
دکتر سید عسکر موسوی:

انتخـابات مـا حـول افراد 
می چرخد

در  متحد  ملل  سازمان  ویژۀ  نمایندۀ  کوبش  یان 
افغانستان می گوید، از رهبران افغانستان خواسته تا در 
مبارزات انتخاباتی شان به جای شخصیت ها از اجندای 

ملی حمایت کنند.
می نویسد،  آی  پی  یو  یا  انترنشنل  یونتیدپرس  نشریه 
دفتر ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان وظیفه 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  از  که  دارد 

شوراهای والیتی در افغانستان حمایت کند.
نیروهای  که  می گردد  برگزار  زمانی  انتخابات  این 
به  را  افغانستان  امنیتی  مسوولیت های  تمام  خارجی 

نیروهای افغان می سپارند.
یان کوبش نماینده ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان 
گفت، تاکنون از آماده گی در مورد برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری و شوراهای والیتی خرسند است.
افغانستان  تاریخ  در  اولین بار   2014 »سال  افزود:  او 

خواهد بود که انتقال قدرت سیاسی از یک حکومت 
می گیرد.  صورت  دیگر  حکومت  یک  به  منتخب 
کاندیدانی که خود را به این مقام بلند دولتی افغانستان 
نامزد می کنند، قبل آغاز مبارزات انتخاباتی باید روی 

دموکراسی نوین این کشور نگاه کنند.«
نماینده ویژۀ سازمان ملل متحد در ادامۀ صحبت اش 
همچنان گفت، امیدوارم که...            ادامه صفحه 6
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سعادت عادت است؛ آن را پرورش دهيــد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

مال برادر در خدمتِ آقای کرزی 
یا استخباراتِ پاکستان؟

با نزدیکتر شدن به زمان خروج نیروهای امریکایی از 
اطمینان  امریکا  فرماندهی مرکزی  به رییس  افغانستان، 
داده شد که پاکستان به تسهیل خروج نیروهای امریکایی 

و برقراری روند صلح در افغانستان ادامه خواهد داد.
جنرال  پاکستان،  اسوشیتدپرس  خبرگزاری  گزارش  به 
لوید آستین، رییس فرماندهی مرکزی...  ادامه صفحه 6

بررسی  برای  هرات  امنیتی  گفت وگوهای  بین المللی  کنفرانس  دومین 
زمینه های اعتمادسازی و همکاری های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در 

منطقه، در شهر هرات روز گذشته آغاز به کار کرد.
نماینده گان دیپلماتیک و نهادهای تحقیقاتی نزدیک به سی کشور منطقه 
و جهان در این کنفرانس شرکت کرده اند. از جمله مقام های دیپلماتیک 
و امنیتی کشورهای آلمان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه و اتحادیه اروپا 

در این نشست حضور دارند.
داوود مرادیان، رییس موسسه مطالعات استراتژیک افغانستان، که میزبان 
این نشست است، در یک نشست خبری گفت که اعتمادسازی در منطقه 

هدف اصلی این کنفرانس است.
آقای مرادیان گفت: »هدف مشخص کنفرانس بین المللی گفت وگوهای 
امنیتی این است که ما می خواهیم از هرات یک روند منطقه یی دوامدار 
را شروع کنیم. هدف اصلی این روند منطقه یی...           ادامه صفحه 6

یکی از مأموران سفارت امریکا در لندن، هفتۀ یکی دو بار به دانشگاه اکسفورد می آمد و با من 
صحبت می کرد. پیشنهاد من این بود که شما بروید در پایگاه ها باشید و پوشش هوایی بدهید و 

کسی را نگذارید به افغانستان تجاوز کند؛ اما در خیابان ها ظاهر نشوید، برای این که مردم ما واقعاً در 
یک هزار و پنجصد سال پیش از امروز زنده گی می کنند. اصاًل حضور بیگانه ها برای شان قابل تحمل 
نیست و این بحث شجاعت و وطن دوستی هم نیست؛ چون همین مردم خودشان وطن را بدتر از 
بیگانه ها خراب می کنند. این ها از این روی که نمی توانند در جهان معاصر تعامالت را هضم کنند، 

مخالفت می کنند.
ما می بینیم که یک گروه )طالبان( سپاه مجانی برای پاکستان شده و درحالی که می داند پاکستان 

دشمنش است، برای سیاست های این کشور می جنگد و خون می ریزاند.

وزیر دفاع پاکستان:
از سیاست عدم مداخله 

در امور افغانستان پیروی 
می کنیم

سپنتا در نشست گفت وگوهای امنیتی هرات:

فرصت های بسیاری را از 
دست می دهیم

نمایندۀ سازمان ملل در کابل:

به جای شخصیت ها از اجندای ملی 
حمایت شود

رأی ما 
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چرا ارسطو 
درخواست 
دوستی مرا 
در فيس بوک 
نمی پذیرد؟

چشــم 
اسـفندیار 
روشن فکران

در برگ ها

ریشۀ 
تروریسم در 
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سیاسی  سرنوشت  بر  آن  تأثیر  و  انتخابات 
مردم، آن قدر آشکار و غیر قابل انکار است که 
نیز این روزها بر برگزاری  حتا رییس جمهور 
انتخابات و حتمی بودِن آن تأکیـد می کند تا به 
گمان خود، شاید از این راه بتواند زمزمه هایی 
داشتن  بر  مبنی  تیم همراهش  و  علیه وی  که 
با  یا  و  لغو  برای  تعیین شده  پیش  از  برنامۀ 
به راه  آتی  انتخابات  ساختن  روبه رو  مشکل 
افتاده را مهار کرده و یا به نوعی کم رنگ سازد. 
هم آوا شدن رییس جمهور با انتخابات هرچند 
خوش بینانه ترین  در  باشد،  که  هم  ظاهر  در 
نگرانی های  بار  از  نمی تواند  هم  باز  حالتش 
حاصل از عمل کردها و اتفاقاتی بکاهد که در 
فضای سیاسی امروز ما به شکل سرسام آور و 
گیچ کننده یی به چشم می خورد و تبارز می یابد. 
اما آن چه مسلم است و باید پذیرفت این است 
که طرح و اندیشۀ به عقب برگرداندِن فضای 
و  باطل  فرضیه یی  امروز،  دموکراسی خواهانۀ 
گزینه یی ناکام خواهد بود. چرا که امروز حتا 
اگر دولتی ضعیف و به بار آورندۀ ده ها مشکل 
را  اجتماع  و  سیاست  برای  بنیادین  چالش  و 
فرصت  گذشته  دهۀ  یک  اما  بوده ایم،  شاهد 
خوبی بود تا مردم ما با قدرتی که از سِر انگشتان 
آن ها می ترواد و سرچشمۀ مشروعیتی که خود 
آن ها جوشش گاهش هستند، آشنا شوند. بدین 
انتخابات  دورۀ  دو  در  ما  شهروندان  که  معنا 
ریاست جمهوری و پارلمانی و شورای والیتی، 
دریافتند که تا چه حد می توانند قدرت داشته 

و آن را اعمال کنند. 
هر سال که از مشـق دموکراسی ما می گذرد، 
نفِع  به  بیشتر  و  بیشتر  ورق،  برگشتن  شاهد 
ملت و مردم هستیم. اگر تا دیروز رأی مردم 
را به چندصد افغانی و یا وعده یی نان چرب و 
وعده یی میان تهی می خریدند و یا می فروختند 
و بر سرش معامله می کردند؛ امروز بدون شک 
یا  و  دید  نخواهنـد  فروشی  را  مردم  رأی  یا 
اگر هم کسی بخواهد با رأی خود معامله کند، 
بدون شک قیمِت آن باالتر رفته است!... از این 
رو به نظر می رسد در این دوره، نامزدانی که 
رأی احتمالی خود را بر پایۀ خرید و فروش آرا 
دوره های  برابِر  چندین  باید  کرده اند،  حساب 
کسانی  با  بد  بخِت  و  کنند.  خرج  پول  قبل 
و  بروند  رأی فروشی  بازار  به  که  بود  خواهد 
با این اعالم روبه رو شوند که »رأی ما فروشی 
نیست«. آن وقت است که میدان خالی خواهد 
ماند و دیگر از کامپاین های چندین صدنفره یی 
که در رسانه های باز با پول خریده شده به راه 

می افتـد، خبری نخواهد بود. 
به  منوط  فقط  و  فقط  انتخابات،  مشروعیت 
و  همه گیر  و  شفاف  به صورت  مردم  حضور 
با رضایت و عالقه مندی خودشان است. زیرا 
فروش  و  خرید  رأی ها  آن  در  که  انتخاباتی 

را  بی شعور  اما  باشور  حضوری  و  شوند 
جلوه گر سازد؛ بیشتر شبیه یک نمایش درهم 
و آشفته  است که بازیگران اصلی آن چند نفر 
جمعیت  و  هستند  گردن کلفت  و  زورمدار 
می روند  رأی  صندوق های  پای  که  مردمی 
رأی  چرا  و  کی  به  که  نمی دانند  هم  خود  و 
بازیگران صحنه استند که  می دهند، گیج ترین 
نمایِش  این  سیاه لشکرهای  را  آن ها  می توان 

سراسر فریب و دروغ دانست.
اما امید می رود که این بار شهرونداِن ما با دو 
تجربۀ تلخ یا شیرین گذشته، با همۀ نواقص و 
مشکالتی که این انتخابات ها داشتند؛ بیشتر به 
این بیاندیشند که چه گونه می توانند از قدرتی 
نظامی  در  آن ها  انگشتان  سر  و  اراده  در  که 
دموکراتیک تعبیه شده، نهایت استفاده را ببرند. 
همۀ  نگرانی  که  انتخابات  در  شفافیت 
دموکراسی خواهان یا به عبارتی دقیق تر دغدغۀ 
تمام کسانی ا ست که می خواهند حق به حق دار 
برسد و کسی بر مسند قدرت کشور تکیه بزند 
که به راستی مشروعیِت حاکمیتش را از آرای 
مردم گرفته باشد؛ همان اصلی ست که بهترین 
بدین  هستند.  مردم  آن خود  و حافظ  پاسدار 
قدرت  با  ما  تِک شهروندان  اگر تک  که  معنا 
فروشی  ما  رأی  که  کنند  اعالم  قاطعیت  و 
نیست و فقط بر اساس معیارهای شایسته گی 
مردم دست  به  و خردمندی و خدمت گزاری 
به  می توان  که  است  آن گاه  گزینش  زننـد،  به 

سیاسِی  رشد  به  ما  مردمِ  کرد:  ادعا  جرأت 
باالیی رسیده اند و دیگر امکان خرید و فروش 
و  افتضاح آمیز  وضعیت  این  با  دست کم  آرا، 

رقت باری که امروز در بازار داللی آرا جریان 
دارد، وجود نخواهد داشت. 

سالمت  تضمین  و  انتخابات  در  شفافیت 
و  سرچشــمه  می تواند  که  است  انتخابات 
خاستگاه یک حکومت مردمی و خدمت گزار 
بیمار، هرگز  آلوده و  انتخاباتی فاسد و  باشد. 
آن  در  که  گردد  پایه گذار حکومتی  نمی تواند 
توقع خدمت گزاری به ملت و تأمین منافع ملی 
را داشته باشیم. امروز باید تک تِک شهروندان 
ما بدانند که فروش رای آن ها به هر دلیل که 
باشد ـ چه بر اساس انگیزه ها و عالیق زبانی 
و  مذهبی  اشتراک  اساس  بر  چه  و  قومی،  و 
کارآمدن  پیـروزی و روی  به  اگر  ـ  منطقه یی 
فردی خیانت پیشه و مافیاپرور تمام شود؛ بدون 
وجدانی  عذاب  و  عظیم  گناه  یک  بار  شک 
انداخت.  خواهد  آن ها  دوش  به  را  عظیم تر 
بنابرین، رأی دادن اگر حق شهروندی است، 
باید گفت مسوولیت و تکلیفی بزرگ را هم به 
انتخاب کردن  آگاهانه  آن همانا  دارد و  دنبال 
است و فروش رأی به هر دلیل، خیانتی ست 

نابخشودنی در حق این آب وخاک! 
آویزۀ  باشیم و  داشته  یاد  به  باید  را  نکته  این 
سالمِت  و  شفافیت  که  سازیم  گوش مان 
)مردم(  ما  خود  جز  هیچ کس  را  انتخابات 
نمی تواند تضمین کند. ما باید با اندیشه یی عالی 
کنیم.  برخورد  انتخابات  با  آهنین،  اراده یی  و 
باید نوِع نگاه مان به نامزدان ریاست جمهوری، 

مذهبی   و  زبانی  قومی،  تنگ  عالیق  از  فارغ 
باشد و صادقانه عزم مان را در مبارزه با فساد و 

محو نابه سامانی ها جزم کرده باشــیم.
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حلیمه حسینی

رأی ما فروشـی نیست!  

که  است  کرده  اعالم  ناروی  کشور  گزارش ها،  بنیـاد  بر 
با  مبارزه  در عرصه های  افغانستان  ناکامی  دولت  به دلیل 
فساد و تأمین حقوق زنان، کمک های مالی خود را به این 

کشور کاهش می دهد.
اما این تازه ترین واکنش یک کشور اروپایی به موضوع 
فساد و عدم تأمین حقوق زنان در افغانستان نیست؛ بل که 
در  افغانستان  امور  در  دخیل  کشورهای  بارها  و  بارها 
همین زمینه و در زمینه های دیگر چون کشت و گسترش 
مواد مخدر، افزایش ناامنی و... واکنش های تندوتیزی را 
نشان داده اند و حتا تحریم هایی را نظیر کاهش کمک ها 

وضع کرده اند.
فساد،  بخش  در  تنها  که  بود  مسایل  همین  پی  در 
کمایی  را  فاسد جهان  افغانستان جایگاه ششمین کشور 
کرد. بی تردید اگر آمارگیری دقیقی وجود داشته باشد؛ در 
زمینۀ عدم تأمین حقوق زنان، گسترش مواد مخدر، ناامنی 
و...، وضعیتی بهتر از این وجود ندارد. افغانستان در تمام 

این زمینه ها عقب گرد داشته است.
ده سالۀ  دستاورد حکومت  مشکالت،  این  تمام  واقع  در 
همۀ  به  نسبت  آغاز  همان  از  که  است  کرزی  آقای 
انتخابات  آستانۀ  در  ما  که  اینک  و  بود  بی اعتنا  امور 
این  تمام  بارِ  بی گمان  داریم،  قرار  ریاست جمهوری 

مشکالت به دوش رییس جمهور جدید خواهد افتـاد. 
آن چه در این میانه مهم می نماید، پرهیز از تجارب تلِخ 
حکومت داری آقای کرزی است که کشور را در منجالب 

بدبختی واژگون ساخت.
آقای کرزی با استفاده از سیاست مصلحت و نرمش در 
آن  کردار  و  رفتار  از  نحوی  به  طالبانی،  خشونت  برابر 
مجال  و  فرصت  را  گروه  آن  کرد.  قباحت زدایی  گروه، 
داد تا دوباره تجدید نیرو کند و مخالفت هایش را تشدید 
بخشد. این مسأله باعث شد که دامنۀ ناامنی ها روزبه روز 
رود.  فرو  جنگ  آتش  در  بیشتر  کشور  و  یابد  گسترش 
مهم تر از همه، سبب شد تا سیاست زن ستیزانۀ آن گروه 
برجسته تر گردد؛ به گونه یی که هر گونه رفتار طالبانی در 
برابر زنان، از سوی حکومت بی پاسخ ماند. تا کنون هیچ 
موردی وجود ندارد که حکومت در برابر سنگسار، قتل 
و توهین زنان کشور ایستاده گی کرده باشد و مجرمان آن 

