
حکومت افغانستان می گوید که ایاالت متحدۀ امریکا با 
استفاده از فشار روی عناصر حکومتی، تالش می کند 

که قرارداد امنیتی میان کابل – واشنگتن امضا شود.
رویترز گفت  به  فیضی سخنگوی حامد کرزی  ایمل 
که افغانستان به فشارهای ایاالت متحدۀ امریکا تسلیم 

نخواهد شد.
امضای قرارداد امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا 
در ماه گذشته زمانی به بن بست مواجه شد که حامد 
کرزی رییس جمهور افغانستان گفت، او این سند را 
پس از انتخابات ماه اپریل سال آینده، تنها در صورتی 

بر آورده شدن شرایط جدیدش امضا می کند.
نرسد،  امضا  به  قرارداد  این  اگر  می گوید،  واشنگتن 
افغانستان  از  را  نظامی اش  نیروهای  کامل  خروج 

بررسی می کند.
جان کری وزیر خارجه، سوزان رایس مشاور امنیت 
ملی و جیمز دابینز نماینده ویژۀ امریکا برای افغانستان 

و پاکستان با حامد کرزی مالقات کردند تا او را برای 
امضای قرارداد امنیتی و دفاعی تا پایان امسال متقاعد 

سازند.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در 
»شک  است:  گفته  فرستاده،  رویترز  به  که  اعالمیه یی 
داخل  در  معین  عناصر  که  ندارد  وجود  تردیدی  و 
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زنده گي بسيار فريب دهنده است؛ فقط بايد با عينك مناسبي به آن 
نگريست.
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چاک هیگل به نقل از بسم اهلل محمدی: 

وزارت مالیه بودجه ملی سال 1393 را به مجلس نماینده گان 
معرفی کرد. این وزارت می گوید که بیشترین بخش بودجه 
سال آینده به عرصه های امنیت، صحت و آموزش و پرورش 

اختصاص داده شده است.
افغانی  میلیارد   444 افغانستان  آینده  سال  بودجه  مجموع 
 275 میان  این  از  است.  امریکایی  دالر  میلیارد   7.9 معادل 
افغانی  میلیارد   170 حدود  و  عادی  بودجه  افغانی  میلیارد 
بودجه انکشافی می باشد....                    ادامه صفحه 6

افغانستان  از حکومت  ائتالف های سیاسی  احزاب و  شورای همکاری 
خواست قراداد امنیتی با ایاالت متحدۀ امریکا را زودتر امضا کند. این 

شورا می گوید که کرزی با طالبان و حزب اسالمی همسو شده است.
شورای همکاری احزاب و ائتالف های سیاسی افغانستان رییس جمهور 
کرزی را به همسویی و هم نظری با موقف طالبان و حزب اسالمی در 

مورد امضای این قرارداد متهم می کند.
متحدۀ  ایاالت  با  کشمکش  و  مذاکرات  این  افغانستان  مالیۀ  وزیر  اما 
امریکا را به سود افغانستان می خواند و می گوید که در این امر سیاست 

افغانستان نهفته است.
این شورا که در مسئلۀ تعیین نامزدش برای ریاست جمهوری پیش رو 
مدتی دچار اختالف داخلی بود، روز شنبه )16 قوس / 7 دسمبر( در 
یک نشست خبری خواستار امضای هرچه زودتر موافقت نامۀ امنیتی با 

ایاالت متحدۀ امریکا شد.
را  موافقتنامه  این  امضای  ملی  ائتالف  اوریا، سخنگوی  الرحمن  فضل 
در شرایط کنونی به سود کشور خواند و افزود که خودداری از امضای 

این موافقت نامه انتخابات...                              ادامه صفحه 6

یک  طی  گذشته  روز  کشور  شهروندان  از  تن  هزاران 
که  خواستند  دولت  از  کابل،  در  اعتراض آمیز  راه پیمایی 

جلو توهین به ملیت ها و اقوام ساکن کشور را بگیرد. 
به  پارلمان  مقر  تا  »دهمزنگ«  میدان  از  معترضان 
کسانی  مجازات  خواستار  و  داده  ادامه  راه پیمایی شان 
میان  مسالمت آمیز  همزیستی  و  وحدت  مانع  که  شدند 

شهروندان کشور هستند.
از  یکی  و  ژوندون  تلویزیون خصوصی  مسووالن  اخیراً 
جنراالن حکومت پیشین، اقوام غیر پشتون )افغان( ساکن 

کشور را »حرامی«، »مهاجر« و... خوانده بودند.
مسووالن  که  خواسته اند  حکومت  از  اعتراض کننده گان 
تلویزیون ژوندون و جنرال طاقت را به خاطر تفرقه افگنی 

را  قانون  و  کشانیده  دادگاه  به  کشور  ساکن  اقوام  میان 
باالی آن  ها تطبیق نمایند.

