدالتی  جنگ،  فساد،  انواع 
بدنامی به حمایِت امریکا حکومت می کند. 
مستمری  انگلستان  و  امریکا  ایران،  از  او 
گاهی  پاکستان  برابر  در  می گیرد،   )پول( 
شیر  را  خود  گاهی  و  می کند  خم  قامت 
وابسته گی  امریکا  و  انگلیس  به  می خواند. 
و در ظاهر امر، گاهی جنِگ زرگری دارد. 

دوگانۀ  سیاست  اندیشمند،  آقای  نوشتۀ  به 
از  پاکستانی،  جنرال های  و  دولت مردان 
جنرال ضیاء تا مشرف و دیگران در مورد 
پشتون های افغانستان و دولت های پشتونی 
و  ابلیسی  نمایش  یک  اخیر،  دهۀ  سه  طی 

سرچپه بوده است.
از پشتون ها  اگر سیاست آن ها در حمایت 
بنا شده است، مخالفت زمام داراِن پشتون با 
زمام داران پاکستان و سیاست ادعای ارضی 
مداخلۀ  و  کشور  آن  خاِک  باالی  65ساله 
مستقیم زمام داران پاکستان در امور داخلی 

افغانستان، چه مفهومی دارد؟

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش بیسـت وسـوم

)ویژة دختران و زنان(



عبدالحفیظ منصور

بخش سوم و پایانی

  د. دفاع افراطی از حقوق زن
افراطی گری تنها در مخالفت و دشمنی نمود نمی یابد، بلکه 
گونۀ دیگر آن به شکل دفاِع بی موقع و بدون در نظرداشِت 
جامعه  یک  اقتصادِی  و  فرهنگی  شئوناِت  و  اجتماعی  بستر 
قانون  افراطی گری، در طرح  نوع دوم  تبارز می یابد. حضور 
منع خشونت علیه زنان، بارز و عریان بود. روشن است که 
افراطی گری در هر دو نوع آن، ویران گر و مخرب می باشد. 
صحِت  نمی تواند  هیچ وجه  به  نیک  آرزوهای  و  نیات  زیرا 

برنامه های افراطی را ضمانت کند.
از چالش های معروف در توسعۀ انسانی، تقابل میان سنت و 
مدرنیته است و تاریخ افغانستان نمونه های بارزی از آن را در 
حافظۀ خویش دارد. متأسفانه افغانستان از این توسعه طلبی و 
دیده  از هر چیز دیگری صدمه  بیش  افراطی،  آزادی خواهی 
تقویت  و  شده  یاد  آرمان های  زیاِن  به  فرجام،  در  و  است 
باورهای بومی و سنت های ناتراش انجامیده است. به گونۀ 
مثال، در طرح قانون منع خشونت علیه زنان آمده است: »وقتی 
پدری، بدون مشورت و نظر دخترش، او را نامزد می سازد، 
مستحق چند سال حبس می باشد«. و این یکی از نشانه های 
بارز تندروی مدافعاِن حقوق زن است. حال آن که در چنین 
صورتی، همین که دختر نارضایتی خویش را اعالم می دارد، 
تقاضای  دیگر  و  می  گردد،  فسخ  و  می افتد  اعتبار  از  معامله 
حبس و شالق زدِن پدر دختر، بی جا و خالف حقوق والدین 
می باشد. مدافعان حقوق زن با طرح مجازات پدر، از کدام حق 
دختر دفاع می کنند؟ آن گاه که پدری بر اثر شکایت دخترش 
به زندان افکنده شود، میان دختر و خانواده اش چه پیوندی 
پابرجا می ماند؟ مگر غیر این است که در این معامله، دختر 
بیش از دیگران متضرر می شود و در حقیقت، مدافعان حقوق 
زن با این طرح شان به جای آراستن ابرو، چشم را کور می کنند؟
در  که  است  مرد  از سوی  زن  لت وکوب  بحث  دیگر،  مثال 
طرح قانون، به صورت عام و مطلق در نظر گرفته شده است. 
لت وکوب در میان جوامع به ویژه اعضای یک خانواده، از هر 
منظری زشت و ناپسند شمرده می شود. خانواده یی که تجربۀ 
برای خود دوزخ ساخته  را  زنده گی  باشد،  داشته  این چنینی 
واقعیات  ولی  برد.  نخواهند  زنده گی  از  هیچ حظی  و  است 
زنده گی با خواست ها و آرزوهای انسانی، همیشه در مطابقت 
قرار ندارد و چه بسا که در خانواده ها گاهی فضای درشتی و 
تندی حاکم می گردد. در این حال اگر از لت وکوب تعریف 
در  آن  برای  معینی  چهارچوب  و  نگیرد  صورت  مشخصی 
قانون تدوین نگردد، گاهی در یک فضای پُر از هیجان، یک 
بانو از شوهرش به دادگاه شکایت می برد و در نتیجه شوهر 
به دست شحنه و قاضی کشانده می شود، پیامد این مسأله چه 
خواهد بود؟ مگر بی درنگ پای طالق به میان نمی آید؟ و اگر 
طالق هم صورت نگیرد، آیا شیرینی و حالوت خانواده گی 
از دست نمی رود؟ و آن گاه  پایان عمر  تا  میان زن و شوهر 
پشیمانی چه سودی به بار می آورد؟ مگر به جا نیست که حدی 
از جمله  آید؛  گرفته  نظر  در  قانون  در  موارد  این گونه  برای 
وجود نشانه یی از ضرب وشتم در وجود زن مشاهده شود تا 
با استناد به آن، دادگاه بتواند به این گونه اعتراضات رسیده گی 
کند. در غیر آن، طرح محکومیت لت وکوب به طور عام، راه 
را برای فروپاشی خانواده ها می گشاید که به تبع آن، با توجه 
به بستر اجتماعی و فرهنگی افغانستان، زنان زیان سنگینی را 
متقبل می گردند و بدین صورت، طرح مدافعان حقوق زن، 
به جای بهروزی، زنان را به سیاه روزی بیشتر می کشاند. هرگز 

چنین مباد! 
منع توهین، تحقیر و دشنام توام با مجازات حبس در طرح 
قانون منع خشونت علیه زنان، مثال دیگری است که مدافعان 
تندرو حقوق زن، از اروپا و امریکا کاپی کرده اند و وارد این 
طرح ساخته اند. بدون تردید هیچ کسی نمی تواند از توهین 
و تحقیر به مدافعه برخیزد، به ویژه در میان اعضای خانواده. 
مسلمان ها بیش از هر قوم و گروه دیگر بشری، به تأسی از 
تعالیم اسالمی مکلف اند که از آداب و اخالِق زشت و ناپسند 
به دور باشند، اما آیا در عمل چنین بوده است؟ آیا فرهنگ 
حاکم در جامعۀ ما، آلوده به زشتی ها و پلشتی های توام با افترا، 
دروغ، توهین و ناسزاگویی نیست و آیا بسیاری از ناسزاها در 
میان مردم عام، جا باز نکرده و در زبان بسیاری ها جاری نشده 
است؟ آیا در چنین وضعیتی، پیش بینی مجازات برای کسانی 
که زنان را توهین و تحقیر کرده دشنام می دهند، هرج ومرج 
اعمال  این گونه  مجازات  )وانگهی،  نمی کند؟  خلق  بسیاری 
نیازی  و  آمده  قبل  از  افغانستان  مدنی  قوانین  در  ناشایست 
به تکرار آن وجود ندارد؛ زیرا توهین و دشنام به زن و مرد، 

سزایی را در قبال خود دارد و قوانین بر آن گواهی می دهد.(
  هـ.دنیای قدیم و دنیای جدید

ـ  نو شده اند  ابزار و وسایل  زمان،  با گذشت  که  همان گونه 
ابزارهای دنیای قدیم و عهد جدید،  طوری که تفاوت میان 
بسیار بارز و شگفت انگیز می باشدـ  پابه پای پیشرفت فناوری، 
دگرگون  نیز  باورها  و  یافته  تحول  نیز  موسسات  و  نهادها 