را علنی به دادگاه کشانیده باشد.
نیز  مخدر  مواد  قاچاق  و  کشت  افزایش  با  پیوند  در 
پدیدۀ  این  محو  برای  بنیادین  کار  هرگز  هذالقیاس. 
شوم صورت نگرفت. با آن که میلیون ها دالر در راستای 
نتیجه،  اما  رسید؛  مصرف  به  کشت خشخاش  با  مبارزه 
به جز سیاست های  آن  دلیل  که  بود  پدیده  این  افزایش 
مصلحت طلبانه و بی توجهی مفرط حکومت آقای کرزی، 

چیز دیگری نبود.
مهم تر از همه، گسترش فساد یکی از تجارب بسیار بِد 
حکومت آقای کرزی است و تحلیل ها بر آن است که در 
این  رییس جمهور،  جناب  ایتالفی  دور حکومت  دو  اثر 

فسادِ شرم آور به میان آمده است.
آقای کرزی در کمپاین های مبارزاتی خود، همواره سعی 
با  انحا  از  داشته که رهبران قومی  و حزبی را به نحوی 
خود همراه سازد و بخشی از حکومت را در بدل رای 
باعث  این رویکرد در کل  کند که  تقسیم  ایشان  با  آنان 
شد حکومت به یک شرکت سهامی تجارتی تبدیل شود. 
می آید و  میان  به  در چنین سیستمی،  فساد  که  بی گمان 

آن هـم نوعی فساد مهارناپذیر و ویران گر.
خود  کمک های  افغانستان،  همکار  کشورهای  که  اکنون 
و  بی مورد  می کنند،  قطع  یا  و  می دهند  کاهش  ما  به  را 
بی جهت نیست. بی تردید که این وضع، پس از انتخابات 
نیز ادامه خواهد داشت. اما اگر قرار باشد رییس جمهور 
آینده برای رفع این مشکالِت فراگیر مبارزه کند، راهی 
نخواهد داشت مگر این که از تجارب آقای کرزی پنــد 

بگیرد و راه رفتۀ او را دوباره نپیماید. 

از تجارب تلِخ حکومت داری کرزی 

پنـد باید گرفت

شفافیت در انتخابات و تضمین سالمت انتخابات است که می تواند سرچشــمه و 
خاستگاه یک حکومت مردمی و خدمت گزار باشد. انتخاباتی فاسد و آلوده و بیمار، هرگز 
نمی تواند پایه گذار حکومتی گردد که در آن توقع خدمت گزاری به ملت و تأمین منافع 
ملی را داشته باشیم. امروز باید تک تِک شهروندان ما بدانند که فروش رای آن ها به هر 
دلیل که باشد ـ چه بر اساس انگیزه ها و عالیق زبانی و قومی، و چه بر اساس اشتراک 
مذهبی و منطقه یی ـ اگر به پیـروزی و روی کارآمدن فردی خیانت پیشه و مافیاپرور 
تمام شود؛ بدون شک بار یک گناه عظیم و عذاب وجدانی عظیم تر را به دوش آن ها 
خواهد انداخت. بنابرین، رأی دادن اگر حق شهروندی است، باید گفت مسوولیت و 
تکلیفی بزرگ را هم به دنبال دارد و آن همانا آگاهانه انتخاب کردن است و فروش رأی 
به هر دلیل، خیانتی ست نابخشودنی در حق این آب وخاک! 
این نکته را باید به یاد داشته باشیم و آویزة گوش مان سازیم که شفافیت و سالمِت 
انتخابات را هیچ کس جز خود ما )مردم( نمی تواند تضمین کند. ما باید با اندیشه یی 
عالی و اراده یی آهنین، با انتخابات برخورد کنیم. باید نوِع نگاه مان به نامزدان 
ریاست جمهوری، فارغ از عالیق تنگ قومی، زبانی و مذهبی  باشد و صادقانه عزم مان را 
در مبارزه با فساد و محو نابه سامانی ها جزم کرده باشــیم



می گویند،  پاکستان  ارتش  فرمانده  معاونان  و  منابع 
نخست وزیر این کشور قصد دارد تا پس از بازنشستگی 
فرمانده ارتش، وی را در سمت رییس کمیته ستاد مشترک 

منصوب کند.
جنرال پرویز اشفق کیانی، فرمانده ارتش پاکستان که قرار 
بازنشسته  و  گیرد  کناره  خود  سمت  از  نومبر   28 است 
شود، توسط نواز شریف، نخست وزیر این کشور به سمت 

رییس کمیته ستاد مشترک منصوب می شود.
جانشین وی نیز جنرال رشید محمود است که در دوران 
رفیق ترار، رییس  جمهوری اسبق پاکستان در سال 1999 

مشرف،   پرویز  که  زمانی  بود؛  ارتش  فرمانده  میالدی، 
دیکتاتور سابق پاکستان حکومت نظامی در سراسر کشور 

اعمال کرد.
ستاد  کمیته  جدید  رییس  گفت:  مطلع  مقام های  از  یکی 
به  می تواند  و  نیز هست  اتمی  زرادخانه  مسئول  مشترک 
نقل و انتقال، تغییر و ابقای مقام های ارشد ارتش بپردازد.

نواز شریف که پیشینه یی نه چندان خوب با ارتش دارد، 
هم اکنون به دنبال همکاری و روی خوش نشان دادن به 
آنهاست تا با افزایش اقدامات شبه نظامی  طالبان مقابله کند 
اما با نگه داشتن جنرال کیانی در سمتی قوی و قدرتمند 

بار دیگر باعث تحکیم ارتش در پاکستان می شود.

بیشترین  صرف  با  امریکا  جهانی  گزارش های  براساس 
هزینه در بخش نظامی خود و در دست داشتن بیش از 30 
درصد از صادرات سالح جهان، همچنان در لیست »رقابت 
تسلیحاتی جهان« رده اول را به خود اختصاص داده است.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، امریکا در سال 2013 
تنها در بخش دفاعی خود بیش از 680 میلیارد دالر هزینه 
کرده که با رده دوم فهرست کشورهای هزینه کننده در این 
زمینه که چین است، اختالف بسیاری دارد؛ چین در سال 
جاری میالدی 166 میلیارد دالر برای بخش دفاعی خود 

هزینه کرد.
اقتصادی  رکود  وجود  با  جهانی،  گزارش های  براساس 
دفاعی  برای صنعت  امریکا  هزینه های  جهان،  در  فراگیر 
خود و به تبع آن درآمدهای ناشی از آن فزایش چشمگیری 
از  کننده سالح  تولید  شرکت های  بین  این  در  که  داشته 
مارتین نقش  داینامیکس و الکهید  بوئینگ، جنرال  جمله 
بسیار زیادی در متقاعد کردن دولت امریکا برای صرف 

هزینه های هنگفت در بخش نظامی داشته اند.
امریکا برای سالیان متمادی در راس فهرست کشورهای 

صادرکننده سالح قرار دارد و بیش از 30 درصد از بازار 
این صنعت را به خود اختصاص داده است.

بنابر این گزارش، پس از امریکا روسیه قرار دارد که در 
مجموع 26 درصد از بازار جهانی صادرات سالح را در 
فرانسه، چین و  آلمان،  این کشور،  از  دارد و پس  کنترل 

اسرائیل قرار می گیرند.
چین نیز ظاهراً به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از 
کشورهای صادرکننده سالح است به گونه ای که در بازه 
زمانی بین سال های 2008 تا 2012 میزان صادرات سالح 

چین 162 درصد افزایش نشان می دهد.
از 10  با واردات بیش  اما در بخش واردات سالح، هند 
درصِد مجموع واردات سالح در سراسر جهان رتبه اول را 
داراست و پس از آن کره جنوبی با واردات شش درصد، 
پاکستان با پنج درصد و چین نیز با پنج درصد در رده های 

بعدی قرار دارند.
منطقه  در  سالح  واردات  شده  صادر  گزارش های  بنابر 
این  که  گونه یی  به  است  چشمگیر  بسیار  نیز  خاورمیانه 
به خود  را  منطقه ای سالح  واردات  در  سوم  رتبه  منطقه 
اختصاص داده است. برای نمونه سوریه از سال 2007 تا 
2011 واردات سالح  خود را به نسبت 580 درصد افزایش 

داده که بیشتر این واردات از روسیه بوده است.
در  هنگفتی  نظامی  قراردادهای  نیز  گذشته  سال های  در 
منطقه خاورمیانه منعقد گردید که از آن جمله می توان به 
قرارداد نظامی سال 2010 عربستان با امریکا اشاره کرد که 
مبلغ آن 60 میلیارد دالر بود و از آن به عنوان بزرگترین 
قرارداد نظامی 20 سال گذشته یاد می شود. با این قرارداد 
برای  سالح  کننده  وارد  کشورهای  هشتم  رده  عربستان 

بخش دفاعی را به خود اختصاص داد.
پس از امریکا که برای باال بردن توان دفاعی خود بیشترین 
اما  دارند  قرار  انگلیس  و  روسیه  چین،  می کند  را  هزینه 
براساس برآوردهای جهانی به احتمال زیاد چین تا سال 

2025 در این زمینه امریکا را پشت سر خواهد گذاشت.
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نامزدی  کرد:  اعالم  اظهاراتی   در  امریکا  سخنگوی وزارت خارجه 
سوریه  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  جدید  دور  برای  اسد  بشار 

»تحقیرآمیز و شرم آور« است.
ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز شنبه در گفتگویی 
مطبوعاتی اعالم کرد: اینکه بشار اسد، رییس جمهوری سوریه بخواهد 
سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  نامزدی  برای  جدید  فرصتی 

2014 را به دست آورد، واقعا »تحقیرآمیز و شرم آور« است.
وی مدعی شد: امکان ندارد بتوان تصور کرد رییس جمهور نظامی 
که هزاران تن از مردم کشورش را کشته و با گازهای سمی بیش از 
1400 تن را قتل عام کرده، بخواهد به نامزدی در انتخابات ریاست 

جمهوری  آینده در سوریه بیاندیشد.
به  آنچه  هارف همچنین خاطرنشان کرد: ملت سوریه کامال نسبت 
می خواهند صراحت دارند و ما نیز به وضوح اعالم کردیم که از آنها 
حمایت خواهیم کرد و اگر اسد عمال می خواهد که به خواسته های 

مردم سوریه پاسخ دهد باید قدرت را واگذار کند.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا در ادامه تاکید کرد: موضع امریکا 

نسبت به مشروعیت یا عدم مشروعیت اسد کامال مشخص است.

ریشۀ تروریسم در دنیای مدرن
دو  اخیر  روزهای  طی 
دو  در  تروریستی  حادثه 
دو  طی  متفاوت  قاره 
روز متوالی باعث شد که 
مساله تروریسم بار دیگر 
جهانیان  توجه  مرکز  در 

قرار گیرد.
تروریستی  حمالت 
ناجوانمردانه به یک مرکز 
نایروبی  شهر  در  خرید 
در  کلیسایی  به  و  کنیا 
پاکستان  پیشاور  شهر 
زخمی  و  کشته  باعث 

شدن صدها کودک، زن و مرد بی گناه شد. هیچ واژه یی 
نمی تواند خشم در قبال این حوادث و درد و رنجی که از 
سوی این کشتارهای کورکورانه و بی جا حادث می شود 
نیز  محکومیتی  میزان  هیچ  همچنین  و  کند.  توصیف  را 

برای آنها کافی نخواهد بود.
از  اعم  رسانه ها  تروریستی  حمالت  این  دنبال  به 
به پوشش 24 ساعته حادثه  رسانه های قدیمی و جدید 
در  ویژه  توجه  با  نایروبی  تروریستی  حمله  پرداختند. 
جهان رو به رو شد زیرا این حمله سه روز و سه شب 
ادامه پیدا کرد. همچنین این حمله قربانیان زیادی از میان 

تبعه های غربی برجای گذاشت.
مصاحبه هایی  قربانیان  این  هویت  شدن  مشخص  با 
همچنین  شد.  برگزار  آنها  زده  حیرت  خویشاوندان  با 
جوان  افراد  درباره  نیز  کننده ای  منقلب  حال های  شرح 
در خانواده هایی که آینده روشن داشتند اما زندگی آنها 

ناگهانی و بی رحمانه پایان یافت ارائه شد.
این  کرات  به  سیاسی  روزنامه نگاران  و  تحلیل گران 
می پرسند چه  آنها  داده اند:  قرار  بحث  مورد  را  حمالت 
کسانی عامالن حمله هستند؟ ماموریت های آنها چیست؟ 
روابط آنها با سرچشمه تروریسم در جهان یعنی القاعده 
چیست؟ و اینکه چطور می توانیم جلوی آنها را بگیریم؟

این تکاپو برای به دست آوردن جزئیات باعث می شود 
شوند.  گرفته  نادیده  حیاتی تر  و  اساسی تر  سوال های 
می دهد؟  رخ  اصال  حمالت  این  چرا  نظیر  سواالتی 
چرا  همچنین  و  دارد؟  وجود  جهانی  تروریسم  چرا 
قدرتمندترین کشورهای جهان قادر به سرکوب تروریسم 
ریشه های  درک  نیازمند  سوال ها  این  به  پاسخ  نیستند؟ 
کسانی  ندارد  وجود  شواهدی  هیچ  اما  است  تروریسم 

که بر جهان حکومت می کنند این درک را داشته باشند.
»تروریسم  آنچه که  برای  ارایه شده غربی ها  توضیحات 
فرض  لحظه ای  برای  اگر  حتی  شده،  خوانده  اسالمی« 

شود که چنین مساله ای وجود دارد، بدین شکل بوده اند: 
آنها از ما متنفرند. آنها از سبک زندگی ما متنفرند. آنها 
از آزادی ما متنفرند. این مسلمانان موجوداتی هستند که 
ارزش آن را ندارند که به آنها فکر کنیم. اما واقعیت خیلی 

پیچیده تر از این توضیحات است.
این  با  ارتباطی  هیچ  اسالم  که  کنیم  درک  بیایید  ابتدا 
اقدامات ندارد. اسالم به عنوان یک دین با قاطعیت مفهوم 
از هدف آن رد می کند. اسالم  نظر  خودکشی را صرف 
همچنین با همان قاطعیت کشتار مردم بی گناه نه فقط در 
زمان صلح بلکه حتی در زمان جنگ را نیز رد می کند. 
آنهایی که دست به چنین حمالتی می زنند به همان میزان 

از اسالم دور هستند که هیتلر از مسیحیت دور بود.
فهم تروریسم در دوران امروز و ماهیت رویارویی غرب 
با اسالم نیازمند بازگشت به حادثه 11 سپتمبر است زیرا 
به تعبیری این زمان همان زمانی است که همه چیز آغاز 

شد.
متبادر شد،  ذهن  به  روز  آن  از حوادث  پس  که  سوالی 
این بود: چرا 19 جوان عرب تحصیل کرده با آینده های 
روشن دست به قربانی کردن خود زدند؟ این یک سئوال 
امریکایی  تحلیل گران  و  مفسران  از  بسیاری  بود.  طبیعی 
در ابتدا به دنبال یافتن جواب این سوال بودند. اما چندی 
بعد به طور ناگهانی اجازه پاسخ به این سوال داده نشد که 
علت آن این بود که چنین اقدامی برابر با توجیه تروریسم 
است. این منطق نابجا سپس در پوشش میهن پرستی قرار 
گرفت و چندی بعد حتی پرسیدن این سوال نیز معادل 
البته یک تراژدی  با ضد امریکایی بودن بود. این حادثه 

در نوع خود بود.
امریکا  مردم  داده می شد  به سوال فوق ذکر جواب  اگر 
نتیجه  حقیقت  در  سپتامبر   11 که حمالت  می یافتند  در 
مستقیم سیاست های دولت خودشان در خاورمیانه بوده 
است. این حادثه نتیجه خشم همواره جوشان اعراب از 
حمایت کورکورانه امریکا از سرکوب گری فلسطینی ها 

بوده  اسرائیل  توسط 
است.