آن ها در این راه پیمایی ، با حمل شعارهایی از قبیل »هر 
است«،  ممنوع  افغانستان  اتباع  بین  امتیاز  و  تبعیض  نوع 
می خواهیم«،  پاکیزه  مخربین  لوث  از  را  خود  »جامعۀ 
اند«؛ خواستار  برابر   ... و  ازبیک  تاجیک، هزاره،  »افغان، 
طاقت  جنرال  و  ژوندون  تلویزیون  مسووالن  محاکمۀ 

شدند.
به گفتۀ آنان، با تبعیض و نژادپرستی، مدنیت در افغانستان 

شکل نمی گیرد.
روز  راه پیمایی  کننده گان  اشتراک  از  یکی  شرق  شفیق 
گذشته، به روزنامۀ ماندگار گفت: هیچ کس حق ندارد به 

اقوام ساکن کشور توهین کند؛ چون مردم افغانستان همه 
برتری  دیگر  قومِ  بر  هیچ  قومی  و  هستند  برابر  و  برادر 

ندارد.
داده گاه  به  خواستار  ما  گفت،  هم چنان  معترض  این 
کشانیدن کسانی...                          ادامه صفحه 6

طرح بودجۀ 93 به مجلس 
ارایه شد

شورای همکاری احزاب و ایتالف های سیاسی:

کرزی با طالبان همسو شده است

سخنگوی حامد کرزی:

امریکا اشتباه می کند، کرزی تأثیرپذیر نیست
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هزاران تن خواهان محاکمۀ طاقت و یون شدند
توصیه های اخالقی رییس جمهور کافی نیست
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قانون  بر  مبتنی  نظام های  در  قضاییه  قوۀ 
اساسی و در چهارچوب اصول دموکراتیک؛ 
ملی  دولت های  مستقِل  ارکان  جمله¬  از 
مطابق  نیز  افغانستان  در  می گردد.  محسوب 
قوۀ  اساسی،  قانون  یک صدوشانزدهم  مادۀ 
جمهوری  دولت  مستقل  رکن  یک  قضاییه 
مرکب  و  می شود  پنداشته  افغانستان  اسالمی 
و  استیناف  دادگاه¬های  عالی،  دادگاه  از 
دادگاه های ابتداییه می باشد، ولی دادگاه عالی 
در رأس این قوه قرار دارد. قوۀ قضاییه ضمن 
عهده  به¬  را  قانون  اجرای  و  تطبیق  این که 
عدالت  و  حق  پاسدار  و  مردم  نگهبان  دارد؛ 
نیز می باشد و حقوق شهروندان را از هر نوع 

تعدی و تجاوز مصون نگه می دارد.
مادۀ  حکم  بنیـاد  بر  کشور  عالی  دادگاه 
 9 از  مرکب  اساسی،  قانون  صدوهفدهم 
عضو بوده که از طرف رییس جمهور به تأیید 
برای  نفر  سه  ترتیب؛  به  نماینده گان  مجلس 
هفت  مدت  برای  نفر  سه  سال،  چهار  مدت 
آغاز  در  ده سال  مدت  برای  نفر  سه  و  سال 
برای  بعدی  تعیینات  و  می¬گردند  تعیین 
اعضا  این  تعیین  و  می¬باشد  سال  ده  مدت 

برای بار دوم نیز جواز ندارد.
با توجه به این که رییس دادگاه عالی از سوی 
می گردد،  تعیین  اعضا  میان  از  رییس جمهور 
رییس جمهور در مدت دوسال واندی به گونۀ 
صریح به نقض مادۀ یک صدوهفـدهم قانون 
یک طرف  از  یعنی  است.  پرداخته  اساسی 
اعضای جدید را غرض رأی اعتماد به مجلس 
نماینده گان ¬فرستاده است و از سوی دیگر، 
برای  که  عالی  دادگاه  پیشین  رییس  و  عضو 
ندارد  جواز  عضو  به حیث  تعیینش  دوم  بار 
عالی  دادگاه  ریاست  سرپرست  عنوان  به  را 
عضویت  به  که  افرادی  حتا  و  نموده  تعیین 
دادگاه عالی غرض اخذ رای اعتماد به مجلس 
شرایط  از  می گردند،  معرفی  نماینده گان 
برخوردار  اساسی  قانون  پیش¬بینی شدۀ 