گشته اند.
مخالفت و ایستاده گی در برابر وسایل جدید هرچند وجود 
تلویزیون  جعبه های  طالبان  گروه  که  آن گونه  است،  داشته 
را شیطانی خوانده  فلم برداری  را حلق آویز کردند و وسایل 
هواپیما  از  کلیت،  در  اما  کردند؛  قدغن  را  آن  به کارگیری  و 
مساجد  در  می شود،  استفاده  بیت اهلل الحرام  زیارت  مقصد  به 
با خوش رویی کار گرفته می شود. موتر،  بلندگو  از المپ و 
بایسیکل و نظایر آن ها، مهر شیطانی کمتر خورده و با فتوای 
تحریم علمای سنتی آشنا نشده اند. اما زمانی که پای نهادهای 
به  به ویژه  می گیرد،  شدت  مخالفت  می آید،  میان  به  جدید 
نهادهای مربوط به دفاع از حقوق بشر، حقوق روزنامه نگاران 
و حقوق زن، به به دیدۀ نفرت نگریسته می شو د. در همین 
چهارچوب، بحث خانه های امن که در قانون منع خشونت 
علیه زنان آمده است، قابل تحلیل و ارزیابی است. همین اکنون 
در روستاهای افغانستان منزل پدر، برادر، خانۀ موی سپید، مال 
و یا ملک قریه، پناهگاه زنانی است که از سوی شوهران شان 
با خشونت روبه رو می شوند. به سخن دیگر، »خانۀ امن« نه 
پدیده یی بی سابقه و ناآشنا به مردم است و نه هم موسسه یی 
متقضای  به  که  این جاست  تفاوت  تنها  غرب؛  از  شده  وارد 
پیشرفت و تکامل نهادهای بشری، این موسسه در حال حاضر 
به صورت مستقل در نظر گرفته شده است. بنابرین مخالفت با 
»خانه های امن«، نمی تواند توجیهی دینی داشته باشد. اگر نامِ 
این نهاد به مذاق کسی سازگار نمی باشد، می توان این نام را 
عوض کرد. و اگر در نحوۀ مدیریِت آن مالحظاتی وجود دارد، 
می شود آن را بهتر ساخت؛ ولی در هر حال به جایی نیاز است 
تا زنی که مورد ظلم و ستم قرار می گیرد، به آن جا پناه ببرد 
و نفسی راحت بکشد. چرا کسانی که از زشتِی خانه های امن 
سخن می گویند و استدالل می ورزند، آن زشتی های را با ظلم 
و بیدادی که بر زنان می رود و در مواردی جاِن آن ها گرفته 
می شود، مقایسه نمی کنند تا جانب شِر قلیل را اختیار ورزند؟

از نظر قانونی، نگاهی به تفاوِت »فقه« و »حقوق«، جنبۀ دیگِر 
تمایز دنیای قدیم را از دنیای جدید آشکار می سازد. بدین معنی 
که فقه از تکالیِف انسانی خبر می دهد و حقوق از امتیازات 
آن. فقه از انسانی محکوم و بی اختیار بحث می کند و انسان 
را به ادای اعمالی که بر او فرض شده است فرا می خواند، اما 
قایل است و خواست های  آزادی  اختیار و  انسان  به  حقوق 
او را به شناسایی می گیرد، که در آن می تواند میان کردن و 
نکردن، یکی را برگزیند. فقه، دنیا را تابع آخرت می شمارد و 
عقبا را اصل می انگارد. حقوق، نتیجۀ آخرت را، به اعمال دنیا 
منوط می داند؛ آن که در این دنیا بهتر عمل کرد، آخرِت نیکو 
دارد و آن که دنیای خوبی نداشت، انتظار آخرت نیکو برایش 
بیهوده و عبث است. به همین منوال، بشر دیروز تکلیف پذیر 
راحت طلب  و  انتخاب گر  حق خواه،  امروز  بشر  اما  بود، 
می باشد. این تغییر، خواه دل کسی را شاد سازد و یا خاطر 
کسی را ناشاد گرداند، همین گونه است. به سخن دیگر، بشر 
امروز به یمِن پیشرفت مناسباِت تنگاتنگ بشری، در جایگاهی 
انتخاب می کند،  قرار دارد مانند آن که کاالیی را در مارکیت 
به انتخاب دین و مذهب نیز می پردازد. حزب سیاسی، نظام 
را  نظِر خود  مورد  رییس جمهورِ  و  پارلمان  نمایندۀ  سیاسی، 
انتخاب می دارد، بیعت با وسایل و نهادهای قدیم، بیرون رفته 
و جای خود را به انتخاب و نهادهای جدید سپرده است. فعل 
و انفعاالت جوامع بشری عصر، گواه این مدعاست. بنابرین 
کسانی که آماده نیستند تا نسخه های آماده شده از قبل را تغییر 
دهند و حاضر نیستند به خواست ها و نیازهای انسانی پاسخ 
دهند، هرچه بیشتر تالش ورزند، بیشتر خود را خسته ساخته 
به  می سازند.  و حقیر  کم بها  عامه،  انظار  در  را  متاِع خود  و 
هر دلیل و دالیلی، زمانۀ قدیم، چندهمسری را پذیرفته بود. 
در  اقتصادی حاکم  و  فرهنگی  و وضعیت  اجتماعی  شرایط 
اما  بپذیرند.  را  وضعیت  آن  تا  بود  واداشته  را  زنان  جوامع، 
زمانۀ ما راهِ تحصیِل کار را بر روی زنان گشوده است، آن ها 
را از نظر اقتصادی متکی به خود کرده، آگاهی ایشان را در 
باب حقوق شان افزایش بخشیده است. استعداد و توانایی زنان 
در سطح جهانی به اثبات رسیده و موسسات قدرت مندی در 
دفاع از حقوق زنان به فعالیت افتاده است. پس تغییر شرایط 
و صورِت  پوشش  تغییر  به  ناگزیر  درآمد،  شیوۀ  و  زنده گی 

حجاب نیز می انجامد.
آیا بازهم بر چندهمسری اصرار می شود؟ عده یی هم هستند 
خدا  کسی حرِف  چه  می گویند:  استناد جسته  قرآنی  آیۀ  به 
گفت  می باید  آن ها  به  پاسخ  در  سازد.  دگرگون  می تواند  را 
قبلِی خود  متعال، خود در چندین مورد دستور  که خداوند 
امر  این  بر  منسوخ  و  ناسخ  آیات  است،  کرده  دگرگون  را 
کتاب  به  مردم  داناترین  که  اصحاب رسول اهلل  دارند.  داللت 
اهلل بودند، در مواردی برخالف ظاهر نص عمل داشتند؛ به 
طور نمونه خلیفۀ دوم، تطبیق حد سارق را در سال قحطی به 
تعلیق درآورد، حصۀ مولفۀالقلوب را برخالف نص نپرداخت 
و گفت، چون سبِب آن از میان رفته، اجرای حکم نیز ساقط 

همۀ  که  است  این  اصولی ها  میان  اتفاقی  اصل  است.  شده 
احکام دارای سبب و علت می باشد، با این فرق که درک علت 
و سبب احکام عبادی، پوشیده و خفی است و نیازی نیست که 
یک مسلمان در پی دالیل فرضیت وضو، غسل، روزه و نماز 
برآید؛ ولی در معامالت، اسباب احکام قابل درک و شناسایی 
از میان  یا  اند، بدین ترتیب هرگاه اسباب تغییر می پذیرد و 