آنهایی که در خاورمیانه 
به  نکرده اند  زندگی 
سختی خواهند توانست 
ابعاد خشم مردم منطقه 
را درک کنند. شبکه های 
تلویزیونی عربی به طور 
تصاویر  پخش  به  منظم 
باختری  کرانه  حوادث 

و نواز غزه می پردازند.
در این حوادث سربازان 
مسلح  دندان  بن  تا 
بلدوزرها خانه های  و  می کنند  زنان حمله  و  کودکان  به 
کوچک فقیرانه را تخریب می کنند، در حالی که ساکنان 
هم چنین  هستند.  اقدام  این  گر  نظاره  وحشت  با  آنها 
اقدام  فلسطینی ها  اراضی  در  نیز  یهودی  نشینان  شهرک 
این  می کنند.  کهنسال  زیتون  درختان  کردن  نابود  به 
چرخه بی پایان خشونت و سرکوب گری از سوی یک 
قدرت اشغالگر علیه مردم محلی هر روز در شبکه های 

تلویزیونی عربی به نمایش در می آید.
در  که  بود  این  سپتمبر   11 مساله  به  مناسب  پاسخ 
در  عادالنه  و  متعادل  خارجی  سیاست  یک  خاورمیانه 
پیش گرفته شود اما امریکا در زمان دوران جورج دبلیو 
بوش راهی متفاوت را برگزید. این کشور به دلیل آنکه 
پس  بگیرد.  انتقام  می خواست  بود  مواجه شده  با حمله 
از آن افغانستان از هوا بمباران شد و عراق مورد هجوم 
و  بی ثباتی شد  دچار  نیز  سومالی  همچنین  گرفت.  قرار 
امروزه حمالت هوایی و حمالت پهپادهای امریکایی در 

افغانستان، یمن، سومالی و پاکستان ادامه دارند.
این نیز یک تروریسم از نوعی دیگر است اما تروریسم 
از هر نوعی به یک شکل خواهد بود. همچنین قربانیان 
این حمالت شاید صدها و یا هزاران زن و مرد و کودک 
حال  شرح  پوشش  به  رسانه یی  هیچ  اما  بوده اند  بی گناه 
نابود شدن زندگی و آینده آنها نمی پردازد. اگر جهان و 
حقیقتًا جهان غرب درباره مبارزه با تروریسم جدی است 
باید به بی عدالتی در هرجایی که وجود دارد پایان دهد. 
چنین کاری شاید در همه موقعیت ها و در همه زمان ها 
مطمینًا  اسرائیل  و  فلسطین  مناقشه  در  اما  نباشد.  ممکن 
چنین کاری ممکن است. فلسطینی ها باید کشور خودشان 
را داشته باشند و اسرائیلی ها نیز باید به سرزمین های خود 
بروند. این همان نقطه ای است که داستان تروریسم عصر 
مانده  باقی  خردی  جهان  در  اگر  و  می شود  آغاز  مدرن 

باشد این نقطه نیز احتماال پایان آن خواهد بود.

وزارت خارجۀ امریکا: 
نامزدی اسد برای انتخابات 

آینده »شرم آور« است

هشدار عبداهلل گل نسبت به 
»قرون وسطای تاریک« در 

جهان مسلمانان

امریکا همچنان در رقابت های تسلیحاتی جهان 
رتبۀ اول را دارد

جانشین جنرال کیانی 

رییس جمهوری ترکیه به مسلمانان جهان هشدار داد: اگر عقاید منفعت 
طلبانه با سیاست های فرقه یی به دنبال بهار عربی ترکیب شوند، مسلمانان 

احتماالً با تاریکی و ظلمت قرون وسطی رو به رو می شوند.
از  عبداهلل گل، رییس جمهوری ترکیه در چهارمین نشست استانبول 
حضار پرسید: در پایان قرن 21 چه چیز آغاز خواهد شد؟ یک تجدید 
رکود  دوران  یک  یا  است  برخوردار  سعادت  و  صلح  از  که  حیات 
منطقه یی که مردم در نتیجه رقابت های منطقه یی در معرض مشکالت 

جدیدی قرار خواهند گرفت.
به گفته گل هیچ کشور، جامعه یا بخشی از چنین دورانی سود نخواهد 
برد. وی این عصر را درگیری بین تمدنی و یک »سناریو فاجعه آمیز« 

خواند که حتی بدتر از برخورد تمدن هاست.
حکومت  یک  و  دموکراسی  و  اسالم  بین  راهی  دو  هیچ  افزود:  وی 
کثرت گرایی که در آن تمامی ادیان و فرهنگ ها می توانند جایی برای 

خود پیدا کنند و خوشایند همه باشد، وجود ندارد.
در همین حال رییس جمهوری ترکیه گفت: در هیچ کشوری انتقال 
ناگهانی و یک دفعه به دموکراسی و کثرت گرایی وجود ندارد و روند 

ایجاد دموکراسی در هر جامعه یی ضروری و الزم است.
وی افزود: من در سخنرانی سال 2003 خود پیش از جنبش های مردمی 
در جهان عرب بر لزوم ایجاد تغییر در این منطقه به طور مستقیم تاکید 

کرده بودم.
عبداهلل گل هم چنین در سخنرانی خود از اعضای دائم شورای امنیت 
سازمان ملل و همسایگان سوریه خواست تا برای پایان جنگ داخلی 

این کشور به یک استراتژیک سیاسی دست یابند.
اعمال  تاکتیکی بدون  به دلیل تالش های  به گفته وی نشست ژنو 1 

تحریم یا جدول زمانی ناکام ماند.
گل افزود: آنچه که در حال حاضر الزم و ضروری است، ایجاد یک 
محیط سیاسی توسط جامعه بین الملل است که منعکس کننده خواسته 

تمامی مردم سوریه باشد.
وی ادامه داد: بحران سوریه روز به روز عمیق تر می شود و این وضعیت 
برای بشریت شرم آور است. من معتقدم تنها راه حل ایجاد یک روند 
سیاسی است که شامل کشورهایی که به طور غیر مستقیم بر بحران 
سوریه تاثیر می گذارند نیز باشد. برای دستیابی به یک استراتژی در رابطه 

با سوریه اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت الزم اما ناکافی است.
اشاره کرده و  نیز  به مصر  ترکیه در سخنرانی خود  رییس جمهوری 
گفت: مسئولیت ساخت آینده مصر به عهده مردم این کشور است. ما 
از مصر می خواهیم تا هر چه سریعتر به دموکراسی بازگردد. بی ثباتی در 
مصر نه تنها بر جهان عرب بلکه بر کل منطقه و جامعه بین الملل لطمه 

وارد می کند.

روزنامه حریت             
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می کند 8 عاملی که شما را پیر 

همیشه راه هایی برای به تأخیر انداختِن روند پیری وجود دارد. به نظر متخصصان، 
از 35 ساله گی به بعد هر سال تنها کم تر از یک درصد اُفت فیزیکی و ذهنی مربوط 
به روند پیری است، در حالی که ما تصور می کنیم اضافه وزن، بیماری های مزمن 

و متکی بودن به دیگران، با افزایش سن طبیعی ارتباط دارند. 
اما در واقع سن، سنجِش زمان است و  نمی توان عمر واقعِی بدن را با آن محاسبه 
کرد. متخصصان فهرستی از عواملی که باعث ایجاد احساس پیری در افراد می شود 
تهیه کرده و بر اساس آن، راهکارهای ساده یی برای کاهش این اثر پیشنهاد کرده اند.

  کم تحرکی
مزمن  بیماری های  با  و  است  تأثیرگذار  پیری  روند  یافتن  سرعت  در  عامل  این 
ارتباط دارد. اگر  نمی توانید هر روز به باشگاه ورزشی بروید، باید بدانید کارهای 
دیگری هم برای فعال ماندن وجود دارد. به طرز نشستِن خود توجه کنید. شانه ها 
را عقب دهید، صاف بایستید و بنشینید و از خم شدن بپرهیزید. نفس عمیق بکشید. 

طوری راه بروید که گویی برای رسیدن به یک جلسه یا قرار، عجله دارید.

  کاهش فعالیت ذهنی
بیشتر ما گمان می کنیم در دوران بازنشسته گی دیگر فعالیت ذهنی نخواهیم داشت. 
یا  پیدا کرد و  انجام کار خاصی تمرکز  این زمان روی  در حالی که می توان در 
مهارتی را آموخت. پس از سپری کردن یک روز طوالنی و خسته کننده، احتماالً 
دوست دارید جلِو تلویزیون دراز بکشید و برنامۀ محبوب خود را تماشا کنید. بهتر 
است به جای آن به یک کار ذهنی بپردازید، از جمله بازی شطرنج، خواندن کتاب 

و... هر کاری که باعث شود از مغز استفاده کنید.

  رژیم غذایی نامناسب
حتمًا شنیده اید که میوه، سبزی، حبوبات سبوس دار و پروتیین های کم چرب برای 
حفظ سالمت مفید است. اما راه دیگری برای حفظ سالمت، آرام خوردن است تا 

غذا به خوبی هضم شود.

  استرس بیش از حد
التهاب عمومی بدن  نتیجه  باال رفتن میزان کورتیزول و در  باعث  استرس مزمن 
از  می شود. آن چه را باعث استرس شما می شود، شناسایی کنید و تا حد امکان 

موقعیت های استرس زا فاصله بگیرید.

  افکار منفی
بیشتر مردم از تأثیرگذاری فکرهای خوب یا بد روی بدن بی اطالع اند. الزم است 

روی افکار مثبت تمرکز کنید.

  استنشاق دود سگرت
محدودیت  زمینه  این  در  است.  مضر  بسیار  غیرسگرتی  افراد  برای  دود سگرت 

ایجاد کنید و از افراد سگرتی فاصله بگیرید.

  آلودگی های کیمیایی
تا حد امکان در محیط آلوده و بسته قرار نگیرید و مصرف مواد کیمیایی اعم از 

مواد شوینده، آرایشی و... را کاهش دهید.

  مصرف بی رویۀ دارو
اگرچه مصرف مسکن، برای رفع برخی دردها و ناراحتی ها مفید است، اما در طول 
زمان سالمت شما را تهدید می کند. بنابراین حتمًا زیر نظر پزشک از این داروها 

استفاده کنید.

نویســـنده: آلن رول 
برگردان: امیرحسـین آقانوری

 
آیا دوستان ارسطو در فیس بوک می توانستند 
به واقع دوستان او باشند؟ من تا امروز در 
co n( 128 ارتباط  ففحۀ فیس بوک خودم

tact( دارم، که هریک به طریقی ـ کما بیش 
ـ با من در ارتباط هستند. با گروهی از آن ها 
رابطۀ قلبی عمیق دارم و با برخی شاید تنها 
ماه ها  که  مهمانی یی  در  ساعت   2 از  کمتر 
حتا  و  داشته ام  می گذرد، گپ وگفتی  آن  از 
صحبت  که  می شود  سالی   10 عده یی  با 

نکرده ام. 

از نظر فیس بوک همۀ آن ها دوستان من به 
که  هستم  روزی  )منتظر  می آیند.  حساب 
درخواست  من  برای  سایت  یک  باالخره 
دشمنی یا سزای دشمنی بفرستد.( ولی در 
دوست  عنوان  شدم  متوجه  دقیق تر،  نگاه 
است.  شده  کژفهمی  و  ابهام  نوعی  دچار 
چه گونه می توان تمامی این افراد را دوست 
خود دانست. من حتا زمان آن را ندارم که با 
افراد زیادی در تماس باشم. از این گذشته، 
همه به برقراری رابطۀ دوستی با ایشان روی 
خوش نشان نمی دهند. بازهم اگر جزیی تر 
نگاه کنیم، عالوه بر پیام های پیش پا افتاده و 
بی مایه یی که افراد به عنوان “در چه فکری 
نکاتی  می تواند  که  ـ  می گذارند  هستی” 
از  )فارغ  باشند  خودشان  دربارۀ  شخصی 
بازی های مجازی مختلف،  جنسیت شان( ـ 
آن چه  هر  از  متفاوت  گروه های  هواداران 
مختلف  انواع  یا  باشید  داشته  دوست  شما 
آزمون ها و پرسش ها و... هم در فیس بوک 
را  آن ها  یافت می شود. شما می توانید همۀ 
برای دوستان خود بفرستید و چه افتخاری 
نصیب من شده که به دفعات برای پیوستن 
به جنگ های مافیایی دعوت شده ام. حتا یک 
بار شخصی پیشنهاد کرد که کار در مزرعه 
را شروع کنم، در حالی که هیچ عالقه یی به 
دوشیدن شیر گاو و پرورش محصول ندارم. 
حتا آن قدر خوش اقبال بوده ام که بر اساس 
پاسخ هایم به مسابقۀ فلم، به من گفته شده 
چه کسی باید نزدیک ترین دوست من باشد.

کوچک  دلفی  پیش گوی  ای  فیس بوک،  ای 
من!

طریق  این  از  می توان  آن که  وجود  با  اما 
فکر  کرد،  بسیاری حفظ  با  را  خود  ارتباط 
نمی کنم عنوان دوست انتخاب مناسبی باشد. 
این  باشیم،  نداشته  را  احتیاط  جانب  اگر 
سیستم ها می توانند روابط را به سطحی ترین 

روابط  صورت  آن  در  دهند.  تنزل  شکل 
برای  که  دوستی،  خود  برای  نه  می توانند 
دوستان  این  از  هیچ یک  منفعت.  و  لذت 
با  عاطفی  تنش های  و  بحران ها  در  مجازی 
من همراه نبوده اند و هرگز کمکی نکرده اند.