نیسـتند.
قوۀ قضاییه از اهمیت ویژه یی برخوردار است؛ 
چون هدف از موجودیت آن، تأمین عدالت و 
است و شخصی  آن  به صاحِب  سپردن حق 
قضاییه  قوۀ  عالی  شورای  عضویت  در  ¬که 
می گیرد،  قرار  ـ  قوه  این  رأس  در  به ویژه  ـ 
باید هم از نظر شرعی و هم از دیدگاه قانون 
را  به خصوص  سلسله شرایط  یک  اساسی، 
دارا باشد تا تأمین عدالت را با چالش مواجه 
نسازد و خالف اصول شرعی و قانونی عمل 
قانون  یک صدوهجدهم  مادۀ  مطابق  نکند. 
اساسی، عضو دادگاه عالی باید واجد شرایط 

زیر باشد:

1-سن رییس و اعضا در حین تعیین، از چهل 
سال کمتر نباشد؛

2- شهروند افغانستان باشد؛
تحصیالت  فقهی،  یا  و  حقوقی  علوم  3-در 
عالی داشته باشد و در نظام قضایی، تخصص 

و تجربۀ کافی داشته باشد؛
4- دارای سیرت و شهرت نیک باشد؛

ضد  جرایم  ارتکاب  به  محکمه  طرف  5-از 
مدنی  از حقوق  یا حرمان  و  جنایت  بشری، 

محکوم نشده باشد؛
حزب  هیچ  در  وظیفه،  تصدی  حال  در   -6

سیاسی عضویت نداشته باشد.
عضویت  به  باید  شخصی  این که:  نخست 
دادگاه عالی پذیرفته شود که سن چهل سال 
شرط  این  فحوای  از  باشد.  کرده  تکمیل  را 
نظر  از  مذکور  شخص  که  می شود  فهمیده 
باشد.  رسیده  کامل  پخته گی  به  باید  سنی 
کشور  نافذۀ  قوانین  مطابق  هم  سویی  از  اما 
و حکم عقل، این شخص نباید از نظر سنی 
در مرحله¬یی قرار داشته باشد که شیخ فانی 
پنداشته شود و توانایی کار کردن و مدیریت 
این  زیرا  باشد.  نداشته  را  بزرگ  این سیستم 
گماشته  کار  به  سال  ده  مدت  برای  شخص 
می شود و نباید در آغاز کار، از کهولت سن 
و امراض مختلف رنج ببرد. در افغانستان بنا 
بر شرایط خاص )پایین بودن سن مرگ ومیر، 
تغذیۀ ناقص، بلند بودن نرخ بیکاری، افزایش 
بنیاد  بر  و  و...(  تحصیل یافته  جوان¬  قشر 
قوانین کشور، به ویژه قانون کارکنان خدمات 
محاکم  صالحیت  و  تشکیل  قانون  و  ملکی 
قوۀ قضاییه؛ سن تقاعد شصت وپنج سال در 
نظر گرفته شده و نظر به هر کشور دیگر، سن 
بازنشسته گی زود فرا می رسد. به عبارت دیگر، 
مبتال شدن به امراض مختلف در سن نزدیک 
برای  کافی  انرژی  داشتن  عدم  کهولت،  به 
کارهای  از  خسته گی  و  بودن  بی عالقه  کار، 
از جمله  ابتکار،  یک¬نواخت و عدم داشتن 
دالیل بازنشسته گی به شمار می روند. البته بنا 
بر همین موارد، کارکنان ملکی و قضات عادی 
یا  سالگی  در سن شصت وپنج  افغانستان  در 
پس از چهل سال خدمت بالفعل، باز نشسته 
می شوند. اما اهمیت شغل این افراد به مراتب 
شورای  قضات  که  است  آن چه  از  عادی تر 
عالی به آن اشتغال دارند. پس ضروری است 
قرار داشته  اعضای شورای عالی در سنی  تا 
باشند که در کنار تجربه، از توان کاری کافی 

نیز برخوردار باشند.
مهم  شرایط  دیگر  از  یکی  بعدی،  گام  در 
قانون اساسی برای عضویت در شورای عالی 
تنها  باید  این¬است که شخص  دادگاه عالی 