می رود، حکم نیز زایل می گردد.
برای تسکین و آرامش  در منظومۀ فکری فقهای سنتی، زن 
روحی مرد، تولید نسل و اطفای غریزۀ شهوانی، مورد بحث 
این  در  بنیادین  چالشی  جدید،  عصر  است.  بوده  بررسی  و 
راستا خلق کرده است؛ صنعت »شبیه سازی« یک چالش  عمده 
است و 8 کشور به این فناوری دست رسی یافته اند. به دالیلی 
این صنعت، معطل قرار گرفته است، ولی روشن نیست که 
چه مدتی این تعطیل پابرجا می ماند. ایاالت متحده سربازهای 
رباتی را در جنگ افغانستان به صورت تجربی به کار گرفت 
جاپان،  صنعتی  بزرگ  شرکت های  که  حالی ست  در  این  و 
به کارکنان رباتی مجهز می باشند. در تازه ترین گزارش، یک 
شرکت چینایی از تولید انسان اعم از زن و مرد از پالستیک 
تولید  انسان های  شرکت،  این  مسوولین  گفتۀ  به  و  داد  خبر 
شده، همه کاره اند و بیشتر، بازرگانان و دانشجویان خارجی به 
مقاصد جنسی، مشتری آن خواهند بود. در چنین وضعیتی، آیا 
با آن دیدگاه پیشین می شود حرفی به گفتن داشت و یا این که 
می باشد؟  خواستار  را  تغییر  و  دگرگونی  بنیاد  از  مسأله  این 
به سخن دیگر، آیا وقتی دستگاه های »شبیه سازی«، نقش زن 
را در تولید نسل پُر سازد و آدم های پالستیکی، به نیازهای 
شهوانی انسان رسیده گی کند، مفهوم تشکیل خانواده و حقوق 
زن و مرد از تهداب دست خوش تغییر نمی گردد؟ اما علمای 
دینی، در چنین وضعیتی بازهم در این اندیشه اند که زن، امام 
جماعت شده می تواند یا خیر، نامزدی او به ریاست جمهوری 
درست است یا خیر، تک همسری خوب است یا چندهمسری! 
این مسایل فاصلۀ ما را از سیر زمان به خوبی آشکار می گرداند. 
در عین حال، شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم عربستان فتوا 
می دهد که رفتن دختران به مکتب، بهترین مصداق نزدیکی به 
زنا می باشد. وقتی این نظریه در کنار آن تحوالت علمی و فنی 

گذاشته شود، تصویر جالبی به وجود می آید.
یا  و  یک دیگر  بر  غلبه  طریق  از  انسان ها  پیشین،  قرون  در 
گله داری و کشاورزی امرار معاش می کردند که به موجب آن، 
فرزند پسر می توانست به دفاع از قبیله بپردازد و یا به دامداری، 
به  طاقت فرسایی  سفرهای  که  تجاری  امور  یا  و  کشاورزی 
همراه داشت، مشغول گردند و بدین شیوه، زنده گی خود و 
خانوادۀشان را نسق و سامان بخشند. اما برخالف در قرون 
جدید، شمار سر، قدرت و توانایِی یک خانواده، قبیله و ملت 
را تثبیت نمی دارد؛ بلکه علم، دانش، رفاه و میزان بهره ورِی 
به  را  آن  تواِن  و  قدرت  پیمانۀ  فناوری جدید،  از  ملت  یک 
نمایش می گذارد. این سخن بدان معناست: کسانی که کثرِت 
اوالد را تشویق می دارند و آن را مایۀ فخر و مباهات پیامبر 
زیرا  کنند؛  بازنگری  نظِر خود  در  که  اند  ناگزیر  می خوانند، 
مطمیناً پیامبر به امت بی سواد، فقیر، بیمار و دست نگر هرگز 

باال،  دانش  با  اندک  فرزند  اجتماعی،  از دید  نمی ورزد.  فخر 
صحِت خوب و اخالق عالی، بهتر می تواند مصدر قوت و 
خدمت به خود و دیگران باشد، نه آن کثرِت درمانده و ناتوان.

  نتیجه گیری:
تقابِل دو دیدگاه  اثر  بر  طرح قانون منع خشونت علیه زنان 
افراطی از اجندای مجلس بیرون افتاد؛ دیدگاه هایی که یکی 
با  اروپا را پیش کش می دارد و دیگری  از  نمونه هایی  تطبیِق 
با  پیش می آید و  مخالفت  از درِ  پیشرفت،  تاریخ و  حرکت 
یک نگاه ایستاو و راکد، به مسایل اجتماعی به ویژه در امور 
ناصواب  راه  جانب  دو  هر  نویسنده،  باور  به  می نگرد.  زنان 
رنگ ولعاِب  نظرات شان  به  که  آن هایی  هم  می پیمایند؛ 
و  دارند  متحجرانه  برداشتی  دینی  تعالیم  از  می دهند،  دین 
سفارش هایی  زن،  حقوق  مدافعین  عنوان  به  که  کسانی  هم 
نسخه برداری شده از غرب را مطرح می  کنند، مصایب بیشتری 

بر زنان وارد می سازند.
نکتۀ دیگر این که طرح قانون یاد شده، از سه سال بدین سو 
توسط فرمان تقنینی رییس جمهور، در مراجع عدلی و قضایی 
مرعی االجراست و آن عده از نماینده گان مردم که در مخالفت 
با این طرح قرار داشتند، با موضع گیری های تند و آتشین شان 
کاری را انجام دادند که درست در مغایرت با خواست شان 
از اجندای  بیرون شدن این طرح قانون  با  قرار داشت؛ زیرا 
جلسۀ عمومی مجلس نماینده گان، تصمیم گیری در این باب 
معطل قرار گرفت و هم چنان عمل به فرمان تقنینی، جاری 

باقی ماند.
صورت  تندروانه  موضع گیری های  اگر  نویسنده،  نظر  به 
نمی گرفت و هر یک از مواد طرح قانوِن منع خشونت علیه 
زنان، به بحث و رأی گیری گذاشته می شد، مباحثات مجلس 
تعدیل  را  جانب  دو  هر  اضافه خواهی های  زیادی،  حد  تا 
می رسید.  تصویب  به  اعتدالی  روح  با  قانون  یک  و  می کرد 
حاال که قرار است این طرح قانون سر از نو در کمیسیون های 
علمای  و  حقوق دانان  شود،  گرفته  بحث  به  مجلس  دایمی 
این راستا ممد واقع  اظهارنظرهای شان می توانند در  با  دینی 
شوند. بسی ناپسند خواهد بود که در این عصر و زمان، در 
موارد گوناگون قانونی وجود داشته باشد، ولی در مورد منع 
خشونت علیه زنان، عجز و ناتوانی تمثیل شود. روشن است 
توهینی ست در  این مورد،  بیچاره گی در  نمایش عجز و  که 
مورد انسانیت و جفایی در حق اسالم که چهرۀ آن در انظار 

جهانیان مخدوش می گردد.
منابع:

نشر احسان، 1۳8۹  تهران،  نور، مصطفی خرم دل،  تفسیر   .1
چاپ هشتم

و  اسالم  در  زن  حقوق   ،)1۳۹1( حامد  نصر  ابوزید،   .2
منافی،  قران، مترجمان: رضا یعقوبی و خدیجه  به  بازگشت 

مهرنامه، تهران
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مجاهد، کابل.
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نیمۀ خالی
 با محکومیتِ مضاعف
نگاهی به طرح قانون منع خشونت علیه زنان
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واکنش رییس مجلس به برگزاری لویه جرگه:

تمدید یک روزۀ قدرت هم 
پذیرفتنی نیست

افزایش فشارها بر رسانه  ها...
 را از بند آزاد سازند.