ارسطو در دفتر هشتم از اخالق نیکوماخوسی 
مختلف  شکل  سه  میالد(،  از  قبل   350(

دوستی را از یک دیگر تشخیص می دهد:
شخص  با  شما  مصلحتی:  دوستی های  1ـ 
می آید  کارتان  به  که  دارید  رابطه  زمانی  تا 
و هرگاه شخص از رساندن خدمات سرباز 
او  با  رابطه  حفظ  برای  دلیلی  شما  زند، 
ندارید. من به آرایشگر خود هرگاه احتیاج 

او  وقت  هیچ  می زنم.  سر  دارم،  اصالح  به 
را به صرف چای، کافه یا گفت وگو دربارۀ 
آخرین فلم تارانتینو دعوت نمی کنم. هرچند 
اگر همان شخص بتواند در مورد تارانتینو، 
من  دل بسته گی های  از  هریک  یا  و  فلسفه 
خواهم  سراپاگوش  هم  من  کند،  صحبت 

بود.
خوش گذرانی:  و  تفریح  برای  دوستی  2ـ 
که  دارید  رابطه  زمانی  تا  شخص  با  شما 
از مصاحبت  واقع  در  دارید،  نقاط مشترک 
ـ  شما  بنابراین  می برید.  لذت  یکدیگر 
عالوه بر مصلحت اندیشی ـ چون یکدیگر 

دوست  هم  با  مایلید  می کنید،  سرگرم  را 
به ترشی  این دوستی  اگر شیرینی  باشید و 
گراید، از هم فاصله خواهید گرفت. به طور 
قطع، من هیچ عالقه یی به معاشرت با کسی 
یا  و  زگیل  جراحی  پیرامون  می خواهد  که 

همورویید صحبت کند، ندارم.
3ـ دوستی برای دوستی: از نظر ارسطو این 
شکل از دوستی، عالی ترین گونۀ آن است. 
شما دیگر به دنبال منفعت و خوش گذرانی 

خاطر خودش  به  را  فرد  تنها  بلکه  نیستید، 
وجوه  تمام  که  مفهوم  این  به  می پذیرید، 
نیست  مهم  ـ  می کنید  قبول  را  شخص  آن 
می خواهید  شما  حال  هر  به  هستند.  چه 
این دوستی را حفظ کنید، چون نظر خوبی 

نسبت به فرد دارید.
پیچیده ترین  را  دوستی  نوع  سومین  ارسطو 
نظر  از  هرچند  می داند  رابطه  برقراری  نوع 
او، با دوام ترین نوع آن هم هست. دو نوع 
اول، رایج تر هستند اما خیلی سریع تر نیز به 
تمایالت  و  نیازها  چون  می گرایند،  سردی 

]پیوسته[ تغییر می کنند.
بر  زیادی  تأکید  فیس بوکی  دوستی های 
که  است  روشن  دارند.  منفعت  و  تفریح 
بازی ها و سرگرمی های افراد بر پایۀ تفریح 
ارتباط ها  از  انبوهی  شما  که  وقتی  و  است 
که چشم  آن هایی  با  )حتا  می کنید  را حفظ 
دیدن شان را ندارید(، آن ها شکل مصلحتی 
به خود می گیرند. چون به عنوان مثال شما 
دوست دارید چهرۀ محبوب به خود داشته 
باشید یا ممکن است از طریق آن ها با افراد 
قلم  یا  هنر  یا  و  باشید  تماس  در  دیگری 

توانای خود را به آن ها نشان دهید.
صمیمی ترین دوستان من آن هایی نیستند که 
نزدیک  یا  مشابه  پاسخ های  فلم  مسابقۀ  در 
در  عضویت  برای  یا  کرده اند  ارایه  من  به 
درخواست  من  برای  هواداران  گروه  فالن 
هرگاه  که  هستند  آن هایی  بلکه  فرستاده اند؛ 
ایشان  به  می توانم  هستم،  یاری  نیازمند 
مقابل  در  نیز  آن ها  و  کنم  تکیه  و  اعتماد 
شما  دارند.  اطمینان  من  به  همین گونه  به 
نه  دارید.  پیشینه  خود  واقعی  دوست  با 
بلکه  است،  مشترک  دیدگاه های تان  تنها 
به چالش  را  یکدیگر  خصوصیات شخصی 
می کشید و از دل آن توانایی های بالقوۀ خود 
یکدیگر  وجود  به  شما  می کنید.  بیرون  را 
حوزه های  از  هم  برای  و  هستید،  وابسته 
نمی توانید  که  برمی دارید  پرده  شخصی یی 
زنده گی  شما  بگذارید.  میان  در  سایرین  با 
کردن،  توجه  بودن،  برمبنای گوش  را  خود 
سرمایه گذاری  بخشیدن  و  کردن  مشارکت 
قلم موهای  سیت  من  برای  می کنید. 
خوش نویسِی چینی که دوستم از سفر چین 
از  بیشتر  الفتی  و  ارزش  آورده،  سوغات 
مختلف  افراد  از  که  دارد  مجازی  هدیۀ  هر 

بی هدف و به صورت گذرا به دست من یا 
است  ممکن  است.  رسیده  من  مثل  هزاران 
تفریح و  این عالی ترین نوع دوستی  که در 
مصلحت هم باشد، ولی همان هم از حفظ 
این رابطه سرچشمه می گیرد. بنابراین من با 
استفاده از حکمت/خرد ارسطو فیس بوک را 
نه به عنوان جای گزینی برای دوستی؛ بلکه 
نظر  در  دوستی  برای  ابزاری  منزلۀ  به  تنها 

می گیرم.

صمیمی ترین دوستان من آن هایی نیستند که در مسابقۀ فلم 
پاسخ های مشابه یا نزدیک به من ارایه کرده اند یا برای عضویت در 
فالن گروه هواداران برای من درخواست فرستاده اند؛ بلکه آن هایی 
هستند که هرگاه نیازمند یاری هستم، می توانم به ایشان اعتماد و 
تکیه کنم و آن ها نیز در مقابل به همین گونه به من اطمینان دارند. 
شما با دوست واقعی خود پیشینه دارید. نه تنها دیدگاه های تان 
مشترک است، بلکه خصوصیات شخصی یکدیگر را به چالش 
می کشید و از دل آن توانایی های بالقوة خود را بیرون می کنید. شما 
به وجود یکدیگر وابسته هستید، و برای هم از حوزه های شخصی یی 
پرده برمی دارید که نمی توانید با سایرین در میان بگذارید

چرا ارسطو درخواست دوستی 
مرا در فیس بوک نمی پذیرد؟



          ناصر فکوهی

در این یادداشت به هیچ رو قصد ما وارد شدن به بحث 
می توانند  خواننده گان  و  نیست  روشن فکر  تعریِف 
مفهوم »روشن فکر« را به همان معانی متعارفی که ظاهراً 
در سطح عمومی و در قالبی ابهام انگیز وجود دارد یعنی 
فکری  »منتقدان  یا  و  می کنند«  فکری  کار  که  »کسانی 

جامعه« و ... در نظر بگیرند.
می شوند  مشاغل  از  بزرگی  طیف  شامل  گروه ها  این 
که »نخبه گان« فکری جامعه، از مهم تریِن آن ها هستند. 
به  که  هستند  کسانی  این جا  در  نخبه  از  ما  منظور 
عنوان  به  که  موقعیتی  از  صورتی  هر  به  و  شکل  هر 
»روشن فکر« و یا واژۀ دیگری با این معنا برای آن ها به 
وجود می آید )استادان دانشگاه ها، نویسنده گان، گروهی 
از هنرمندان، روزنامه نگاران و غیره(، می توانند به برخی 
جمله  از  و  بیابند  دست  اجتماعی  خاص  امتیازات  از 
اجتماعی  کنش گران  دیگر  افکار  بر  معینی  حدود  در 
تأثیر گذاری  که  کنند  تصور  یا  ) و  کنند  تأثیر گذاری 
به صورتی  »امتیازات«  این  که  است  بدیهی  می کنند(. 
کاماًل نابرابر و حتا می توان گفت ناعادالنه توزیع شده 
است. و این امری است که نه تنها در جامعۀ ما بلکه 
در سایر جوامع، از جمله پیشرفته ترین آن ها از لحاظ 
امر(  این  متعارف  معیارهای  ) با  توسعه یافته گی  میزان 
در  که  است  آن  در  اساسی  تفاوت  می شود.  مشاهده 
توزیع  این  در  که  عقالنیتی  میزان  توسعه یافته،  جوامع 
وجود دارد ) و لو برای حفظ و تداوم خود سیستم ( از 
منطق قابل درک تر و چشم اندازهای روشن تری نسبت 
به کشورهای در  حال توسعه برخوردار است که عمومًا 
خویشاوندی،  نظام  چون  دیگری  مقوالت  آن ها  در 
گروه های هم بسته گی مالی ـ  اقتصادی، روابط دوستی و 
مرید پروری و غیره، بیشترین تأثیر را بر توزیع امتیازات، 
در جذب و باال بردن سطح درجۀ تأثیر گذاری افراد و یا 
برعکس در پایین کشیدن و حاشیه یی کردن آن ها دارد. 
ولی به هر سو در توزیع نابرابر و احساِس گاه سخت و 
دستکاری کننده یی که این نابرابری بر موضع گیری ها و 
تحلیل های روشن فکرانه ایجاد می کند، نمی توان شک 
داشت. این را نیز ناگفته نگذاریم که امتیازات همواره 
با هزینه هایی نیز همراه است که هر اندازه جامعه یی در 
روند گسترش آزادی های بیان و سایر آزادی های مدنی 

کمتر پیش رفته باشد و بیشتر درگیر مناسبات فاسد و 
آلودۀ مالی یا سنتی باشد، این هزینه ها نیز بیشتر می شود 
مهاجرت های  روندهای  صورت  به  را  خود  اغلب  و 
»اخراج«  و  حاشیه نشین کردن ها  و  الزامات  و  اجباری، 
افراد از روندهای زنده گی متعارف در جامعه و حتا تا 
حد حذف فیزیکی و یا ایجاد شرایط خود به خودی 

این حذف، گسترش دارند.
اجتماعی  گروه های  از  یک  هر  مثابه  به  روشن فکران 
روابط  با  یا  غیر منسجم  زیادی  حد  تا  گروهی  ولو 
وجود  دلیل  به  بزرگ،  طیفی  در  گسترش  و  درونی 
دلیل  به  منابع و  از  میدانی محدود  امتیازات در  همین 
وجود همین خطرات در میدانی مشخص از الزامات و 
تهدیدها، طبعًا با یکدیگر درگیر و در رقابت هستند و 
یا  این رقابت ها شروع به شکل دادن به »گروه«  ها  در 
ائتالف هایی می کنند که بتوانند بنا بر قانونی طبیعی با 
کمترین هزینه به بیشترین فایده برسند. با این وصف 
موقعیِت  میان  بارزی  تفاوت های  نیز  زمینه  این  در 
و  اندیشه  گسترِش  و  رشد  میان  بسته،  و  باز  جوامع 
به  عام  طور  به  جامعه  در  فکری  داوری  قابلیت های 
مثابۀ پایه های مستحکمی برای رشد و اندیشۀ خالق در 
سطح نخبه گان وجود دارد که تفاوت و تأثیر اجتماعی 
خود را در قدرت و حیثیت اجتماعی روشن فکران و 
زمینه های  که  می دهد  نشان  شرایطی  سقوط  یا  بهبود 
اندیشه و فکر در هر جامعه یی  برای رشد  را  مناسب 
از  یکی(  فقط  البته  ) و  یکی  این رو  از  می دهند.  نشان 
دالیلی که می تواند رشد و تعالی و یا زوال و سقوط 
فکری را در یک جامعه نشان دهد، موقعیت و رفتارها 
و کنش ها و واکنش های درونی و برونی خود جامعه یی 
است که با این موقعیت ها سر و کار دارند و از آن بهره 

می برند و یا از آن ضربه می خورند.
پاشنۀ  ) یا  اسفندیار  چشم  روشن فکران،  میان  این  در 
وسیلۀ  به  دستکاری شدن  آن  و  دارند  نیز  آشیلی( 
حال  در  خود  می کنند  تصور  که  است  جامعه یی 
دستکاری کردِن آن هستند؛ تصویری واژگون در آیینه یی 
خیالین. روشن فکران نسبت به توانایی ها و قابلیت های 
دستکاری کنندۀ خود، و برعکس نسبت به توانایی های 
برای  هستند،  توهم  در  به شدت  جامعه،  در  معکوس 
آن که صرفًا به نمونه یی کوچک بسنده کنیم، می توانیم 
نظام  به  یا  و  »طبقه بندی کننده«  ساز و کارهای  به 

در  که  کنیم  اشاره  روشن فکرانه  »سلسله مراتبی ساز« 
آن روشن فکران به شدت تحت تأثیر گفتمان اجتماعی 
قرار می گیرند و در روندی از »دنباله روی« خود را در 
موقعیتی در سطحی خاص می بینند که باید تالش کنند 
بهتری  موقعیت  و  کرده  هدایت  »باال«  به سوی  را  آن 
که  بر شرایطی  بنا  »روشن فکری«  در سلسله مراتب  را 
است،  کرده  تعیین  حوزه هایش  از  یک  هر  در  جامعه 
برای خود به وجود بیاورند. تحلیل زبان شناختی آن چه 
انسان شناسان و زبان شناسان »واژگان خطاب« می نامند، 
در هر یک از زبان ها و به خصوص در زبان و فرهنگ 
ما در این مورد بسیار گویا است: برای مثال نگاه کنیم به 
استفاده و سوء استفاده هایی که در حال حاضر در زبان 
ما از واژگانی چون »دکتر...«، »استاد...«، »اندیشمند...«، 
افزودن صفاتی هر چه  با  موارد  از  بسیاری  در  و... و 
»بزرگ«،  »برجسته«،  همچون  مبالغه آمیز  پیش  از  بیش 
»صاحب نام«، »فرهیخته« و... یا استنادهایی که درست و 
نادرست به مدارک دانشگاهی، جوایز ادبی و دانشگاهی 
از این بدتر، تعیین   ... )»مرد سال«، »دانشمند سال« و 
چنین امتیازاتی به صورت خلق الساعه به وسیلۀ کسانی 
که مشخص نیست اقتدار و مشروعیِت چنین کاری را 
تحصیل  محل  دانشگاه های  به  یا  و  آورده اند(  کجا  از 
یا  و  می شود  »مرادان«  به  »مریدان«  طرف  از  غیره  و 
»نام  برای  روشن فکران  خود  که  واژگانی  و  استنادها 
بردن« و یا »نام نبردن« از یک دیگر به کار می برند. افراد 
با توجه به موقعیتی که برای خود قایل اند، به دیگران 
پاسخ می دهند یا نمی دهند، گاه مسوولیت پاسخ گویی 
را به »مریدان« یا »شاگردان« خود وا می گذارند. مثال  ها 
را می توان در جوامعی هم چون جامعۀ ما، تا بی نهایت 
ما  دانشگاهیانِ   یا  روشن فکران  از  گروهی  داد:  ادامه 
در  که  می دانند  آن  از  باالتر  بسیار  را  خود  سطح  که 
حاضر  تنها  و  بنویسند  مطلب  مجالت  یا  روزنامه ها 
را  که خود  دیگر  گروهی  یا  و  هستند  »گفت وگو«  به 
»جهانی« ارزیابی کرده و سطح خود را در آن نمی بینند 
این  بنویسند و حتا  »فارسی«  زبان  به  را  آثار خود  که 
افتخار را به زبان فارسی نمی دهند که خود آثارشان را 
به زبان مادری برگردانند و این کار را بر عهدۀ یکی از 
»شاگردان شان« می گذارند، و یا »فرهیخته گان« ی که حتا 
در دنیای مجازی، این که خود پایگاه و سایت بسازند 
را در شأن خود نمی بینند و این کار را بر عهدۀ برخی 
که  دانشگاهیانی  و  می گذارند،  خویش  »هواداران«  از 
مقاالت خود را در مجالت »علمی  ـ  پژوهشی« بدون 
خواننده می نویسند و در مقاالتی که دربارۀ کشور خود 
نوشته اند، گاه حتا یک رفرنس نیز به سایر همکاران شان 
نمی دهند و برعکس ده ها استناد به نویسنده گان غربی، 