حامل شهروندی افغانستان باشد؛ تا در زمان 
قضاوت، منافع ملی کشورش را در نظر گرفته 
و مطابق اصول و قواعد کشور خود به اصدار 
و  نفوذ سیاسی  و  فشار  زیر  و  بپردازد  حکم 
مالی قرار نگیرد و استقالل قضا که مهم ترین 

ممیزۀ آن است، حفظ گردد.
تجربه و تخصص قضایی، موضوعی است که 
در مورد آن اغلب اغماض صورت می گیرد؛ 
یعنی افرادی که حتا یک روز در قضا اشتغال 
عضویت  به  نکرده اند،  قضایی  کار  و  نداشته 
نقض  که خود  می شوند  معرفی  عالی  دادگاه 
قانون اساسی به حساب می آید. بند سوم مادۀ 
یک صدوشانزدهم قانون اساسی، تجربۀ کافِی 
تجارب  نمی توان  که  داده  تذکر  را  قضایی 
دانشگاه ها،  در  شرعیات(  و  )حقوق  تدریس 
نهادهای  یا  عدلیه  وزارت  با  کار¬  تجربۀ 
حتا  و  می کنند  حقوقی  کارهای  که  مماثلی 
دانست.  قضایی  تجربۀ  معادل  را،  سارنوالی 
چون بر اساس مادۀ یک صدوشانزدهم قانون 
اساسی، قوۀ قضاییه و چه گونه گی تشکل آن، 
در  صراحتی  نوع  هیچ  و  گردیده  مشخص 
قضاییه  قوۀ  کار  که  مماثلی  نهاد¬های  مورد 
کسب  قضایی  تجربه  و  ببرند  پیش  به  را 
از صالحیت های  یکی  ندارد.  وجود  نمایند، 
که  است  اصدار حکم  و  فیصله  قاضی،  مهم 
در  هم  نه  و  فیصله  در  نه  دیگر،  نهادهای 
مطابق  دارد.  مشابهت  قاضی  با  حکم  اصدار 
فیصله  قضا  وظیفۀ  اساسی،  قانون   134 مادۀ 
و اصدار حکم دانسته شده، که توسط قاضی 
ماحصل  قضایی  تجربۀ  و  می کند  پیدا  تحقق 

کار در قضا، نه در ارگان های حقوقی دیگر.
پیش بینی شدۀ  شرایط  از  یکی  نیک؛   شهرت 
دیگر در قانون اساسی است که  از این منظر 
زنده گی  محیط  و  منطقه  در  باید  شخص 
باشد.  برخوردار  شهرت  حسن  از  خویش، 
یعنی به غصب زمین، رشوه ستانی و اختالس، 
و  شرع  خالف  دیگِر  اعمال  و  دروغ گویی 
قانون متهم نباشد و در جامعه به حیث یک 

شخص صادق شناخته شود.
برای  که  شرایطی  گفت؛  می توان  فرجام  در 
می شود،  گرفته  نظر  در  عالی  دادگاه  قضات 
به ویژه شرایطی که مربوط به شخصیت فردی، 
کار  سابقۀ  و  تحصیالت  میزان  و  اجتماعی 
تخصصی شان می گردد، در استقالل رای آن ها 
بسیار تأثیرگذار است و معموالً اشخاصی که 
تخصصی  تجربۀ  و  فکری  علمی،  دیدگاه  از 
تأثیر  تحت  به آسانی  بسیار  هستند،  ضعیف 
عوامل مادی و غیرمادی قرار گرفته و استقالل 

و بی طرفی شان را از دست می دهند.
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فواد پویــا

قانون شکنی در گزینِش اعضای 
دادگاه عالی

 

دیروز کابل شاهد یک راه پیمایی بزرگ بود که در اعتراض 
به عدم درج هویت های قومی  در شناس نامه های الکترونیکی، 
شکل گرفته بود. اشتراک کننـده گان این راه پیمایی، خواستار 
قومیت های  اخیر،  روزهای  در  که  شدند  افرادی  محاکمۀ 
توهین  معلوم الحال،  رسانه های  طریق  از  را  کشور  گوناگوِن 
کرده بودند. هم چنین این راه پیمایان، خواستار توقیِف نشرات 