بنا بر قانون رسانه های همه گانی شکایت از تخلف رسانه ها 
همگانی  رسانه های  کمیسیون  در  مرحله  نخستین  در  باید 
به  تخلف  اثبات  صورت  در  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

مقامات عدلی ارجاع شود. 
دست  علیه  خشونت  تازه  موج  مرز  بدون  گزارش گران 

اندرکان رسانه ها را محکوم می کند. 
گفتنی است که تنها در یک روز چهار ژورنالیست در کابل 

لت و کوب و تهدید شدند.
گزارشگر  فطرت،  فهیم  محمد  سرطان،   17 تاریخ  در 
ترافیک  وضعیت  از  گزارش  تهیۀ  هنگام  به  یک  تلویزیون 
در شهر، از سوی مأموران ترافیک مورد لت و کوب قرار 

گرفت، در این حمله دوربین فلمبردارش شکسته شد.
خبرنگار دیگر این شبکه ادریس تیموری و حسین نظری 
در  شرکت  از  پس  سپورت،   ۳ تلویزیون  شبکه  فلم بردار 
کنفرانس خبری محمد ظاهر اغبر، رییس کمیته ملی المپیک 
و در نزدیکی محوطۀ  چمن مورد حمله افراد مسلح ناشناس 

قرار گرفته و لت و کوب شدند.
 در این حمله دوربین گزارشگر تلویزیون نگاه نیز از سوی 

مهاجمان شکست شد. 
کمیته ملی المپیک با انتشار اعالمیه یی اعالم کرد »این رویداد 
به هیچ وجه قابل قبول نمی تواند باشد، ضمن آن که محکوم 
اقدام جدی خبرنگاران  اداره ورزش در یک  است، رییس 
 16 آمر حوزه  با  همراه  را  نگاه  و   ۳ تلویزیون های  محترم 
پولیس به حضور پذیرفته، وعده کرد که هرچه زودتر باید 

عاماین این قضیه پیدا و مورد بازپرس جدی قرار گیرد.«
گزارش گران بدون مرز در آغاز ماه ثور سال روان با انتشار 
اطالعیه یی نسبت به افزایش خشونت ها علیه روزنامه نگاران 
هشدار داده بود. از آغاز سال میالدی سازمان بیش از سی 

مورد خشونت علیه رسانه ها را شمارش کرده است.

منتظر اصالِح معجزه آسای...
 وظیفه در افغانستان در ماه سپتمبر امسال وقت کارش 
به پایان می رسد، گفت: »اما اگر واقعگرا باشیم، من تا 

سال 2015 انتظار پیشرفت مهمی ندارم«.
ایاالت متحده امریکا تالش دارد پیش از خروج اکثر 
از  سیاسی  حل  راه  یک  افغانستان،  از  اش  سربازان 
طریق گفت وگو با طالبان در این کشور پیدا شود. به 
المللی  بین  انتظار می رفت تالش های  ترتیب،  این 

برای گفتگوهای صلح شدت بگیرد.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت: »ما 
زیر  را  دوحه  در  )طالبان(  دفتر  به  مربوط  تحوالت 
نیازمند  نظر داریم... ما می دانیم که صلح و مصالحه 

حوصله مندی و پایداری است«.
جامعه بین المللی در افغانستان تنها با مشکل امنیتی 
بر  افغانستان  کمک دهندۀ  کشورهای  نیست.  درگیر 
این کشور فشار وارد می کنند که با فساد مبارزه کند 
ریاست  منصفانه  و  آزاد  انتخابات  برگزاری  زمینه  و 

جمهوری را مساعد سازد.
دیپلومات ارشد اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که 
این  در  المللی  بین  جامعه  پیام  افغانستان  حکومت 
این،  از  بعد  او،  به گفته  زیرا  کند،  را دریافت  موارد 

کارها مثل گذشته نخواهد بود.
مقام های جامعه بین المللی تاکید کرده اند که ثبات 
آینده افغانستان بستگی به انتخابات پیش رو در این 
داده  نشان  گذشته  انتخابات های  تجربه  دارد.  کشور 

می  انتخاباتی  های  تقلب  و  شفافیت  عدم  که  است 
تواند به سادگی منجر به اختالف ها در کشور گردد.

با وجود این، اوشاکاس گفت: »ما نباید انتظار اصالح 
باقی مانده  معجزه آسا و فوری امور را در چند ماه 
با  افغانستان  باشیم.  داشته  کرزی  حامد  حکومت 
وضعیت پیچیده یی رو به رو است. واقعیت این است 
یک  افغانستان  نیز   2014 سال  در  انتقال  از  بعد  که 

دولت شکننده و منازعه زده باقی خواهد ماند«.
کرد:  تاکید  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه  هیات  رییس 
»در سال 2014 ممکن است برای جامعه بین المللی 
اصلی  علت های  اما  یابد،  خاتمه  افغانستان  جنگ 
فقر همچنان  و  بی سوادی  افراط گرایی،  یعنی  منازعه 

ادامه می یابند«.

بر اساس گزارش ها قرار است در آیندۀ نزدیک لویه 
جرگه یی در بارۀ چه گونگی امضای تفاهم نامۀ امنیتی 

میان کابل و واشنگتن در کابل برگزار شود.
از  شماری  و  سیاسی  احزاب  نماینده  گان،  مجلس 
آگاهان برگزاری این جرگه را خالف قانون اساسی 
عنوان کرده و گفته اند که هدف از راه اندازی چنین 
رییس جمهور  چانه زنی  و  باج گیری  جرگه هایی 
کرزی برای برآورده شدن خواست های شخصی اش 

می باشد.
که  می کنند  نگرانی  ابراز  سیاسی  جریان های  برخی 
با برگزاری چنین جرگه هایی در تالش  آقای کرزی 
اساسی  قانون  خالف  تیمش  و  خود  قدرت  تمدید 

افغانستان است.
به  نماینده  گان  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
روزنامۀ ماندگار گفت که برگزاری هر گونه جرگه یی 

که خالف قانون اساسی باشد، مشروعیت ندارد.  
که  فیصله یی  گونه  هر  که  می گوید  ابراهیمی  آقای 
خالف  باشند،  داشته  غیرقانونی  جرگه های  چنین 
به  آن  با  نماینده  گان  مجلس  و  است  اساسی  قانون 

شدت مخالفت خواهد کرد.
با  رییس مجلس نماینده  گان مخالفت جدی خود را 

برگزاری چنین نشست هایی ابراز داشت.
مظهر  که  افغانستان  پارلمان  در موجودیت  او گفت: 
ارادۀ ملت است، جرگه های فرمایشی به هیچ صورت 
نیست؛ وظایف و مسوولیت های شورای  قبول  قابل 
برگزاری  بنًا  و  دارد  صراحت  کاماًل  قانون  در  ملی 

چنین نشست هایی منتفی است.
آقای ابراهیمی با بیان این که لویه جرگه یی که خالف 
قانون اساسی برگزار شود، اعتبار و مشروعیت ندارد، 
تصریح کرد: »این جرگه ها اجندای خاصی را که به 
سرنوشت ملت افغانستان متعلق است، دنبال می کند 

بنًا  افغانستان است،  ارادۀ مردم  و شورای ملی مظهر 
باید اجندای مذکور با شورای ملی در جریان گذاشته 
شود، در غیر آن از نظر ولسی جرگه این نشست هیچ 

گونه اعتبار و مشروعیتی نخواهد داشت.«
  تمدید یک روزۀ قدرت هم اعتبار ندارد

برخی از جریان  های سیاسی ابراز نگرانی می کنند که 
رییس جمهور کرزی با راه اندازی چنین جرگه هایی در 
تالش تمدید قدرت خویش و به تأخیر انداختن زمان 

برگزاری انتخابات است.
اما رییس مجلس نماینده گان می گوید که هیچ کسی 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  زمان  نمی تواند 
را که قانون اساسی پیش بینی کرده، به تعویق بیاندازد.
عبدالرووف ابراهیمی به روزنامۀ ماندگار گفت: تأخیر 
برگزاری انتخابات و تمدیِد قدرت ولو یک روز، دو 
روز و یک ماه، خالف قانون اساسی افغانستان است 
و از سوی هرکسی که صورت گیرد، قطعًا مشروعیت 