مقاالت شان را آکنده می کند و ... 
به  تنها  و  ندارد.  بر  در  فایده یی  فهرست،  این  ادامۀ 
از  بارها  و  بارها  که  نگارنده  که  شد  ذکر  دلیل  این 
روشن فکران ) که به درست یا به غلط خود را یکی از 
آن ها می پندارد ( در مقاالت متعددی دفاع کرده است، 
خود  این  ) که  خود  از  انتقاد  از  نوعی  با  را  دفاع  این 
بی شک »خود نگارنده« را هم در بر می گیرد( تکمیل 
کند؛ زیرا عمیقًا می پندارد که این نقطه ضعف و چشم 

اسفندیارِ روشن فکران و دانشگاهیان است.
کردن  »روشن«  را  خویش  رسالت  و  وظیفه  که  آنان 
درک  برای  اجتماعی  کنش گران  به  ابزارهایی  ارایۀ  و 
تحت  تاثیر  الاقل خود  باید  می دانند،  بهتر شرایط شان 
گفتمان های جامعه یی که به رغم سنت های ارزشمندش 
و  بی ارزش  بسیار  سنت های  بی شمارند(  ) که 
تخریب کننده یی همچون تملق، چاپلوسی، نوکر منشی، 
مرید پروری، قهرمان سازی و گریز از اندیشه، تنبلی و 
آسوده طلبی فکری و گریز از کار و مسوولیت و غیره 
را نیز دارد، قرار نگیرند و وسوسۀ چنین ساده انگاری ها 
و سپردن خویش به موج انحرافی »هواداران« که عمومًا 
بیشترین اَشکال بروز خود را در جوامع بسته و سست 
می دهد،  نشان  دموکراتیک  بنیان های  در  ضعیف  و 
از  گریز  عدم  نقد پذیری،  و  نقد  از  گریز  عدم  ندهند. 
پوچی  به سلسله مراتب  از سر سپردن  گریز  گفت و گو، 
چون استاد دانشگاه، روشن فکر، نویسندۀ ادبی، مترجم، 
و غیره در استدالل ها و رویکردهای اجتماعی، گریز از 
»عکس های  رسانه یی  بازی های  در  کردِن خود  درگیر 
بزرگ و کوچک« و آن چه از قدیم به مثابۀ ابزاری علیه 
روشن فکران از آن استفاده شده و در قالب اصطالحاتی 
»روشنفکران  و  روشن فکرانه«  »ژست های  چون 
در  ویژه  به  و  است،  رفته  کار  به  غیره  و  کافه نشین« 
»اندیشۀ  و  جهانی«  »روشن فکر  بازی  از  کنونی  جهان 
بزرگ« و »رهبری فکری« و ... در دنیایی که سال های 
سال است چنین مقوالتی را جز در حوزه های تبلیغاتی 
و استراتژی های بازاریابی ) ولو در حوزه های علم( کنار 
گذاشته است، به باور ما استراتژی هایی ضروری برای 
کاهش خطر این نقطه ضعف روشن فکران است تا آنها 
پیش  از  بیش  امروز  دنیای  در  که  موقعیتی  در  بتوانند 
برای هر جامعه یی ضرورت دارد، برسند: اندیشیدن به 
سازوکارهای اجتماعِی تولید و بازتولید کنش اجتماعی 
و خطرات و تهدید های آن ها برای جامعه از خالل نقد 
به  برای رسیدن  راه حل هایی  یافتن  آن ها و  سرسختانۀ 
وضعیتی بهتر برای انسان هایی که در این جوامع و با 

یکدیگر زنده گی می کنند.

سال پنجم y شمارة یکهزار یکصد و پنجاه و چهارم y یکشنبه 13 میزان/مهر y 1392 1 ذوالحجه y 1434 6 اکتوبر 2013

چشــم اسـفندیار 
روشن فکران
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باز آیینه خورشید از آن اوج بلند...
باز آیینۀ خورشید از آن اوج بلند

راست بر سنگ غروب آمد و آهسته شکست
شب رسید از ره و آن آینۀ خرد شده
شد پراکنده و در دامن افالک نشست

تشنه ام امشب، اگر باز خیال لب تو
خواب نفرستد و از راه سرابم نبرد

کاش از عمر شبي تا به سحر چون مهتاب
شبنم زلف ترا نوشم و خوابم نبرد

روح من در گرو زمزمه یي شیرین است
من دگر نیستم، اي خواب برو، حلقه مزن
این سکوتي که تو را مي طلبد نیست عمیق

وه که غافل شده اي از دل غوغایي من

مي رسد نغمه یي از دور به گوشم، اي خواب
مکن، این نغمۀ جادو را خاموش مکن:

»زلف، چون دوش، رها تا به سر دوش مکن
اي مه امروز پریشان ترم از دوش مکن«

در هیاهوي شب غم زده با اخترکان
سیل از راه دراز آمده را همهمه یي ست
برو اي خواب، برو عیش مرا تیره مکن

خاطرم دست خوش زیر و بم زمزمه یي ست

چشم بر دامن البرز سیه دوخته ام
روح من منتظر آمدن مرغ شب است

عشق در پنجۀ غم قلب مرا مي فشرد
با تو اي خواب، نبرد من و دل زین سبب است

مرغ شب آمد و در النۀ تاریک خزید
نغمه اش را به دلم هدیه کند بال نسیم
آه... بگذار که داغ دل من تازه شود

روح را نغمۀ همدرد فتوحي ست عظیم. 

شعري از مهدي اخوان ثالث



اسحق  سید  و  سابق  دفاع  وزیر  وردک  عبدالرحیم 
انتخابات  در  شرکت  برای  مجلس،  نمایندۀ  گیالنی 

است  قرار  که  کشور  ریاست جمهوری 
شود،  برگزار   2014 سال  اپریل  ماه  پنجم 

ثبت نام کردند.
با ثبت نام وردک و گیالنی، تعداد نامزدهای ثبت نام 

کرده در انتخابات افغانستان به هشت تن رسید.
قرار است امروز زلمی رسول وزیر خارجه نیز رسمًا 

در کمیسیون انتخابات ثبت نام کند.
آقای رسول روز گذشته از سمتش کنار رفت. 
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مال برادر در خدمتِ آقای کرزی 
یا استخباراتِ پاکستان؟

از سیاست عدم مداخله...
 امریکا در نشستی با وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک ارتش 
پاکستان، این کشور را به عنوان شریک اصلی برای امنیت 
منطقه خواند و از نقش اسالم آباد در تسهیل خروج نیروهای 

 امریکایی از افغانستان قدردانی کرد.
وی از احتمال ادامه روابطشان با صندوق حمایت از ائتالف 

پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان خبرداد.
جنرال آستین افزود، نشست های مشورتی به روابط نظامی 
ما با هدف بهبود صلح و ثبات در منطقه کمک کرده است.

گفت،  و  کرد  تاکید  آموزشی  حمایت های  ادامه  بر  وی 
صندوق حمایت از ائتالف به عنوان وسیله ای ضروری برای 

حفظ روابط مستحکم عمل خواهد کرد.
وزیر دفاع پاکستان نیز در این دیدار اعالم کرد، اسالم آباد 
خواستار صلح در منطقه است و برای ایفای نقشی به منظور 
دستیابی به صلح و ثبات در این منطقه آماده است. پاکستان 
سیاست  از  و  است  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  خواستار 
عدم مداخله در امور داخلی افغان پیروی می کند. به عالوه 
پاکستان همیشه به پیشبرد روند صلح و سازش در افغانستان 
به منظور دستیابی به صلحی پایدار در منطقه کمک خواهد 

کرد.
ریچارد اولسان، سفیر امریکا در پاکستان نیز در این نشست 

حضور داشت.

به جای شخصیت ها از...
 بحث های کاندایدان به جای شخصیت ها بر مسایل مهم 

بچرخد که آیندۀ افغانستان را تعیین کند.
قبل از این نماینده ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان 
افغانستان  انتخابات  پروسه  در  آنان  اگر  که  بود  گفته 
کمبودی را احساس کنند، از انتقاد در مورد دریغ نخواهند 

کرد.
پروسۀ  یک  است چون  افغان ها  از  انتخابات   « گفت:  او 
افغانی می باشد و باید به رهبری افغان ها باشد. اما ما در 
پروسه  این  در  را  کمبودی هایی  و  کاستی ها  که  صورتی 

مشاهده کنیم از ابراز نظر در رابطه دریغ نخواهیم کرد.«

          احمـد عمران

شماره دومِ  فرد  برادر  عبدالغنی  مال  رهایی  از  روزها 
و  می شود  سپری  پاکستان  زندان  از  طالبان  تشکیالت 
مطرح  همواره  او  رهایی  از  پس  ضدونقیضی  حرف های 

بوده است.
برادر  مال  انتقال  از  پاکستان  رسانه های  برخی  به تازه گی   
برخی  با  گفت وگو  هدف  به  کشور  این  پیشاورِ  شهر  به 
نماینده گان طالبان خبر داده اند؛ ولی هم زمان گزارش هایی 
رد  را  ادعاهایی  چنین  برادر  مال  شخصًا  که  شده  منتشر 

کرده است.
استخباراتی  سازمان های  که  مدعی اند  برخی ها  هرچند 
حلقۀ  با  مذاکره  برای  را  برادر  مال  مأموریت  پاکستان، 
حال  عین  در  ولی  می کنند؛  تأیید  طالبان  گروه  رهبری 

برخی دیگر از بی خبری این سازمان ها خبر می دهند. 
صورت  ابهام  از  هاله یی  در  برادر  مال  رهایی  این که  در 
از  تنها  نه  پاکستان  نیست.  تردید  جای  هیچ  گرفته، 
مأموریت مال برادر خبر دارد؛ بل در برنامه ریزی و اجرای 
این مأموریت نیز نقش داشته است. شاید مقام های دولت 
افغانستان ادعا کنند که مال برادر را آن ها از زندان پاکستان 
از  یک  هیچ  که  است  این  امر  واقعیت  اما  کرده اند؛  رها 
نهادها و مقام های کشور با مال برادر نه تماس داشته اند و 
نه می دانند که او در کجا به سر می برد. علی الظاهر رهایی 
آقای کرزی  به ویژه  و  مقام های کشور  تأکید  با  برادر  مال 
صورت گرفته؛ ولی پاکستان نیز آن قدر در سیاست ناشی 

نیست که آب را نادیده، موزه را از پا بیرون کند. 
را  ارگ  سیاست های  شکست  عماًل  برادر،  مال  رهایی 
داد.  نشان  با مخالفان مسلح  امر مصالحه و گفت وگو  در 
امضای  انتخابات،  برگزاری  آستانۀ  در  که  ارگ نشینان 
توافق نامۀ امنیتی با امریکا و خروج سربازان ناتو از کشور 
به رخ همه گان و  را  او ضاع  بر  می خواستند تسلط خود 
به ویژه متحدان بین المللی افغانستان بکشند، با طرح رهایی 
افراد طالبان از زندان های پاکستان نشان دادند که چنان در 
ساده ترین  درِک  از  حتا  که  کم تجربه اند  و  ناشی  سیاست 
معادالت سیاسی هم عاجز مانده اند. چه گونه آقای کرزی 
باور کرده است که رهایی طالبان می تواند ضامن برقراری 

صلح و امنیت در افغانستان باشد؟ 

دست کم از آغازِ برنامۀ رهایی طالبان، نزدیک به چهل تن 
آزادی  ولی  شده اند؛  آزاد  پاکستان  زندان های  از  آن ها  از 
این افراد همان بوده است و پیوستن دوبارۀشان به صفوف 
این که  بر  مبنی  هم  کوچک  نشانۀ  یک  حتا  همان.  طالبان 
یکی از این افراد از گذشتۀ خود اظهار ندامت کرده باشد 
آماده گی، در دست  ابراز  به روند صلح  برای کمک  یا  و 
واقعیت است  این  نشان گر  به صراحت  این مسأله  نیست. 
به  یا  نسبت  دنبال می کند که  را  آقای کرزی طرحی  که 
نتایج آن ناآگاه است و یا می داند و خود را به نافهمی زده 
آقای  که شخصًا  دارد  هم وجود  احتمال  این  زیرا  است. 
کرزی بخشی از یک توطیۀ کالن برای بی ثباتی افغانستان 
سخن گویان  و  نیست  درست  موضوع  این  اگر  باشد. 
آقای کرزی آن را رد می کنند، پس همان موضوع اول که 
است،  خودش  اقدامات  به  نسبت  کرزی  آقای  بی خبری 
به هیچ  معادله  این  باشد؛ چرا که  داشته  می تواند صحت 

صورت نمی تواند به یک نتیجۀ سوم منجر شود.
 موضوع قابل مکث در خصوص مال برادر به عنوان فرد 
پاکستان است.  با استخبارات  او  شماره دوم طالبان، رابطۀ 
عماًل  زندان  دوران  در  برادر  مال  که  دارند  باور  برخی ها 
روانی  و  چنان شکنجه های جسمی  پاکستانی ها  از سوی 
به شمار  سالم  فردی  نمی تواند  دیگر  که  متحمل شده  را 
رود. ولی برخی دیگر از آگاهان با رد این نظر معتقد اند 
که مال برادر در دوران زندان به مهرۀ استخبارات پاکستان 

تبدیل شده است. 
هرچند گروه طالبان به عنوان بخشی از سیاست هژمونی 
پاکستان بر منطقه تلقی می شود؛ ولی شاید برخی افراد آن 
از روابط آن چنانی با استخبارات این کشور برخوردار نبوده 
باشند. در مورد مال برادر این حدس وگمان وجود داشت 
استقالل  دارای  و  مستقل  فردی  می خواهد  عمدتًا  او  که 
رای باقی بماند. اما پرسش اساسی این جاست که آیا در 
سال های اسارت هم چنان در این موضع باقی مانده است. 
زیرا اگر استقالل رای و نظر مال برادر صحت می داشت، 
و  کجاست  در  او  که  می دانستند  کشور  مقام های  حداقل 

چه فعالیت هایی را پس از رهایی انجام می دهد. 
محل  و  فعالیت ها  به  نسبت  کشور  مقام های  بی خبری 
دوم  حدس  می تواند  رهایی،  از  پس  برادر  مال  سکونت 
پیش  او  رهایی  احتماالً  که  کند  تقویت  او  مورد  در  را 

برنامۀ  باشد،  بوده  افغانستان  دولت  برنامۀ  آن که  از 
برداشتی،  چنین  برای  است.  بوده  پاکستان  استخبارات 
جمله  آن  از  کرد،  مطرح  را  چندی  استدالل های  می توان 
این که استخبارات پاکستان به هیچ وجه نمی خواهد نفوذ 
و  گروه  به  به آسانی  طالبان  به  نسبت  را  خود  سیطرۀ  و 
استخبارات  برندۀ  برگ  کند.  واگذار  دیگری  کشور  یا 
و  نفوذ  همین  تروریسم،  و  منطقه  جنگ  در  پاکستان 
خود  برای  پاکستان  استخبارات  اگر  است.  بوده  سیطره 
به آسانی  معادله  تمام  از  آن گاه  کند،  بدیل تراشی  عماًل 
قابل حذف است و سیاست مداران پاکستانی بر این نکته 