این گونه رسانه ها شدند.
خاصی  حلقات  و  گروه ها  این سو،  به  چندی  از  آن که  با   
بهانه یی  هر  به  و  می زنند  دامن  قومی   مسایل  به  کشور  در 
برتری جویی های قومی  و زبانی خویش را تبلیغ می کنند؛ اما 
نیست.  افغانستان  تازه یی در  امر پدیدۀ  این  تاریخ،  اعتبار  به 
زبانی،  قومی،  افزون طلبی های  انواع  این کشور شاهد  تاریخ 
ماحصِل  همه  و  همه  که  است  بوده  و...  مذهبی  نژادی، 

سیاست های نادرسِت حکومت ها بوده و می باشد.
گذشته،  سال  دوازده  در  که  هستند  و  بودند  شاهد  همه 
حکومت آقای کرزی نیز به موازاِت تاریخ قدم گذاشت و سر 
سوزنی در زمینۀ زدودن چنین تفکراِت مسموم تالش نکرد. 
از این رو، با توجه به شرایط آزاد این دوره، تنش های قومی  و 

زبانی بیشتر شدت گرفته است.
 اگرچه همواره گفته می شود مردم افغانستان همه یک روح 
و جسم اند؛ اما حقیقت آن است که این شعاری بیش نیست 
نابرابری های  و  شکاف ها  از  کشور،  این  ساکن  مردمان  و 
تحلیل  واقع بینانه تر  اندکی  اگر  حتا  و  می برند  رنج  بسیاری 
کنیم، متأسفانه وجوه افتراق اقوام، بیشتر از پیوندهای مشترِک 

آنان است. 
به همین راه پیمایی های چند روز اخیر نگاه کنیم؛ یک بار قومی 
 می آید و بر ضد قوم دیگر شعار می دهد و بار دیگر بالعکس. 
گاهی این قوم آن قوم را مهاجر و تازه آمده خطاب می کند و 
گاهی برعکس. منظور این است که پوتانسیل منازعات قومی 
 و زبانی در این کشور، بیشتر از آن چه است که سعی می کنند 
این  که مطرح می شود  مهمی   نکتۀ  بنابراین،  پنهانش سازند. 
است که چرا به جای پنهان کاری و شعار پوشالی سر دادن، 
سعی نمی شود تا یک گفتمان علمی و مدرِن هویتی و زبانی 

به راه انداخته شود. 
تمام مردم افغانستان دهه های متوالی، مورد تبعیض قومی  و 
خاصی،  قوم  هیچ  به  نمی توان  این باره  در  و  بوده اند  زبانی 
و  منطقی  راه  یگانه  بنابراین،  داشت.  روا  توهین  و  تهمت 
ستم  و  تاریخی  پدیدۀ  این  برابر  در  که  است  این  عقالنی  
دیرپای این سرزمین، مبارزۀ عقالنی کرد و بیشتر از این مجال 
نداد که این هیوالی تیزدندان، مردم افغانستان را پاره پاره کند. 
و  آییـم  گرد  کالن،  چتر  یک  زیر  همه  کنیم  سعی  باید  ما 
را  تاریخی  ارزش های  سازیم؛  مطرح  را  هویتی  گفتمان 
دوباره محک بزنیم؛ به هویت زبانی، نژادی، قومی  و ... افراد 
ساکن در کشور احترام قایل گردیم؛ و علیه شناعت تبعیض، 
یا  و  بزرگ  معضل  این  از  فرار  که  چرا  کنیم.  آگاهی بخشی 
بی راهه  به  را  ما  فقط  آن،  با  احساسی  و  عجوالنه  برخورد 
رهنمون خواهد شد و وضع را بدتر از گذشته خواهد ساخت. 
خیلی دور نه، همین راه پیمایی اخیر می تواند سرآغاز خوبی 
پس  دارد،  وجود  مشکل  این  رفع  در  نیکی  نیت  اگر  باشد. 
باید به خواسته های معقول و حق طلبانۀ اشتراک کننده گاِن این 
در  به راسـتی  کرزی  آقای  اگر  گذاشته شود.  وقع  راه پیمایی 
روز  چنـد  )او  کرد  بیان  مسأله  این  با  پیوند  در  که  آن چه 
قبل گفت؛ کسانی را که به تفرقه افگنی می پردازند، مجازات 
می کند( صادق است؛ باید در عمل صداقِت خویش را نشان 
دهد. در غیر آن، سرانجامِ این تنش ها چیزی نیست جز یک 
تجزیۀ خونین که از همین اکنون پوتانسیل آن به چشم سر 