ندارد.
هر چند رییس مجلس نماینده  گان گفت که آن  ها تا 
جرگه  لویه  این  برگزاری  از  رسمی  گونۀ  به  اکنون 

آگاهی ندارند.
در این حال، کمیسیون مستقل انتخابات می گوید هیچ 

بدیلی برای انتخابات وجود ندارد.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات 

به روزنامۀ ماندگار گفت که انتخابات بدیلی ندارد.
  چانه زنی برای حمایت از کاندیدای کرزی

امنیتی  آگاهان می گویند که اگر مسألۀ امضای پیمان 
مشورت  به  جرگه  این  در  واشنگتن  و  کابل  میان 
این  این جرگۀ دیگری در  از  پیش  گذاشته شود که 

باره فیصله کرده بود.
امنیتی مشمول متن  تفاهم نامۀ  به گفتۀ آن ها، امضای 
پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن است که پیش 

از این لویه جرگه یی مشورتی آن را تائید کرده  بود.
تأخیر امضای تفاهم نامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن 
و واگذاری هرگونه تصمیم در این باره در جرگه یی 
برانگیخته  را  سیاسی  ائتالف های  و  احزاب  واکنش 

است.
که  می گویند  سیاسی  ایتالف های  و  احزاب 
برای  جرگه  برگزاری  بهانۀ  به  کرزی  رییس جمهور 
واشنگتن،  و  کابل  میان  امنیتی  نامۀ  تفاهم  امضای 
اجندای مشکوکی را در این جرگه پیش خواهد کرد.

سخنگوی ایتالف ملی می  گوید که بیشتر رییس جمهور 
کرزی به خاطر امتیازات و منافع خودش  با امریکا 
کالن  مسایل  و  منافع  خاطر  به  نه  می کند،  چانه زنی 

افغانستان.
فاضل سانچارگی گفته که کرزی از امریکا می خواهد 
که از کاندیدای مشخص او حمایت کند و همچنان 

برای او مصونیت قضایی بدهند.
در این حال، ایاالت متحدۀ امریکا آمادۀ گفت وگوها 

در بارۀ امضای تفاهم نامۀ امنیتی با کابل است.
دیوید سنیپ سخنگوی سفارت ایاالت متحدۀ امریکا 
یک  از  امریکا  متحدۀ  »ایاالت  است:  گفته  کابل  در 
افغانستان مستقل، مردم ساالر و متحد پشتیبانی می کند 
دربارۀ  گفت وگو  به  امریکا  است.  متعهد  به صلح  و 
را  مشترک مان  اهداف  که  دوجانبه  امنیتی  توافقنامۀ 

پشتیبانی می کند، نیز آماده باقی خواهد ماند.«
تأمین صلح دایمی در افغانستان، حمایت از افغانستان 
در برابر تهدیدهای بیرونی ظاهراً از شرط های اساسی 
حکومت افغانستان برای امضای تفاهم نامۀ امنیتی با 

واشنگتن به شمار می رود.
نیروهای  به  قضایی  مصونیت  سپردن  چگونه گی  اما 
امریکایی یکی از موضوعات بحث برانگیز میان کابل 

و واشنگتن بوده است.
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پایگاهی که بیهوده...
 بهره برداری قرار نگرفته است.

در یک گزارش تازه بازرس ویژه امریکا از بازسازی 
مرکز  برای  ساختمان  این  که  است  آمده  افغانستان 
فرماندهی نیروهای امریکایی در حوزه جنوب غرب 
نامعلومی  بنابر دالیل  افغانستان طراحی شده بود که 

همچنان بی استفاده مانده است.
بازسازی  برای  امریکا  ویژه  بازرس  ساپکو،  جان 
ماه  در  نظامی  فرماندهان  که  است  گفته  افغانستان 
می سال 2010 میالدی تأکید کرده اند که هیچ نیازی 
به چنین تسهیالتی ندارند، اما با وجود این کار این 
و  کرد  پیدا  ادامه  میالدی،   201۳ سال  تا  ساختمان 

تکمیل شد.
گفته اند  امریکا  ویژه  بازرس  به  نظامی  مقام های 
از  »نمونه یی  هلمند  در  نظامی  ساختمان  پروژۀ  که 
مشکالت« در تاسیس پایگاه های نظامی در افغانستان 
است که وقتی کار ایجاد یک ساختمان نظامی شروع 

شد، »مشکل است که متوقف شود.«
ساپکو به نقل از مقام  های امریکایی گفته است: »این 

پایگاه برای تقسیمات نظامی طراحی شده بود و قبل 
ساختمان  این  که  شد  گرفته  تصمیم  کار،  شروع  از 
نباید ساخته شود اما به طور نامعلومی کار ادامه پیدا 

کرد و ساختمان تکمیل شد.«
ابراز  افغانستان  بازسازی  برای  امریکا  ویژه  بازرس 
که  می دهد  نشان  پروژه  این  که  است  کرده  نگرانی 
در افغانستان پول در بخش هایی هدر رفته که امکان 

جلوگیری آن وجود داشته است.
وی همچنین گفته که حاال مقام های نظامی امریکایی 
روی این فکر می کنند که با توجه به خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان و کاهش سربازان، این ساختمان 
افغانستان  دولت  به  یا  و  کنند  تخریب  یا  را  نظامی 

بسپارند.
روبه رو  مشکل  با  گزینه  دو  هر  با  که  گفته  ساپکو 
ظرفیت  افغانستان  دولت  سو  یک  از  چون  هستند 
کار  دیگر  از سوی  و  ندارد  را  پایگاه  این  نگهداری 
تخریب دشوار و هدر رفتن ۳4 میلیون دالر پول است.
با وجود این نگرانی ها دولت افغانستان می گوید که 

توانایی تحویل گیری این ساختمان نظامی را دارد.

جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی در 
گفت  بی .بی .سی  خبری  شبکه  به  تلفنی  تماس  یک 
از  را  این ساختمان  نگهداری  آماده اند مسوولیت  که 

نیروهای امریکایی به عهده بگیرند.
امریکا هنوز تصمیم قطعی خود را در مورد سرنوشت 
این ساختمان نظامی اعالم نکرده و مشخص نیست 
اختیار  در  یا  و  می کند  تخریب  را  این ساختمان  که 

دولت افغانستان قرار می دهد.
برای  باید  میالدی   2014 سال  تا  افغانستان  دولت 
و  شود  آماده  خارجی  نظامی  نیروهای  خروج 
انتظار دارد که نیروهای بین المللی پس از خروج از 
افغانستان، تجهیزات و پایگاه های خود را در اختیار 

نیروهای امنیتی افغانستان قرار بدهد.
افغانستان  بازسازی  برای  امریکا  ویژه  بازرس 
برابر  هلمند  نظامی  پایگاه  ساختمان  که  است  گفته  
مجهزترین  از  و  شده  ایجاد  امریکا  معیارهای  با 
 64 با  که  است  افغانستان  در  نظامی  ساختمان های 
 1500 تا   1200 گنجایش  مساحت  مربع  فوت  هزار 

نیرو را دارد.