به خوبی وقوف دارند. 
را  طالبان  بی گاه  و  گاه  پاکستانی حمالت  سیاست مداران 
واگذاری  ولی  می کنند،  تحمل  کشورِ خود  از  مناطقی  بر 
قیمومیت طالبان را به آقای کرزی و یا شورای صلح تحمل 
نخواهند کرد. از جانب دیگر، پاکستان در گفت وگوهای 
خود با جامعۀ جهانی، از همین برگ برنده استفاده می کند 
و به همین دلیل است که می بینیم جامعۀ جهانی همواره 
منطقه  سیاسی  معادالت  در  پاکستان  تعیین کنندۀ  نقش  بر 
تأکید دارد. آیا پاکستان حاضر می شود چنین موقعیتی را 
با رهایی چند عضو طالبان هرچند در میان آن ها فردی به 
اندکی  با  بدهد؟!...  از دست  باشد،  برادر  مال  بلندپایه گی 
نتیجه  می توان  پس  است.  منفی  پاسخ  که  می بینیم  تأمل 
دام  در  نیز  طرح  این  در  کشور  دولت مردان  که  گرفت 
بازی  این  در  تعمدی  اگر  و  افتاده اند  پاکستان  نقشه های 
نداشته اند، می توان گفت که ساده انگاری آن ها در مسایل 

سیاسی سبب به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است.
مال برادر زمانی که به زندان رفت، دیگر به مهره یی سوخته 
تبدیل شد و حتا گروه طالبان حمایت خود را از او دریغ 
حساسیت های  که  طالبان  رهبری  چه گونه  حاال  داشت. 
از خود نشان می دهد، ممکن  به وضعیت  ویژه یی نسبت 

است با یک مهرۀ سوخته دوباره وارد تعامل شده باشد. 
رنج  عمیق  کم مایه گی  از  افغانستان  دولت  صلح  سیاست 
می برد و نیاز به بازنگری جدی و اساسی دارد. حتا اعضا و 
رهبری فعلی آن، دیگر نمی توانند در گفتمان صلح محلی 
از اعراب داشته باشند و پیش از این که رسوای عام وخاص 

شوند، بهتر است از وظایف خود کناره گیری کنند.     
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فرصت های بسیاری را...
بین  را  اعتمادسازی  ما  منظم  به صورت  که  است  این  دوامدار   
افغانستان و کشورهای منطقه تشویق و تقویت کنیم و در جریان 
مشترک  مشکالت  برای  مشترک  راه حل های  ما  متقابل،  تقویت 

خود پیدا کنیم.«
امنیتی در  و  پیچیدگی های سیاسی  از  کنفرانس ها گرهی  این  آیا 
منطقه را باز خواهد کرد؟ آقای مرادیان گفت: »روند اعتمادسازی 
زمانبر است. اینها )شرکت کنندگان خارجی کنفرانس( باید بیایند 
و گپ های افغان ها را بشنوند و ما گپ های آنها را بشنویم و ببینیم 
که نقاط مورد اختالف ما کجا است و آیا نقاط مشترکی وجود 

دارد یا خیر؟ پس باید صبر و حوصله داشته باشیم.«
رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان 
هم در این کنفرانس با انتقاد از سیاست های کشورهای منطقه بر 
استفاده از ظرفیت هایی که در این کشورها نهفته است، تاکید کرد.
مشاور حامد کرزی گفت: »ما در این منطقه از جهان فرصت های 
بسیاری را از دست می دهیم، در حالی که صاحب جمعیت جوان، 
منابع سرشار طبیعی و امکانات وسیع رشد اقتصادی می باشیم، اما 
کمترین تبادالت اقتصادی در میان کشورهای ما صورت می گیرد.«
او افزود: »راه های زمینی ما آن گونه که باید با هم وصل نیستند، 
امکانات بندری ما به گونه محدود مورد استفاده همسایه ها قرار 
می گیرند و یا اینکه ما از آنها به منظور محاصره و محدودسازی 
خود  همسایه های  بر  فشار  اعمال  هم  یا  و  تجارت  و  مبادالت 

استفاده می کنیم.«
در این کنفرانس قرار است در باره سطح همکاری های اقتصادی، 
امنیتی و چالش های پیش رو بحث و گفت وگوهای  فرهنگی و 

انجام شود.
این نشست در قلعه تاریخی اختیارالدین شهر هرات برگزار شد و 

امروز به کار خود پایان می دهد.
این دومین کنفرانس امنیتی هرات است. سال گذشته در حاشیه 
امنیتی هرات، نشست سه جانبه  نخستین کنفرانس گفت وگوهای 
کشورهای هند افغانستان و پاکستان برگزار شده بود. در کنفرانس 

روز گذشته نماینده گان پاکستان شرکت نکردند.

پاکستان د سولې لپاره...
 ماندګار ورځپاڼې ته هیله مندي ښکاره کړه، چې ګویا د پاکستان 

نازک امنیتي او اقتصادي وضعیت به اوس پاکستان اړ ایستی وي، 

چې د افغانستان له سولې رسه رښتینې مرسته وکړي.

کړی  پیل  کې  افغانستان  په  پاکستان  چې  اور  هغه  وینا،  په  ده  د 

هېوادونو  دواړو  د  او  دی  غځېدلی  ته  پاکستان  اور  هغه  اوس  و 

سیاستوال اړ دي، چې نور سولې ته کار وکړي.

هغه وايي، نواز رشیف یو لوبېدلی او پوخ سیاستوال دی، چې د 

پاکستان ملت وررسه والړ دی او له اصف عيل زرداري رسه ډېر 

توپیر لري، نو کېدای يش نواز رشیف په خپل ملک کې د سولې 

رښتینو  دې  له  او  وکړي  مرسته  رښتینې  ځل  دا  هم  لپاره  راوستلو 

همکاریو نه افغان لوری د خپلې او پاکستان لوری د خپلې سولې 

لپاره ګټه واخيل.

دی زیاتوي، د افغانستان، پاکستان او برېټانیې د راتلونکې غونډې 

اصيل اجنډا به د سولې مساله وي؛ چې څنګه کېدای يش پاکستان 

وهڅوي چې طالبان له افغان حکومت رسه خربو ترو ته کېنوي.

هغه وویل، دغه راز به د امنیت، ټرانزیټ، سوداګرۍ او ځینو نورو 

یوې  په  مرشان  هېوادونو  د  ځکه  ويش،  اترې  خربې  هم  مسایلو 

مسالې رسه نه جرګه کېږي.

ښاغيل توخي، د لندن پخوانۍ درې اړخیزې غونډې ناکامه کېدو 

ته چې پرېکړه یې کړه وه په شپږو میاشتو کې به سوله راولې، په 

واک  اوس  او  و  زرداري  ولسمرش  مهال  هغه  چې  وویل،  اشارې 

نواز رشیف ته لېږدول شوی چې په پاکستان کې ډېر نفوذ لري او 

هم یو پیاوړی سیاستوال دی او کوالی يش د سولې په برخه کې 

اغېزمن ګامونه واخيل. 

حکمتیار همچنان...
 قابل قبول نیست.

اسالمی  حزب  هیأت  مهم  عضو  هالل،  الدین  قطب 
حکمتیار بود که سال گذشته با حکومت در کابل مذاکره 
نموده؛ اما این مذاکرات بعد از موضوع سند امنیتی بین 

حکومت افغانستان و امریکا، متوقف گردید.
وی در صورت پیروزشدن در انتخابات، اهداف مهم خود 
را تالش و مذاکرات مخلصانه برای تامین صلح، وحدت 
ملی، از بین بردن فقر و توجه به تعلیم و تربیه برشمرد 

با  متقابل  احترام  روحیۀ  در  را  روابط  که  کرد  عالوه  و 
کشورهای همسایه و جامعۀ جهانی، توسعه خواهند داد.

این درحالی است که حزب اسالمی به چند شاخه تقسیم 
حکمتیار  گلبدین  رهبری  به  اسالمی  حزب  است.  شده 
علیه دولت و نیروهای خارجی مبارزۀ مسلحانه می کند؛ 
ارغندیوال  عبدالهادی  رهبری  به  حزب  دیگر  شاخۀ  اما 
در انتخابات ریاست جمهوری با جمعیت اسالمی ائتالف 

کرده است..
عبدالرب  ملی،  ائتالف  رییس  عبداهلل  دکتر  این،  از  قبل 
رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسالمی، بسم اهلل شیر 

رییس حزب وفاق ملی، فضل کریم نجیمی و حشمت 
به  نیز  احمدزی  غنی  دکتراشرف  برادر  احمدزی  غنی 
عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند.
و  گردید  آغاز  سنبله   25 انتخابات،  نامزدان  ثبت  برنامه 
قرار است تا 14 میزان ادامه یابد و فهرست نهایی نامزدان، 

در 25 عقرب اعالم شود.
یک  فقط  که  مي گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
و  جمهوری  ریاست  نامزدان  نام  ثبت  برای  دیگر،  روز 
تمدید  تاریخ  این  دیگر  و  است  باقی  والیتی  شوراهای 

نمی شود.

جلسۀ سری مجلس با وزرای...
 والیت بدخشان گفت وقتی نیروهای امنیتی ساحه ای را 
از کنترول طالبان خارج می کنند، جنگجویان این گروه در 
منطقه دیگری تجمع می کنند و پس از چند روز بار دیگر 
ولسوالی  »در  گفت:  مجددی  زنند.  می  عملیات  به  دست 
تگاب کشم همین حاال 60 نفر طالب در آن جا است. شما 
پولیس  اگر  و  بسازید  محدود  را  طالبان  مانور  ساحه  باید 

محلی نداشته باشیم قرا و قصبات در اختیار آن ها است«.
نماینده گان والیت هرات نیز از افزایش نا امنی ها شکایت 
کردند. آن ها گفتند که نظر به نفوس این والیت، تشکیل 

پولیس کم است.
غالم فاروق مجروح، یک تن از نماینده گان هرات گفت: 
»پولیس محلی در ولسوالی های دوردست هرات می تواند 

تاثیر گذار باشد؛ اما مشروط بر این که سالح به دست کی 
می افتد. مردم باید با این سالح ها آزار و اذیت نشوند و در 

تامین امنیت تاثیرگذار باشد«.
فرمانی  طی  کرزی  رییس جمهور  که  است  حالی  در  این 
سیزده ماده ای روز جمعه )12 میزان / 4 اکتوبر( از ارگان 
به صورت بی  را  انتخابات  امنیت  تا  امنیتی خواست  های 
طرفانه تامین کنند و "از هرگونه تبعیض و تعصب نژادی، 
قومی، جنسیتی، سمتی، زبانی و مذهبی اجتناب بورزند". 
شده  خواسته  امنیتی  نیروهای  از  همچنان  فرمان  این  در 
است تا از ورود افراد مسلح غیر مسئول به مراکز انتخاباتی 

جلوگیری کنند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 
کشور  این  در   1393 حمل  ماه  پانزدهم  روز  افغانستان 

برگزار گردد.

وردک و گیالنی هم وارد رقابت شدند



          گفت وگو کننده: هارون مجیدی

در قدم نخست سپاس فراوان از این که برای این گفت وگو 
در  شما  پرسش:  نخستین  عنوان  به  دادید.  وقت  ما  به 
بسیاری از سخنرانی های تان از »دموکراسی مّلی« صحبت 
و  چیست  »دموکراسی«  اساسًا  بگویید  می شود  کرده اید، 

بعد »دموکراسی مّلی«یی که شما مطرح می کنید؟
ما در سال های نود میالدی در اروپا نشست و برخاست  هایی 
داشتیم. یک جریان تشکیل شده بود زیِر نام »نهضت مّلی« که 
در این جریان، آدم های فراوانی سهم داشتند. این افراد بعدها 
به افغانستان آمدند و پست های مهمی را گرفتند. رییس این 
نهضت، ُدکتر جلیل شمس بود و آقای سپنتا و دوستان دیگر 
با ما رابطه داشتند. در این نهضت بحث هایی وجود داشت. 
ایدیولوژی  تمام شده  بحث در دور و بر این بود که عصر 
دیگر شما  از سوی  و  افتاده اند  کار  از  ایدیولوژی ها همه  و 
نمی توانید مردم را بدون یک ایده و آرمان دور هم جمع کنید. 
حزب  مثاًل  انجامید،  ناکامی  به  آزمون ها  همۀ  افغانستان  در 
جامعۀ  از  مردم  که  را  رؤیایی  تصور  آن  خلق  دموکراتیک 
ساخت.  مبدل  جهنمی  تصور  یک  به  داشتند،  سوسیالیستی 
متأسفانه  انجامید.  ناامیدی  و  ناکامی  یک  به  اسالمیزم  یا 
مجاهدین مردم را خیلی ناامید ساختند و امیدها و اعتقاداتی 
را که نسبت به آن ها داشتند، از میان بردند. دورۀ دیگر که 
با دورۀ جهالت سرزمین عربستان، دورۀ طالبان  همانند بود 
بود. مجموعۀ همۀ این ها بین ما بحث بود و هر کسی هم 

نظری داشت و سخنی.
حال  که  بود  این  دیگر  فرازنۀ  چند  و  من  میان  بحث   
که  بود  هم  این  روی  بحث  و  است  مانده  دموکراسی  تنها 
دموکراسی یک نسخۀ ثابت نیست و نباید باشد و هیچ چیزی 
نباید نسخۀ ثابت باقی بماند. ما باید دموکراسی مناسِب حال 
خودمان را پیدا کنیم؛ دموکراسی یی که از البه الی تجربه ها، 

شکست ها و پیروزی های مان بیرون آمده  باشد. 
داده اند و  ما  به  دست  بسته یی  دیگر، صندوق سر  از سوی 
اما می بینیم که این ملت  افغانستان است.  گفته اند این ملت 
هیچ وقت وجود نداشته و حاال هم وجود ندارد. فقط جمعی 
از انسان ها استند که در یک جغرافیا زنده گی می کنند و فراتر 

از آن هیچ چیز دیگری وجود ندارد.
در آن زمان ها شاید من از نخستین کسانی بودم که گفتم سه 
دروغ بزرگ را برای ما خورانده اند: وحدت مّلی، هویت مّلی 
این ها الزم و ملزوم  و دولت مّلی که هیچ وجود ندارند و 

یک دیگر هستند.
من در آن زمان پشنهاد کردم که نوعی از دموکراسی را رویش 
بحث و کار کنیم که پروسۀ ملت شدن را برای ما بسازد و 
در کنار آن با یک نوع جامعۀ دموکراتیک به پیش برویم و 
هم آهسته آهسته مّلی شویم. این نوع دموکراسی، دموکراسی 
بعضی ها هم  و  کردند  موافقت  از دوستان  بعضی  بود.  مّلی 
دیگر  بحث های  مانند  نیز  ما  بحث  این  این رو  از  مخالفت. 