مشاهده می شود.
در  زبانی  و  هویتی  مسالۀ  می کنیم،  تأکید  بازهم  پایان  در   
با هیاهو و جاروجنجال حل نخواهد شد.  افغانستان، هرگز 
برنامه محور  و  عاقالنه  رویکرد  و  دارد  دراز  سر  قصه  این 
می طلبد. عدم حل این معضل بر اثر نبود اراده و برنامۀ الزم 
طی سالیان سال، همواره یکی از موانع اصلی تشکیل دولت 
ملت در این سرزمین بوده است. انتظار می رود اکنون با انتباه 
از انبوه تجارب گذشته، با این مسأله و مسایل دیگر، عالمانه 

و به دور از احساسات برخورد شود.

حاشیه یی بر یک راه پیمایی 
مردمی در کابل



تاکنون »انقالب »های رادیکالی وجود داشته اند که درباره 
سوریه،  مصر،  تونس،  نظیر  کشورهایی  در  آن ها  وقوع 
یمن و لیبی مطلب خوانده ایم، در حالی که هیچ کدام از 
آن ها باعث به وجود آمدن دموکراسی فراگیر و با ثبات 
نشده اند، اما در کنار آن ها »تکامل » های رادیکالی نیز در 
کشورهایی نظیر عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس 

اتفاق افتاده است که درباره آن ها چیزی نخوانده ایم.
این تکامل ها باعث یک تغییر ظریف اما واقعی در روابط 

و  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  رهبران  میان 
مردمان آن ها شده است و شما می توانید حتی با 
یک سفر کوتاه به عربستان، دوبی و ابوظبی این 

مساله را تشخیص دهید.
همچنان  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  رهبران 
وقتی برای دموکراسی های یک نفره و یک رایی 
بهار عربی آن ها عمیقا  دنبال وقوع  به  اما  ندارند 
نگران مشروعیت خود هستند و دریافته اند که این 
بیشتر  یارانه های  با  نمی توان  دیگر  را  مشروعیت 

خرید و یا آن را از پدر به پسر منتقل کرد.
بنابراین رهبران کشورها هرچه بیشتر مردم خود 
تا درباره آن ها و خوب بودن  را دعوت می کنند 
عملکردشان و اینکه چطور مدارس را ارتقاء داده، 
مرمت  را  فاضالب  سیستم  و  کرده  ایجاد  شغل 

کرده اند، قضاوت کنند نه براساس مقاومت علیه اسرائیل 
و یا ایران و یا اعمال قوانین اسالمی.

این  مردم  بیشتر  اینترنت هرچه  لطف  به  دیگر  از طرف 
کار را انجام می دهند. در مصر و تونس نقش اینترنت کم 
اهمیت تر از آن چیزی است که تلقی می شود در حالی که 
در کشورهای حوزه خلیج فارس نقش اینترنت و اهمیت 
آن بیشتر از آن چیزی است که مردم تلقی می کنند. در این 
جوامع بسته شبکه هایی نظیر فیس بوک، توییتر و یوتیوب 
فضای کنترل نشده  گسترده یی را برای گفت وگوی زنان 
فراهم  به رهبرانشان  با یکدیگر و پشت کردن  و مردان 

می کنند.
یک دانشجوی جوان عربستانی می گوید: من دیگر هیچ 
روزنامه داخلی را مطالعه نمی کنم و همه خبرهایم را از 

توییتر می گیرم.
عربستان به تنهایی نیمی از همه پست های جهان عرب 
در وب سایت توییتر را به خود اختصاص داده و جزو 
فعال ترین کشورها در وب سایت های توییتر و یوتیوب 

در جهان است.
سایت  از وب  که  عربستانی هایی  اغلب  این  از  پیش  تا 
وهابی  بنیادگرایان  می کردند  استفاده  یوتیوب  و  توییتر 
بودند اما اکنون طنزنویس ها، کمدین ها و مفسران در این 

استفاده از آن ها پیشی گرفته اند.