پاکستان: 
سازش تنها راه تأمین 

ثبات در افغانستان است

به رغم بروز برخی مشکالت و اختالف نظرها در روند 
مذاکرات صلح با طالبان در افغانستان، اسال م آباد بر ادامۀ 
تالش ها به منظور تحقق صلح و سازشگری در این کشور 

تأکید کرد.
صلح  گفت:  پاکستان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
است.  افغانستان  در  ثبات  برقراری  راه  تنها  سازش  و 
چالش هایی هم اکنون پیش رو داریم، اما برای دستیابی به 

ثبات در منطقه نیازمند صبر و پافشاری هستیم.
وی همچنین به مساله تعطیلی دفتر طالبان در دوحه قطر 
به  اعتراض  در  طالبان  شبه نظامیان  گفت:  و  کرد  اشاره 
آنچه که عهدهای وفا نشده نامیده اند، دفتر خود را تعطیل 
کرده اند. آنها از نام و پرچم خود در مراسم گشایش دفتر 
در ماه گذشته میالدی استفاده کردند؛ اقدامی که از سوی 

دولت کابل مورد مخالفت قرار گرفت.
تنش ها بر سر استفاده از نام "امارات اسالمی افغانستان" 
طالبان  گروه  رنگ  سفید  پرچم  آوردن  در  اهتزاز  به  و 
با  دوحه،  در  دفترشان  افتتاح  مراسم  از  پس  بالفاصله 
مواجه  افغانستان  اعتراض حامد کرزی، رییس جمهوری 
در  طالبان  تبعیدی  دولت  نوعی  به  را  آن  وی  و  شده 

کشوری دیگر خوانده بود.
پس از تعطیلی این دفتر اقداماتی در پشت صحنه برای 
ایاالت  که  طوری  به  گرفت،  صورت  مساله  این  حل 
از  موقتی  مشکل  این  که  است  امیدوار  همچنان  متحده 
میان  سازش  مذاکرات  و  شود  حل  مسالمت آمیز  طریق 

طالبان و دولت افغانستان بار دیگر آغاز گردد.
ادامه گفت:  پاکستان در  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
در  ثبات  و  صلح  برقراری  خواهان  اسالم آباد  دولت 
افغانستان است. ما امیدواریم که به رویکردی مثبت در 
این رابطه دست  یابیم. رهبران پاکستان، تمامی موسسات 
و  متحد  افغانستان  خواهان  کشور  این  مردم  و  دولتی 

باثبات هستند.
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افغان های مقیم فرانسه:

با طالبان نباید معامله گردد

سخنرانان  سخنرانی  متن  یادداشت: 
طرِح  مشورتی  نشست  نخستین 
اجندای ملی پس از این به ترتیب از 

روزنامۀ ماندگار به نشر می  رسد.
روز  ملی  اجندای  مشورتی  نشست 
دوشنبه 10 سرطان با حضور بیش از 
200 تن از نخبه گان، آگاهان سیاسی، 
در  دانشجویان  و  دانشگاه ها  استادان 

کابل برگزار شد.

و  ژورنالیسان  دانشمندان،  جاللت مآبان، 
حضار گرامی!

خداوند قدیر و توانا را هزاران سپاس که به ما 
این فرصت میسر شده تا با وجود فضای مکدر 
با خوف و ترس انفجار و انتحار در این تاالر 
بزرگ و در این مجلس با شکوه گردهم بیاییم.
خوشبخت هستیم که در کشور ما آزادی بیان 
احترام مي شود و ما در این مجلس با آزادی و 
روح دموکراتیک دربارۀ مسایل ملي، منطقه یی 

و بین المللي بحث را آغاز مي کنیم.
هر چند مفهوم آجندای ملي روشن است؛ اما 
معنایی که ما امروز از آن افاده مي کنیم، با اصل 
کلمه و معني همیشه گی آن اندک تفاوت دارد.
شده؛  ارایه  کنفرانس ها  در  زیادی  آجنداهای 
اما طرح ارایه شده تحت عنوان آجنداي ملی، 
مورد  جدید  دید  یک  با  را  ملي  مهم  مسایل 

مباحثه قرار داده است.
به باور من، اول تر از همه نحوۀ بحث و مناظره، 
چگونگی مناقشه و گفت و گو براي ما اهمیت 
روی   آن که  با  ما  هنوز  تا  چون  دارد،  زیادي 
سرزمین  این  باستاني  درخشان  مدنیت های  
با  نتوانسته ایم  متأسفانه  اما  داشته ایم؛  تکیه 
کاروان ترقی و پیشرفت جهان همراه شده و 

حرکت نماییم.
به قول تاینبی مؤرخ معروف امریکایي که گفته 
آن  در  افغانستان  دیروز  که  سرزمینی  است: 
جغرافیا قرار داشت و امروز هم قرار دارد؛ اما 
با این تفاوت که درساحۀ کوچک تر از دیروز 

قرار دارد.
مورد  بدین سو  شانزده   قرن  از  افغانستان 
مغول،  فارس،  امپراتوران  کشمکش های 
امروز  و  داشته  قرار  انگلیس و روس  ازبیک، 
در جغرافیای فعلي بسیار محدود ساخته شده 

است.
افغانستان ما در کشمکش هایی میان پاکستان، 
روسیه،  فدراسیون  چین،  هند،  امریکا،  ایران، 
این  و  دارد  قرار  ترکیه  و  سعودي  عربستان 
برخي ها  و  را  خود  رقابت  بعضاً  کشورها 
جنگ های نیابتی خود را در همین سرزمین که 

افغانستان نام دارد، انجام می دهند.
جست وجوی  در  کشورها  این  از  کدام  هر   
منافع و  به  آنان  از  اند و هیچ یک  منافع خود 
به خود حق  و حتا  نمي اندیشند  ما  مصلحت 
تا در مسایل داخلي ما دخالت کنند  مي دهند 

و شریک باشند.
تردید  بدون  افغانستان  جغرافیایی  موضع 
و  استراتیژیک  جیو  جیوپولتیک،  لحاظ  از 
نصیب  را  به خصوص  ارزش  جیواکونومیک 
حساس  موضع  این  که  ساخته  ما  کشور 

یا  پیشرفت  و  ترقی  می تواند  جغرافیایی 
دشواری و مشکالت را در برابر ما قرار بدهد، 
مهارت  با  که  بود  حساسیت  گونه  این  درک 
دو جنگ  در  افغانستان  افغان،  سیاست مداران 
جهانی کناره مانده  و نتیجۀ جنگ دوم بود که 
به استرداد استقالل خود نایل آمد، تغییراتی در 
پایان جنگ سرد به  وجود آمد و افغانستان با 
داشت  که  عنعنوی سیاسی  موازنۀ  از  کودتاها 
میدان رقابت های  افغانستان دیگر  خارج شد، 
قرباني های  جدی و جنگ های گرم گردید و 
بي شماري داد و تا هنوز موازنۀ خود را در بین 
مشکل  روزبهروز  نیاورده،  دست  به  قدرت ها 
کسب  بین المللی  و  منطقوی  جنبۀ  افغانستان 
خود  مشکالت  داخل،  در  که  هنوز  می کند. 
و  منطقوی  مشکالت  به  نتوانسته ایم،  حل  را 
در  طوري  وضع  گردیدیم،  مواجه  بین المللی 
حرکت است که دیگر موجودیت وطن ما را به 

مخاطره مواجه ساخته است.
مشکالت  حل  سقوط  این  از  احتراز  براي   
داخلی که وحدت ملی وصفوف ما را مستحکم 
را  حل  راه  تا  مینماید  ترغیب  را  ما  میسازد، 
جست وجو کنیم و تالش نماییم تا موازنۀ خود 

را دوباره به دست بیاوریم.
همه مي دانیم که سرزمینی که چهار راه عبور و 
مرور، هجوم و جنگ و شکست های امپراتوران 
بوده و مردمان زیادی طور عادی و صلح آمیز 
این جنگ ها جزء  پایان  و مردمان دیگری در 
و  گرفته اند  قرار  سرزمین  این  باشنده گان 
از  است  ترکیبي  ما  کشور  امروزی  جمعیت 
فرهنگ های  متعدد،  زبان های  متعدد،  اقوام 
ارزیابي  مثبت  از آن  اگر هوشیارانه  متعدد که 
داشته باشیم، این ترکیب باعث غنای فرهنگی 
قدرت اجتماعی و سیاسی ما مي گردد، ولي اگر 
باشیم، وسیله یی  داشته  برخورد  منفی  نگاه  از 
برای تفرقۀ ما گردیده مي تواند که در عوض 
قدرت وقوت به ضعف وناتواني ما منتج گردد.
جای خوشی است که تاریخ ثابت ساخته که 
در  داده  تشکیل  را  افغانستان  ملت  که  اقوامي 
تاریخی  خوني،  نژادی،  بافت  آن قدر  هم  بین 
و فرهنگی دارند که دیگر نمي توانند تفکیک و 