ماند.
به نظر من، دموکراسی فضایی را به وجود می آورد که در آن 
تبعیض وجود ندارد. اما آن چه که در افغانستان وجود دارد؛ 

تبعیض قومی، سمتی، مذهبی و جنسیتی است. 
دموکراسی نظامی است که همه در آن شامل هستند، خدمات 
همه گانی را فراهم می کند، می تواند فضای رشد و پرورش 
و  آورد  به وجود  را  فکری  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
اجازۀ  را  اجتماع  استفاده ناشدۀ  نیروهای  می تواند  هم چنان 
شکوفایی دهد تا ما بتوانیم در جهان و در منطقه سهیم باشیم.
به عبارت دیگر، هر حرکتی که افغانستان را از یک نقطه به 
طرف آینده یی روشن رهبری کند، من اسمش را می گذارم 
دموکراسی. طبعاً شاخصه هایی را هم که برای آن ذکر کرده اند 
)مثل حکومت مردم برای مردم( به مرور زمان و خود به خود 

به  میان می آیند.
تجربۀ دموکراسی را در افغانستان چه گونه می بینید؟

تمام  ندارد.  وجود  افغانستان  در  ملت  نام  به  چیزی  چون 
از  و چه  تاریخ خیالی  از  ـ چه  این جغرافیا  در  اصالحات 
تاریخ واقعی که مصادف است با 1880میالدی و پادشاهی 
نه  داشته  است.  پایین  به  باال  از  سیری  ـ  خان  عبدالرحمن 
باشد. عبدالرحمن  بوده  پایین  به  باال  از  استبداد  این که فقط 
خان تنها یک مستبد نبود، او جنبه های دیگری هم داشت؛ 
جغرافیایی را که ما اکنون در آن زنده گی می کنیم، او ساخت 

و رویش نام گذاشت.
حال  تا  زمان  آن  از  که  به وجود  را  اصالحاتی  آن  کنار  در 
آمده  باال  از  همیشه  دیگر  جوامع  در  اصالحات  برخالف 
طور  این  مملکت  برای  شده  تحمیل  که  هم  اسالم  است، 
نبوده که یک حرکت و یک جریان مّلی طبیعی بوده باشد یا 
سوسیالیزم با یک نظام کودتایی باالی مردم تحمیل شد، حتا 
مردم حا حیران مانده اند که این چند رقم اسالم است؛ اسالم 
بعد اسالم جدید که حکومت  مجاهدینی، اسالم طالبانی و 

جمهوری اسالمی را درست کردند.

بنابر این ما چهار تجربۀ دموکراسی در افغانستان داشته ایم، 
اول زمانی که شاه محمود به قدرت رسید، بعد دموکراسی 
نوین در دهۀ چهارم پادشاهی ظاهر شاه بود که ده سال طول 
کشید، حزب دموکراتیک خلق حال چه خوش ما بیاید یا 
نیاید این حزب در جریان حکومت خود ساختار پیش از 
به حکومت  و  نابود ساخت  و  برداشت  میان  از  را  خود 
خاندان آل یحیا پایان بخشید و بعد هم دموکراسی لیبرال 

غربی که تا حال ما نمی دانیم که چه است؟
این ها همه یک ویژه گی دارند که از باال آمده اند و مردم در 
این هیچ حضور ندارد و مردم نه از آن دفاع می کند نه از آن 
چیزی توقع دارند حتا ضد آن هم نیست و خرید و فروش 
آن هم بین نخبه گان رهبری شهر کابل است و در شهر های 

دیگر با آن کاری ندارند.
و  دارد  بسیار  مؤلفه های  دموکراسی  این که  به  توجه  با 

نظام  در  انتخابات  است،  انتخابات  مؤلفه ها  این  از  یکی 
دموکراسی از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟

دموکراسی  مؤلفه های  از  یکی  انتخابات  که  است  درست 
است، اما خودِ انتخابات نیز یک سلسله شرایط و مؤلفه های 
افغانستان  در  را  مؤلفه ها  این  ما  که  دارد  را  خاِص خودش 
نداریم. بنابرین به نظر من اگر ما به جای فتوکاپی و بحث های 
رو  خودمان  واقعِی  زیاد  یا  کم  توانایی های  به  تیوریک، 

بیاوریم، بسیار بهتر خواهد بود.
ما به یکی از چیزهایی که بیشتر نیاز داریم ثبات است؛ مثاًل 
می بینیم  نداریم،  سیاسی  ثبات  افغانستان  در  حاال  همین  ما 
و  می دهد  دست  از  را  خود  اعتبار  روز  هر  افغانی  پول  که 
اعتبارش پایین می آید. ما اگر تمام مؤلفه های دموکراسی را 
بیاوریم و در این جا تطبیق کنیم، اما کشور ما ثبات اقتصادی 
نداشته باشد و سراسر عواید ما هم شش میلیارد افغانی است 
که در این کشور شاید یک سال هم دوام نمی کند، این دیگر 

اقتصاد نیست.
نیاز افغانستان این است که ما برویم به طرف اقتصاد تولیدی؛ 
سیاسی،  ثبات  و  برویم  تولیدی  اقتصادی  طرف  به  ما  اگر 

اجتماعی، اقتصادی پیدا بکنیم، این خیلی مهم تر است.
ما باید بدانیم که هدف ما در درازمدت چست؟ ما باید از 
این فالکت و گدای گری بیرون بیاییم؛ اگر هدف این است 
فرقی نمی کند یک آدم تا یوم القیامت رییس جمهور بماند تا 
مردم می رفتند دنبال کارهای دیگر خود؛ بعد این ها یا کسانی 
که انتخاب شده اند تمرکز می کردند روی اساسات زنده گی 
این جامعه. فرض می کنیم ما تمرکز می کردیم روی منابع و 
معادنی که ما داریم تا چه گونه از آن ها استفاده کنیم و به این 

فکر می کردند که چه گونه ما می توانیم مؤلد شویم؟
این بهتر بود یا ما دل خود را خوش می کردیم که ما سی و 
چند تا تلویزیون تنها در کابل داریم و از این سی و چند تا 
تلویزیون سهم افغانی ها شاید زیر یک درصد باشد، چون ما 
تولید نداریم و پول می دهیم و برنامه های مزخرف را از بیرون 

می خریم. یا رادیو داریم شما چه می شنوید؟ 
از کشورها  بسیاری  ندارم؛  اعتقاد  قالب ها  به  زیاد  اصاًل  من 
هستند که جمهوری نیستند، اما بهترین دموکراسی را دارند، 

مثاًل: انگلستان، سویدن و اسپانیا.
این خوب است که ما کشور جمهوری داشته باشیم و سهم 
روشنفکر و دانشمند این سرزمین در آن ضرب صفر باشد؛ 
چون روشنفکران توانایی مالی ندارند، کسی که دزدی کرده 
کاندیدا  را  خود  و  می آید  است،  خورده  را  مردم  خون  و 
این که  نام  زیر  مافیایی شدن  به طرف  برویم  اینکه  یا  می کند. 
ما می خواهیم دموکراسی را پیاده بسازیم که این همه ما را 
امیدی هم  آنقدر وابسته و سراسیمه ساخته است که دیگر 

نمانده است.
مبانی و معیارهای یک انتخابات مشروع چیست؟ 

این  از  یکی  بیاوریم.  رو  نسبیت ها  به  باید  ما  من،  نظر  به 

نباید زیاد توقع خود را از نحوه  نسبیت ها این است که ما 
را  آن  پول  که  انتخاباتی  زیرا  ببریم؛  باال  انتخابات  نتایج  و 
کشورهای خارجی می دهند، سرنوشتش معلوم است. ما در 
طول دوازده سال گذاشته نتوانستیم نهادی بسازیم که از خود 

مردم پول انتخابات را جمع آوری کند.
ما کارتی را که چاپ می کنیم، از خود ما نیست و حتا رنگی که 
برای انگشتان رأی دهنده گان استفاده می شود و صندوق هایی 
که برای ریختن رأی ها گذاشته می شود، نیز از بیرون می آیند. 
ما باید این گونه نگاه کنیم که با توجه به وضعی که داریم، 
صرفاً خود برگزاری انتخابات برای نهادینه ساختن تدریجِی 
فرهنگ دموکراسی، یک امر بسیار مهم و نیک است. چون 
ما تا همین االن هم از یک نظام دیکتاتوری برخوردار هستیم 
و برای خالصی از این وضعیت، انتخابات یک گام موثر به 
قانون مند نشده ایم، چون رهبری سیاسی  ما  حساب می آید. 

قانون  که  است  رهبری  این خود  و  ندارد  باور  قانون  به  ما 
مردم  را  فساد  که  فساد  به  شدیم  معروف  ما  می شکند.  را 
بدبخت و غریب نود یا هشتاد درصدی ما انجام نمی دهد، 
فساد را کسانی می کنند که در هر شصت و امضأ با خارجی ها 

میلیون ها دالر را به جیب می زنند.
انتخابات های گذشته را چه گونه ارزیابی می کنید؟

بر  بودیم،  مکتب  در  که  زمانی  بودند.  تمرین  آن ها  طبعاً 
سرمشق  ما  به  می کردیم.  مشق  سیاه رنگی  چوبی  تخته های 
می دادند و می گفتند ده بار از روی آن بنویسید و فردا برای 
استاد خط بیاورید. در مورد انتخابات افغانستان نیز این گونه 
فکر کنید؛ یک الگو و سرمشق را برای ما داده اند که دیگران 
هزارها بار از آن نوشته و آموخته اند، ولی ما تازه دو سه خط 
از آن نوشته ایم. من به انتخابات به عنوان یک دل خوش ُکنک 

نگاه می کنم که ما را به جلو می کشاند.
که  می دیدم  را  مردم  بودم؛  هرات  در  اول  انتخابات  در  من 
با چه شوقی مانند روز عید کاالی نو پوشیده بودند و پای 
این  انتخابات بی نظیر بود و  صندوق های رأی رفتند که آن 
نشان می دهد که در جغرافیای ما زمانی که یک چشمی از 
پیدا می شود، همه ذوق زده به آن طرف  امید و آرزومندی 

می روند و از آن استقبال می کنند. 
چه قدر  افغانستان  گذشته  سال  دوازده  در  این ها  همۀ  با 

پیشرفت و چه قدر عقب گرد داشته است؟
دیگر  عقبی  چون  باشیم؛  داشته  عقب گردی  نمی توانیم  ما 
وجود ندارد. ما باید بعد از این برویم به پشت بام، و ما تا 
آن جا رسیده ایم که یا باید بیفتیم و یا یک جایی ایستاده شویم. 
یک بار ما به عنوان مخالف سیاسی، چون می خواهیم حریف 

را از گردونه خارج بسازیم، همه چیز را بد نشان می دهیم.
در کنار این که من همیشه از منتقدین نظام فعلی بوده ام، اما 
فکر می کنم با همۀ کمبودی ها، ما دستاوردهایی هم داشته ایم.  
انقالب  شاهد  شما  نخستین بار  برای  افغانستان،  تاریخ  در 
در  شما  هستید.  نیست،  دولتی  که  خاموش  فرهنگی  عظیم 
همین کابل برای ادامۀ آموزش های تان چهل انتخاب دارید که 
در کدام دانشگاه درس بخوانید. برای نخستین بار در تاریخ ما 
شهرها از روستاها پیشی گرفتند که تغییرات ساده یی نیست. 
داریم،  سیاسی یی که  اختالفات  همۀ  به  توجه  با  هرحال  به 
مجانی  مبلغ  نمی توانیم  ما  و  ماست  همۀ  خانۀ  خانه  این 

هراس افگنی پاکستان شویم.
از  خارجی  نیروهای  خروج  به  توجه  با  را  کنونی  روند 
هم چنان  و  افغان  نظامیان  به  امنیت  واگذاری  و  کشور 

برگزاری انتخابات چه گونه ارزیابی می کنید؟
اتفاقًا من از کسانی هستم که از اول مخالف حضور عریان 
نیروهای خارجی در کشور بودم. پیش از این که این ها بیایند، 
ما صحبت های زیادی با آن ها داشتیم. یکی از مأموران سفارت 
امریکا در لندن هفتۀ یکی دو بار به دانشگاه اکسفورد می آمد 
و با من صحبت می کرد. پشنهاد من این بود که شما بروید 

در پایگاه ها باشید و پوشش هوایی بدهید و کسی را نگذارید 
به افغانستان تجاوز کند، اما در خیابان ها ظاهر نشوید، برای 
از  پیش  پنجصد سال  و  هزار  در یک  واقعًا  ما  مردم  این که 
امروز زنده گی می کنند. اصاًل حضور بیگانه ها برای شان قابل 
نیست؛  این بحث شجاعت و وطن دوستی  و  نیست  تحمل 
چون همین مردم خودشان وطن را بدتر از بیگانه ها خراب 
جهان  در  نمی توانند  که  فرهنگی  روی  از  این ها  می کنند. 

معاصر تعامالت را هضم بکنند، مخالفت می کنند.
ما می بینیم که یک گروه )طالبان( سپاه مجانی برای پاکستان 
است،  دشمنش  پاکستان  می داند  که  درحالی  و  است  شده 

برای سیاست های این کشور می جنگد و خون می ریزاند.
به نظر من رفتن نیروهای خارجی از کشور یک پیام بسیار 
خوش است، زیرا دیر یا زود این مردمی که این جا هستند، 
با همۀ شعارهای دروغین و سرودهای دروغین، یا می توانند 
از دهن دروازۀ خود دفاع کنند، یا به قول گاندی با دو دست 
خود یک نفر را نان داده می توانند. شرم سار ملتی که با اتکا 
به حضور خارجی زنده گی می کند و نانش را نیز خارجی ها 

می دهند. 
کسانی که نگران رفتن خارجی ها هستند، آن ها در کنار این ها 
با  برده  اند و فکر می کنند  میلیونی  فربه شده اند و سودهای 

رفتن خارجی ها دامِ روزی شان قطع می شود. 
حضور  نحوۀ   2014 از  بعد  می کنم  فکر  من  این  کنار  در 
خارجی ها در کشور تغییر می کند، با وجود احتماالت زیادی 

که وجود دارد، این یک گام مثبت است. 
ما باید اختالفات خود را در زیر سقف خانۀ خود حل کنیم 
و تالش نکنیم که این اختالفات به بیرون درز کند و سبب از 

هم پاشی خانۀ ما شود.
از  شماری  با  ملی  آجندای  طرح  روی  اخیراً  شما 
شخصیت های دیگر دور هم جمع شده و در یک کنفرانس 
یا  مّلی  وحدت  دولت  و  حکومت  ایجاد  نیاز  از  خبری 
دولت مّلی یاد کرده و بر آن تأکید ورزیده اید. بفرمایید که 
این حکومت وحدت ملی یا دولت ملی چیست؟ و چه قدر 

می تواند حالل مشکالت باشد؟
حکومت وحدت مّلی، بحثی ست که از کنفرانس بُن شروع 
شد و بعدها دیدیم که موفق نبود. اما بحث ما این است که 
یک حکومت و نظام سیاسی را بیاوریم که همه شمول باشد. 
حال بدین معنا نیست  که همه رییس جمهور باشند، ولی همه 
باید در آن احساس شمولیت کنند. احساس کنند که این نظام 

به آن ها فایده می رساند.
حکومت وحدت مّلی، نظامی باید باشد که هدف گیری ها و 
برنامه هایش همه شمول باشد. این طوری نباشد که بود و نبود 
یک مملکت گره بخورد با یک موضوع قبیله یی و قومی و یا 

یک گروه خاص.
نوع  باشد که هر  این  مّلی  تعریف وحدت  شاید ساده ترین 
تبعیض جرم اعالن شود و عملی شود و حکومت وحدت 
اند  زاده  آقا  که  نکند دست هایی  دسته بندی  که  نظامی  مّلی 
و قانون را زیر پا کنند و ما را به یک جامعه یی برسانند که 
در آن اعتماد اجتماعی بلند باشد و ساز و برگ های سیاسی 
ما در جهت ترور شخصیتی یکدیگر نباشد، بلکه در جهت 

سازنده گی باشد.
دوستان خود  با  ماه  در جریان شش  که  با صحبت هایی  ما 
داشتم، به این نتیجه رسیدیم که  چیزهایی که وجود دارد از 
یک رهبری خاص است؛ جنگ و صلح مربوط به یک نفر 
و یک قشر خاص می شود و هدف گیری ها و برنامه ریزی ها 

هم همه گانی نیست. 
ما باید کاری را انجام بدهیم و به طرف یک مدیریت کالن 

سیاسی برویم که بتواند همه را در بر بگیرد.
چه  پی  در  و  است  طرحی  چه گونه  مّلی  آجندای  اصاًل 

می باشد؟
یکی از مؤلفه های دموکراسی داشتن برنامه است. در دوازده 
مردم  برای  برنامه یی  ما  سیاسی  رهبری  هرگز  گذشته  سال 
از  هیچ یک  که  دیدیم  گذشته  انتخابات  چند  در  نداشته اند. 