این افراد در مطالب خود همه جنبه های جامعه عربستان 
از جمله حکومت مذهبی که دیگر مصون از انتقاد نیست 

را به سخره می گیرند.
عرب  کشورهای  در  که  عربستان  پادشاه  عبداهلل،  ملک 
تا  است  واقعی  رو  پیش  فرد  یک  فارس  خلیج  حوزه 
اما بروکراسی دولت وی غیر  حد زیادی محبوب است 
موثر و اغلب فاسد تلقی می شود. به همین دلیل کاربران 
عربستانی توییتر اخیرا این »هشتگ »ها را منتشر کرده اند:

اگر من پادشاه را ببینم به او اینگونه خواهم گفت؛ از مردم 
به پادشاه : تحصیالت در خطر است؛ شما دوست دارید 

به وزیر بهداشت کشور چه چیزی بگویید؟
حضور  روز   10 مدت  به  عربستان  در  من  که  هنگامی 
عربستانی  روزنامه  و  می آمد  آسا  سیل  باران های  داشتم 
الشرق کاریکاتوری را به این مناسبت منتشر کرد. در این 
کاریکاتور سه مرد به این سوال پاسخ می دادند: چرا همه 

خیابان های ریاض در سیل غرق شده اند؟
نفر اول یک مقام دولتی است که می گوید در خیابان ها 
سیل وجود ندارد و این یک شایعه شیطنت آمیز است. 
نفر دوم یک شیخ است که پاسخ می دهد دلیل همه این ها 
گناه های دختران در دانشگاه شاهزاده نورا است. نفر سوم 
این ها  یک شهروند عادی است که می گوید علت همه 
از  از خارج  کاریکاتور  این  در  بالفاصله  اما  است  فساد 
صفحه دستی با عنوان سانسورچی وارد شده و اظهارنظر 
وی را حذف می کند. این کاریکاتوری است که در یک 

روزنامه عربستانی مشاهده شد.
یک  با  عربی  متحده  امارات  در  اخیرا  دولتی  مقام  یک 
میان  در  تصاویری  شد.  رو  به  رو  جدید  گرفتاری 
تلفن های همراه از وی پخش شده بود که نشان می داد 
وی پس از یک تصادف در ترافیک راننده ماشین مقابل 
را که یک کارگر آسیایی است ضرب و شتم می کند. این 

تصاویر به طور گسترده در میان مردم منتشر و برای وی 
را  نگرانی خود  مردم  این کشورها  در  ساز شد.  مشکل 
برای  بلکه  کردن  شورش  برای  نه  البته  گذاشته اند  کنار 

مطالبه یک دولت پاک و سخنگو.
چند روز پیش یک دوست عربستانی یک فایل ویدیویی 
را که به طور گسترده منتشر شده بود به من نشان داد. 
بود  منتشر شده  تهی دست  فرد  از سوی یک  فایل  این 
سقف  آسا  سیل  باران های  جریان  در  می داد  نشان  که 
خانه وی چکه می کند و حتی وی لگن بچه اش را زیر 

چکه های سقف گذاشته است.
رود  می  راه  خانه اش  اطراف  در  وی  ویدیو  این  در 
زندگی  اینگونه  و  هستم  عربستانی  یک  من  ومی گوید 
که  دالری  میلیاردها  کجاست؟  مسکن  وزیر  می کنم. 
کجاست؟  داده  اختصاص  مسکن  برای  عربستان  پادشاه 
حقوق من کجاست؟ من احساس می کنم 
که در این خانه وضعیت من با زندگی در 

خیابان هیچ فرقی ندارد.
جوانان  با  گفت وگوهایم  جریان  در  من 
عربستانی و اماراتی بسیاری، داستان های 
این  من  نظر  از  شنیده ام.  را  این  به  شبیه 
و  همدل  پرانگیزه،  دهنده  نشان  اتفاق 
انجام  برای  جوانان  این  بودن  پرواز  بلند 
همچون  کشورهایشان  در  اصالحات 
بسیاری از همتایان انقالبی آن ها در مصر 
است. اما مساله این است که آن ها »تکامل« 
می خواهند نه انقالب. آن ها تصاویر قاهره 
و دمشق را دیده اند. شما می توانید انرژی 
مردمی  جنبش  در  جمله  از  را  آن ها 
جوان  گفته های  در  همچنین  و  زنان  رانندگی  به  اجازه 
کشورش  در  تحجر  از  خسته  می گوید  که  عربستانی ای 
اکنون او یک بی دین است و جوانهای زیادی  است و 

مثل او بی دین شده اند، حس کنید.
نظر  در   2021 سال  برای  را  راهبردی  دولت،  دوبی  در 
وزارتخانه   46 از  یک  هر  اساس  براین  است.  گرفته 
شاخص های  دارند  وجود  شهر  این  در  که  سازمانی  و 
تعیین  اهداف  به  باید  و  دارند  کلیدی سه ساله  عملکرد 
کلیدی  عملکرد  شاخص   3600 مجموعا  برسند.  شده 
برای آن ها فرستاده شده و شیخ محمد بن راشد، حاکم 
دوبی وضعیت آن ها را دنبال می کند. مریم الحمدی، 48 
ساله و مدیر بخش بررسی عملکرد دولت است. وی در 
دل وزیران دولت ترس ایجاد می کند چرا که هر ماه به 
پیشرفت آن ها درجه می دهد و شیخ محمد فهرست کامل 