جدایی را در بین شان بپذیرند.
در  ما  مردم  بزرگ  کتله های  که  ام  معتقد  من 
قبـال مسایل بزرگ و مشکالت عظیم همواره 
یک قسم فکر کرده و یک نوع تصمیم گرفته اند، 
که  بوده  فکري  وحدت  یا  تشابه  گونه  این 
شاهد پیروزي را در برکشیده اند، چنان چه در 
آواز جدایی  اخیر  دوران سی سال جنگ های 
از  برخی  بین  در  مگر  نشد،  بلند  شان  دربین 
این  سیاست مداران  متخصصین،  روشنفکران، 
اقوام و این ملت آشنایی فکری، گفت وگو براي 
حل مسایل، بحث آزاد سیاسی بدون آن که به 
مشاجره، خصومت وجدانی انجام شود، کمتر 
که  داخلي  جنگ های  چنان چه  مي شود،  دیده 
بعد از جهاد آزادی بخش آغاز گردید، ناشی 
در  شناخت  و  وگفت وگو  دیالوگ  فقدان  از 
برخی  تأثیر  متقابل،  اعتماد  نداشتن  هم،  بین 
در  جهاد  از  بعد  که  بین المللی  قدرت های  از 
این دورۀ جدید بعد از کنفرانس بن نیز دیده 
مي شود، وسیله ویرانیهای زیادي گردید و ما را 
مالمت ساخت،  شهیدان جهاد  روح  برابر  در 
این  فرزندان  از  تعدادی  جریان  این  تحلیل 
بعضًا  افغان ها  ما  که  متوجه ساخت  را  کشور 

قبل از آن که اندیشه کنیم، تفکر نماییم به روي 
تأثیرات تمایالت زبانی،  احساسات  و تحت 
نژادی، قومی ومذهبی تصمیم میگیریم و این 

ما را از اهداف ملی ما دور مي سازد.
بین  در  فاصله  و  ناآشنایی  که  مي بینیم  ما 
به  ما  متفکرین  و  سیاست مداران  بزرگان، 
اندازه یی می باشد که تا هنوز نتوانسته  اند برای 
این مسایل کوچک یا بزرگ از طریق مباحثه 
ما  چنان چه  نمایند،  پیدا  حل  راه  وگفت وگو 

مالحظه مینماییم که:
روشنفکران،  بین  در  دانشگاه  یا  پوهنتون   -1
محصلین  و  استادان  ملت،  نماینده گان 
پوهنتون ها و دانشگاه ها فاصله ایجاد کرده که 
گروگان  دوره  دو  در  عالی  تحصیالت  قانون 

تضاد های فکری شده.
ثبت  شناسنامۀبرقی  در  قوم  کلمه  که  این   -2

شود یانه.
خودداری  افغان  کلمۀ  استعمـال  از  بعضاً   -۳
این در  افغانستانی می گوییم.  را  کرده و خود 

بین تعداد دیگر ما حساسیت ایجاد می کند.
سؤال  مورد  را  ما  کشور  تاریخ  بعضی ها   -4
قرار میدهد و ادعا می کنند که ما اصاًل تاریخ 
نداریم. به این ترتیب روي زحمات، مطالعات 
زحمات  و  خارجی  هیأت های  کاوش های  و 
و  حبیبي  شادروان  کهزاد،  استاد  شادروان 

شادروان غبار خط بطالن
 میکشند.

5- تعدادی از ما رژیم پارلمانی را می خواهند 
و شماری هم به دفاع از قانون اساسی موجود 

رژیم ریاستی را می طلبند.
6- اقتصاد بازار یا اقتصاد رهنمایی شده.

7- بحث قدرت وتقسیم قدرت.
موقعیت  بود سالطین،  پسمانی چه  عوامل   -

جغرافیایی یا عوامل دیگر
۹- سیستم های سیاسي، حکومت مرکزی قوی، 
یا حکومت  های والیتی، فدرالیزم یا طور دیگر

10-  بنیادگرایی و سکوالریزم.
11- حقوق زنان

به طور مثـال این مسایلی است که در بین ما 
وجود دارد و روشنفکران به این مباحث طور 
یک جانبه مي پردازند و تا حـال مسایل مذکور 
درتحت یک سقف بحث وتحلیل نگردیده تا 
هنوز  روح دیالوگ دربین ما مسلط نشده، تا 
هنوز قوم گرایی، سمت گرایی، دربین ما پُررنگ 

تر شده می رود، وحدت ملی ضعیف میگردد.
ساخته،  دور  سازی  ملت  از  را  ما  قوم گرایی 
دولت را ضعیف ساخته، یک بار دیگر اصطالح 
»صاحبان نفوذ« مگر به رنگ دیگر ما را تحت 
طرف داران  مسایل  همه  این  داده،  قرار  سایه 
وابتکار کننده گان آجندای ملی را واداشت تا:

1- اصل تفکر و اندیشه را در بین مردم خود 
تقویت نمایند.

را  دیالوگ  یا  گفت وگو  و  اندیشه  خانۀ   -2
تأسیس نمایند تا تحت آن سقف تمام مسایل 
یک، یک مورد بحث قرار بگیرد و راه حل در 

پایان فیصله منطقی به دست بیاید.
گروه  یعنی  ملی  آجندای  بر  که  آن هایی   -۳
آینده  در  یا  پیوسته  مباحث  این  رهنمایی 
تمایالت  کوچ کترین  پیوست  خواهند 
قوم گرایی، سمت گرایي، زبان گرایی نمیداشته 
باشند، چون این فکتورها براي ناکامی کمک 

میکند، نه برای پیروزی.
بناًء ما که در این جا گرد آمده ایم با این برداشت 
از آجندای ملی حمایت کرده و این حمایت ما 
تحت همین شرایط ادامه پیدا مي کند، بناًء ادعا 
دیالوگ  مناظره،  بحث،  امروز وقت  که  داریم 
و گفت و گو است، باید تفکر و تعقل به  کار 
نه  برساند،  یاری  را  ما  تفکر  و  اندیشه  رود، 
احساسات مجرد، بناًء آجندای ملی به حزبی، 
نداشته هدف دارد  تعلق  سمتی، زبانی، قومی 
را  دولت  ملی  وبحث  گو  گفت و  راه  از  تا: 
در عوض  و  مستحکم  را  ملی  قوی، وحدت 
خصومت و جدایی، عشق و محبت را در بین 
مردم خود با نهادینه ساختن دموکراسی، آزادی 
بیان و فرهنگ بحث، گفت وگو، اندیشیدن و 

تفکر را رایج و نهادینه بسازد.