کسانی که آمدند، برنامه نداشتند.
باشد که  ما شاید همین  انتخابات های  از ویژه گی های  یکی 
حول افراد و بر اساس شایعات می چرخد و مصرف کردن 
پول کالن و وعده های کالن و دروغ، نقش اساسی را بازی 

می کند.
مثاًل کسی بیاید و بگوید که اگر ما به حکومت رسیدیم برنامۀ 
ما برای شمایی که برای ما رأی دادید چه است. مثاًل یکی از 
برنامه ها که ما راه آهن را با یکی از کشورهای منطقه  وصل 
می کنیم که این یک برنامۀ کالن اقتصادی است و سود و زیان 
آن به همه یک سان است.  مّلی ساختن معادن و یا می خواهیم 
شرکت های  تولیدی،  سرمایه گذاری های  طرف  به  برویم 

خارجی را بیاورند تا برای مردم هم کار پیدا شود.
نداشتن برنامه در انتخابات این است که نه رأی دهنده می داند 
برای چه  نه رأی گیرنده می داند  به چه رأی می دهد و  که 

رأی می گیرد.
این بحث از گذشته وجود داشت؛  ابتکاری را که احمد ولی 
مسعود کرد این بود که حوصله، همت و وقت گذشت و این 

موضوع را به گونۀ تحریری در آورد و تدوین کرد.
ما به این نظر هستیم که داشتن برنامه یک فرهنگ شود و هر 
کسی که می آید باید ما ازش بپرسیم که تو چه برنامه یی برای 
مملکت داری؟ بهترین دست آورد ما در دوازده سال گذشته، 

طرح بحث برنامۀ مّلی در انتخابات است.
بحث آجندای مّلی و داشتِن برنامۀ مّلی، باید در دانشگاه ها 
تدریس شود تا این مبحث تبدیل به یک فرهنگ مهم گردد و 

سیاست مداران داشتِن برنامه را در اولویت قرار بدهند.

دکتر سید عسکر موسوی:

انتخـابات مـا حول افـراد 
می چرخد
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لندن  په  وړاندې  میاشتې  داسې حال کې چې څو  په 

کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیې د مرشانو ترمنځ 

په غونډه کې افغان سولې ته شپږ میاشتې رضب العجل 

ټاکل شوی و، خو هغه ژمنه پوره نشوه او سوله ال هم 

یو خوب و خیال پاتې شو.

په پاکستان کې د رهربۍ له بدلون وروسته یو ځل بیا د 

روانې میاشتې په پای کې ولسمرش حامد کرزی، لومړی 

وزیر میا نوازرشیف او لومړی وزیر ډېوې کامرون رسه 

جرګه کېږي. د چارو شننونکي دې غونډې ته ډېر هیله 

من نه دي او وايي، چې په پاکستان کې ملکي حکومت 

بې واکه دی او کړې ژمنې نيش پوره کوالی.

خو د وليس جرګې غړي وايي، چې کېدای يش اوس د 

پاکستان مجبوریتونو دغه هېواد د سولې له پروسې رسه 

مرستو ته اړ ایستی وي.

لېوال  عبدالغفور  مرش  مرکز  د  مطالعاتو  ییزو  سیمه  د  افغانستان  د  

پاکستان  افغانستان،  د  په مرکه کې وویل، چې  ته  ماندګار ورځپاڼې 

او برېټانیې راتلونکې درې اړخیزې غونډې ته باید ډېر هیله من ونه 

اوسېږو.

د هغه په خربه، پاکستان دمګړۍ له خورا سختو اقتصادي او امنیتي 

ستونزو رسه مخ دی او دا مسایل دا امکان رامنځته کوي، چې پاکستان 

په خپلې سرتاتېژۍ غور وکړي او د خپل سیاست کې بدلون راويل.

دې  په  کېږي، چې  غونډو کې  داسې  په  انتظار  دغه  وايي، خو  دی 

له  کې  چارو  په  افغانستان  د  څنګه  باید  پاکستان  چې  ويش  بحث 

السوهنې ډډه وکړي او له افغانستان رسه اقتصادي داسې سوله ییز 

مناسبات ولري، چې هم خپله ترې ګټه  واخيل او هم ترېنه په امنیتي 

مسایلو کې استفاده ويش.

د ده په وینا، له بده مرغه چې د دې امکاناتو با وجود افغانان، افغان 

سیاستوال او افغان حکومت د پاکستان او هر نړۍ وال منځګړي د 

ژمنو په اجرایوي ضامنت شک لري او بې باوره شوي دي، چې دا کار 

د تېرو غونډو د ناکامۍ دلیل دی.

ښاغلی لېوال زیاتوي، له همدې امله راتلونکې غونډه هم د خوشبینۍ 

وړ نه ده، ځکه پاکستان غواړي په دغه ډول غونډو رسه غواړي ښکاره 

کړي چې د افغانستان او د افغان سولې په اړه یې په دريځ کې بدلون 

راغلی دی او په دې توګه غواړي وخت ضایع کړي.

د نوموړي په خربه، پاکستان فکر کوي چې د ۲۰۱۴ کال کې نړۍ 

وال ځواکونه له افغانستانه وځي او دوی به په افغانستان کې د پراخو 

چارو لپاره زمینه ولري او د هند له نفوذ څخه به د افغانستان صحنه 

خايل کړي.

هغه وايي، که چېرې دغه غونډه د تېرو هغو په څېر کومه پایله ونه لري 

او بیا د وخت ضایع کولو هڅې په کې ويش، د افغانستان په وضعیت 

کې به بدلون رانه ويل او شته بې باوري به ال پسې زیاته يش.

د افغانستان د سرتاتېژیکو څېړنو د مرکز مرش زیاته کړه، چې ولسمرش 

تل د خوشباوریو ښکار دی، ځکه هر ځل فکر کوي چې د پاکستان 

اړ  ته  مرستې  واقعي  افغان سولې رسه  له  هېواد  دغه  به  مجبوریتونه 

حکومت  پوځي  پاکستان  د  چې  کې  حال  داسې  په  وي،  ایستی 

هېڅکله په خپله تګالره کې نرمښت او بدلون نه راويل.

ملکي  له  پاکستان  د  حکومت  افغان  تل  چې  خربه،  په  نوموړي  د 

پاکستان ملکي حکومت تل ښې ژمنې  د  او  حکومت رسه مخ دی 

له  و، چې  هم  دا  یو  ټاکنیز شعار  نواز رشیف  د  دې چې  تر  کړي، 

مبارزه  به  ترهګرۍ رسه  له  او  اړیکې ښې  به  هند رسه  او  افغانستان 

او  پاکستان ملکي حکومت دا واک  د  دا ده چې  کوي؛ خو ستونزه 

صالحیت نه لري او پوځ په خپله پالیسۍ کې بدلون نه راويل.

خو د وليس جرګې غړی حمیدالله توخي...                      پاتې ۶ مخ

حشمت غنی هنگام ثبت پاکستان د سولې لپاره وخت ضایع کوي
نام در کمیسیون انتخابات:

مخالف برنامه های 
برادرم استم 

سومین نشست 
مشورتی اجندای ملی در 

هرات برگزار می شود
حشمت غنی احمدزی برادر اشرف غنی 
احمدزی برای شرکت در انتخابات آیندۀ 

ریاست جمهوری ثبت نام کرد.
او روز گذشته با دو معاونش به کمیسیون 
کرد.  نام  ثبت  و  رفت  انتخابات  مستقل 
معاون اول آقای احمدزی عبداهلل برومند 
انجینر  وی  دوم  معاون  و  تاجک  قوم  از 

عابد نظر از قوم ازبک می باشد.
کمیسیون  مقر  در  نام  ثبت  از  بعد  وی 
مستقل انتخابات گفت :«برنامه های من با 
برادرم وحکومت فرق می کند و مخالف 
مستقل  را  وخود  هستم  آنها  برنامه های 

کاندیدا نموده ام.«
آقای احمدزی افزود: تامین امنیت، رشد 
قضایی  سیستم  اصالح  و  کشور  اقتصاد 
کشور در صورت برنده شدن در انتخابات 

از برنامه های عمدۀ وی می باشد.
وی یکی از سران قوم احمدزی می باشد.

نامزد  نیز  احمدزی  اشرف غنی  برادرش 
او  می باشد.  ریاست جمهوری  انتخابات 
خلیلی  کریم  و  دوستم  جنرال  با  اخیراً 
ائتالف  آینده  انتخابات  در  شرکت  برای 

کرد.

سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، فردا )دوشنبه( با حضور 
هوتل  تاالر  در  کشور  فرهنگی  و  سیاسی  چهره های  از  شماری 

استقالل والیت هرات برگزار می گردد. 
رییس  مسعود  ولی  احمد  سوی  از  که  است  طرحی  ملی  اجندای 
عمومی بنیاد شهید مسعود برای خروج از بن بست کنونی افغانستان 

تدوین و ارایه شده است. 
در این طرح که با مشورت شماری از نخبه گان و پژوهشگران کشور 
ترتیب شده است، در خصوص راه های دست یابی به صلح پایدار در 
افغانستان، پروسۀ اعتمادسازی در کشور، تشکیل دولت وحدت ملی 

و ...، راه حل ها و طرح های جامعی ارایه شده است. 
این سومین نشست مشورتی اجندای ملی است که در والیت هرات 
برگزار می شود. به همین منظور، شماری از سیاسیون، نویسنده گان 
هرات  عازم  دیگر  برخی والیت های  و  کابل  از  فرهنگیان کشور  و 

شده اند و قرار است در این نشست شرکت کنند. 
سیاست مداران،  با حضور  مشورتی  دیگر  نشست  دو  این،  از  پیش 

نویسنده  گان و فرهنگیان کشور در کابل برگزار شده بود.
طرح  از  حمایت  بر  تأکید  با  اشتراک کننده گان  نشست ها،  این  در 
اجندای ملی، خواستار برگزاری نشست های مشورتی طرح اجندای 

ملی در تمامی والیت های کشور شده بودند.
طرح اجندای ملی، با استقبال سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای 
منطقه و جهان نیز مواجه شده است. اخیراً نمایندۀ سازمان ملل متحد 
در کابل از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور خواست که به 

جای تأکید روی افراد، از اجندای ملی حمایت کنند.

قطب الدین هالل عضو مرکزی حزب اسالمی به 
با حضور  گذشته  روز  حکمتیار  گلبدین  رهبری 
دوره  سومین  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  در 
انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. عنایت 
زاده  نبی  علی  محمد  و  اول  معاون  عنایت  اهلل 

معاون دوم وی است.
به  را  حکمتیار  هم  هنوز  گفت:  سخنانی  در  او 

حیث زعیم می شناسد.
به  کردن،  نام  ثبت  از  پس  هالل،  الدین  قطب 
رسانه ها گفت که نامزد مستقل ریاست جمهوری 
دولت  به  پیوستن  معنای  به  نامزدی اش  و   بوده 
و  زعیم  حیث  به  را  حکمتیار  هنوزهم  و  نیست 

رهبر خود می شناسد.
حکمتیار  مشورت  به  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
برای  دسترسی  که  افزود  است؟  شده  نامزد 

مشورت کردن با وی پیدا نشد؛ اما در این رابطه 
توضیح بیشتر نداد.

هالل در مورد اینکه اگر در انتخابات پیروز شود 
کرد؟  خواهد  اقدامی  چه  امنیتی  سند  مورد  در 
گفت: تا حال ما از جزئیات این سند خبر نداریم، 
باید اول سند مطالعه شود و اگر مصالح ملی در 
آن نهفته باشد، خوب؛ در غیر آن...   ادامه صفحه 6

قطب الدین هالل با اعالم نامزدی اش در انتخابات:
حکمتیار همچنان رهبرم است

جلسۀ سری مجلس با وزرای دفاع، امور داخله و 
رییس  امنیت ملی

است  داده  فرمان  کرزی  رییس جمهور 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای  که 
عمل کنند.  "بی طرفانه"  انتخابات  روند 
نهادهای  از  نیز  پارلمان  نماینده گان 
امنیت  تامین  برای  تا  خواستند  امنیتی 

انتخابات آماده گی کامل داشته باشند.
عمومی  رییس  و  داخله  دفاع،  وزیران 
در  شنبه  روز  افغانستان  ملی  امنیت 
نماینده  گان  مجلس  عمومی  جلسه 
حضور یافته بودند. هدف از فراخواندن 
مورد  در  آنان  توضیحات  ها  مقام  این 

افزایش ناامنی در کشور بود.
امنیت  تامین  مورد  در  نماینده گان 
انتخابات و توان نظامی نیروهای امنیتی 
از  پس  امنیتی  مسوولیت  گرفتن  برای 

هایی  سوال  ناتو،  نیروهای  خروج 
به  پاسخگویی  اما  کردند؛  مطرح  را 
سواالت نماینده گان به دلیل سری شدن 

جلسه، دور از چشم رسانه ها ماند.
پارلمان  نماینده گان  همه،  این  با 
افغانستان نسبت به اوضاع امنیتی ابراز 
بر  نماینده گان  بیشتر  کردند.  نگرانی 
تشکیل پولیس محلی در ولسوالی هایی 
ناامنی و حضور طالبان رنج می  از  که 

برند، تاکید نمودند.
والیت  نماینده  نورستانی  پروین 
ولسوالی  که  زمانی  تا  گفت  نورستان 
های سرحدی نورستان امن نشود، حتا 
شد:  نخواهد  امن  نیز  افغانستان  شمال 
نورستان  های  ولسوالی  بودن  امن  »نا 

والیات  که  است  این  دهنده  نشان 
امن ساخته می شوند.  نا  سمت شمال 
ولسوالی  از  یکی  که  است  این  مثالش 
های بدخشان سقوط کرد؛ زیرا طالبان 
از این طریق به والیت بدخشان رفتند«.
ناامنی  افزایش  مورد  در  ها  نگرانی 
ولسوالی  طالبان  که  گرفت  باال  زمانی 
بدخشان  والیت  در  منجان"  و  "کران 
حکومت  تسلط  از  کوتاهی  مدت  را 
ولسوالی  این  هرچند  کردند.  خارج 
حاال دوباره در کنترول دولت در آمده، 
اما نماینده گان می گویند وزارت داخله 
جلو  محلی،  پولیس  استقرار  با  باید 

گسترش فعالیت طالبان را بگیرد.
زلمی مجددی، نماینده...  ادامه صفحه 6