عبدالحمید مبارز در نخستین نشست طرح مشورتی اجندای ملی:

امروز زمان بحث، دیالوگ و 
گفت وگو است

دفتر  برضد  فرانسه  مقیم  افغان های  از  شماری   
طالبان در قطر و احتمال معامله با طالبان دست به 

راه پیمایی زدند. 
کنار  که  گفته اند  گذشته  هفتۀ  مظاهره کننده گان 
»انتحار می کند، سر  با گروهی که هر روز  آمدن 
نیست«،  قایل  انسان  برای  رحمی  هیچ  و  می برد 

قابل قبول نمی باشد.
نماینده  گان  با حضور  اخیراً  قطر  در  طالبان  دفتر 
امریکا و قطر گشوده شد. اما طالبان هفتۀ گذشته 
امارت  لوحۀ  و  پرچم  کشیدن  پایین  دلیل  به 

اسالمی، دفترشان را در دوحه مسدود کردند.
افغان های مقیم فرانسه در راه پیمایی شان گفته اند 
کسانی  به  را  افغانستان  می خواهند سرنوشت  که 
بسپارند که باور به انسانیت، دموکراسی، برابری، 
حقوق  زنان،  حقوق  پذیری،  همدیگر  آزادی، 
و  مدنی  جامعۀ  مطبوعات،  و  رسانه ها  کودکان، 

حقوق اقلیت  ها ندارند.
مسأله  این  برابر  در  نمی توانند  که  گفته اند  آن ها 

سکوت اختیار کنند.
هر  با  گفته اند:  قطعنامه یی  در  مظاهره کننده گان 
گونه تصمیمی که منجر به برگشت طالبان متحجر 

و افراط گرا شود، به طور قطع مخالف هستیم.
در قطعنامه همچنان آمده است: از کشور قطر و 
سایر کشورهایی که حامی طالبان اند، می خواهیم 
این  از  و  بگذارند  احترام  افغانستان  ملت  به  که 

عمل ضد انسانی شان دست بردارند.

          منوچهر

برگزاری  بر  مبنی  حکومت  تصمیِم  اکنون 
که  آن جا  از  است؛  شده  قطعی  لویه جرگه 
به زودی  که  کرده  اعالم  کرزی  آقای  دولت 
پیمان  چه گونه گِی  برای  سنتی  جرگۀ  لویه 
امنیتی میان کابل و واشنگتن برگزار می شود 

و ماجرای این پیمان نیز پایان می یابد.
از  نبود.  دور  به  ذهن  از  خیلی  تصمیم  این 
ماه ها به این سو تحلیل ها می رسانند که پیمان 
برای  کرزی  آقای  دستاویِز  یگانه  امنیتی، 
اینک  که  است،  متحده  ایاالت  از  باج گیری 
با توجه به شرایط پیش آمده به نظر می رسد 
جمهور  رییس  آقای  مراد  وفق  بر  همه چیز 

می باشد.
است  جرگه  لویه  بحث،  این  در  اول  نکتۀ 
انتخابات ریاست  برگزاری آن در آستانۀ  که 
می نماید.  سوال برانگیز  به شدت  جمهوری 
اما به خاطر باید داشت که این لویه جرگه، 
محض خاطر پیمان امنیتی طرح نشده، بل که 
هم  قباًل  چنان که  بود؛  شده  دیزاین  قبل  از 
برگزاری  برای  ملی  اجماع  نام  به  بهانه یی 
دستاویز  اینک  اما  بود.  شده  تراشیده  آن 
درشت تری در اختیار آقای کرزی قرار گرفته 
که با آن بهتر می  تواند به امیال پنهانش برسد.
و اما نکتۀ دومِ پیمان امنیتی ـ که ظاهراً دلیِل 
ایاالت  و  افغانستان  روابط  خوردن  به هم 
به  زمانی  در  اینک  ـ  است  بوده  نیز  متحده 
رییس  عتاب  که  می شود  گذاشته  چانه زنی 
امارت  جمهور کرزی مبنی بر گشایش دفتر 
ایاالت  سوی  از  نیز  قطر  در  طالبان  اسالمی  
متحده پذیرفته شده و حتا آن دفتر برای مدِت 

نامعلومی  مسدود شده است.
پرسش این جاست که در دو سِر این تعامل، 

چه مسایلی می تواند وجود داشته باشد؟
از مدت ها به این سو رییس جمهور کرزی در 
پی آن بود که ایاالت متحده را در انتخاباِت 
پیش رو به سمِت خود بکشاند تا از نامزد مورد 
نظِر او حمایت کند. اما این آرزو میسر نبود؛ 
هم تیمی های  از  یکی  بر  سرمایه گذاری  زیرا 
دیگِر  اشتباه  ارتکاِب  معنای  به  کرزی،  آقای 
ایاالت متحده در افغانستان تلقی می شد. اما 
از سوی دیگر، منطِق حضور دوام دار ایاالت 
متحده در افغانستان، تنها پیمان امنیتی است. 
پیمانی که استقرار سربازهای آن کشور را در 
تعیین  مشخص،  قرارداد  یک  طی  افغانستان 
ایاالت  آیا  که  نیست  روشن  اکنون  می کند. 
متحده حاضر شده است که در برابر امضای 
از  یکی  یا  و  کرزی  آقای  از  امنیتی،  پیمان 

حمایت  رو  پیش  انتخابات  در  همراهانش 
کند؟ 

شکل  صراحت  همین  به  معامله  این  ممکن 
پی  در  هنوز  متحده  ایاالت  و  باشد  نگرفته 
باشد.  نیز  دیگر  احتمالِی  گزینه های  سنجِش 
پایان،  در  که  نیست  تردیدی  نیز  این  در  اما 
نتیجه به نفع آقای کرزی تمام می شود. زیرا 
این یکی از هوشیاری های آقای کرزی است 
که می تواند ایاالت متحده و جامعۀ جهانی را 
در شرایطی قرار بدهد تا نتیجۀ نهایی به سود 
او و تیمش تمام گردد. چنان که در انتخابات 
1۳88 این کار را انجام داد و ایاالت متحده 
انتخاباِت  آن  نتیجۀ  واکنشی،  بی هیچ  نیز 
پُرتقلب را پذیرفت. حاال هم بهانۀ لویه جرگه، 
تنها مانوری است که می شود ایاالت متحده 
و  کرد  رام  امنیتی  پیمان  امضای  به واسطۀ  را 
شرایط را طوری تنظیم کرد که ایاالت متحده 

نیز با یک عمِل انجام شده روبه رو گردد.
که  دست اند  در  تأییدناشده یی  گزارش های 
دنبال  به  قبل  مدت ها  از  کرزی  آقای  والیان 
افرادی اند که در این لویه جرگه اشتراک کنند. 
این افراد با اجندای حکومت، در لویه جرگه 
تصمیم  نهایت،  در  و  کرد  خواهند  اشتراک 

نهایِی آقای کرزی را رقم خواهند زد.
پیامد  عنوان  به  را  گزینه  دو  می توان  اکنون 

مسلِم این لویه جرگه متصور بود: 
1- با توجه به نشانه های موجود مبنی بر ادامۀ 
کار آقای کرزی، نظیر تظاهرات فرمایشی که 
شد  برگزار  جنوبی  والیات  در  قبل  چندی 
تعدیل  برای  که  ملی حکومتی  اجماع  نیز  و 
قانون اساسی نقشه می کشد، می توان حدس 
زد که این لویه جرگهـ  با توجه به آن که مظهر 
را  انتخابات  ـ  ارادۀ عمومی  خوانده می شود 
ادامۀ کار  یا هم خواستار  باطل اعالم کند و 
آقای کرزی شود و این بدترین حالِت ممکن 

خواهد بود.
2- اما در بهترین حالت، معاملۀ دوسویۀ آقای 
کرزی با ایاالت متحده طوری شکل می گیرد 
که آقای کرزی، مجوز امضای پیمان امنیتی را 
طبق میل ایاالت متحده از لویه جرگه به دست 
بیاورد و ایاالت متحده نیز از کاندیدای مورد 

نظر آقای کرزی حمایت کند.
لویه  برگزاری  با  که  گفت  می توان  اکنون 
اجرا  مرحلۀ  به  گزینه ها  این  از  یکی  جرگه، 
خواهد رسید و این برنامه یی است که آقای 
کرزی و همراهانش از ماه ها بدین سو در پی 
آن اند. منتها در این تعامل، تنها ضررِ موجود 
به  که  است  انتخابات  و  دموکراسی  متوجه 

همین ساده گی به معامله گذاشته می شود.

لویه جرگه؛ 
سرانجامِ یک معاملۀ پنهان
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