را دریافت می کند.
این مساله اکنون مربوط به دموکراسی نیست بلکه مربوط 
به رهبرانی است که لزوم به دست آوردن مشروعیتشان 
را احساس می کنند. وقتی یک رهبر در این زمینه کاری 
کار  این  انجام  فشار  نیز  دیگر  رهبران  انجام می دهد،  را 
را احساس می کنند و این منجر به شفافیت و مسوولیت 

پذیری بیشتر می شود.
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بیداری دیگر در جهان عرب

تعهد هگل به »حفظ امنیت« 
حوزة خلیج فارس

انگلیس نسبت به تجزیة سوریه تا 2014 
هشدار داد

تالش ترکیه برای جلوگیری از ورود 
تندروها به سوریه

که  داد  هشدار  انگلیس  خارجه  امور  وزیر 
این کشور  تجزیه  در سوریه خطر  درگیری ها 
اینکه راه حلی  بطور کامل را در پی دارد مگر 

برای بحران تا سال 2014 پیدا شود.
هیگ،  ویلیام  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
ساالنه  نشست  در  انگلیس  خارجه  وزیر 
خاورمیانه  امنیت  درباره  منامه«  »گفت وگوی 
گفت: اگر درگیری ها ادامه یابد سوریه تجزیه 
از  افراط گرایی فضایی خارج  می شود و رشد 

کنترل در قلب خاورمیانه ایجاد می کند.
کویت  در  این  از  پیش  انگلیس  خارجه  وزیر 
سوریه  رییس جمهور  اسد،  بشار  که  بود  گفته 
آمیز  صلح  فصل  و  حل  هرگونه  برای  باید 

بحران 33 ماهه در سوریه کنار برود .
وی گفت: ما همواره به صراحت گفته ایم که 
نیازمند  حل و فصل صلح آمیز بحران سوریه 
باقی  تصور  است،  قدرت  از  اسد  کناره گیری 
این همه  از  ماندن یک دولت در قدرت پس 
کشتار و تخریب غیرممکن است. تصور بودن 
اسد در عرصه سیاسی آینده سوریه غیرممکن 

است.
وی افزود: باقی ماندن اسد در قدرت به منزله 
»مانعی« در برابر صلح در سوریه خواهد بود 
و انگلیس و دیگر کشورهای غربی این امر را 

نمی پذیرند.
مداخله جویانه  اظهارات  این  ادامه  در  هیگ 
ادامه  غربی  کشورهای  همه  و  انگلیس  گفت: 

حضور اسد را در قدرت نمی پذیرند.
در  نقشی  هیچ  اسد  که  ادعا  این  با طرح  وی 
تنها  کرد:  تاکید  ندارد،  سوریه  سیاسی  آینده 

سرنوشت  می توانند  که  هستند  سوریه  مردم 
و  کنند  تعین  را  سوریه  رهبران  و  کشورشان 
نماینده  را  سوریه  مخالفان  ائتالف  انگلیس 

»قانونی« مردم این کشور می داند.
دو  که  گفت  نشست  این  افتتاحیه  در  هیگ 
طرف درگیر در سوریه باید آشتی کند. در 22 
برای  باید  مخالفان  هم  و  دولت  هم  جنوری 
باشند. خاتمه  آماده  مصالحه  و  آشتی  هرگونه 
دشوار  فوق العادهه  وظیفه  یک  سوریه  بحران 
طرف  دو  هر  قاطع  تصمیم  نیازمند  که  است 
درگیر برای مذاکره است نه جنگ بیشتر. اگر 
آشتی برقرار نشود با بحران انسانی در مقیاسی 

غیرقابل تصور روبرو خواهیم بود.
وی افزود:اگر این روند ادامه یابد بیش از چهار 
میلیون سوری آواره می شوند یعنی یک پنجم 

جمعیت یک کشور.
کرد:  تاکید  ادامه  در  انگلیس  خارجه  وزیر 
ایفای نقش اسد و نزدیکانش در سوریه آینده 

توجیه پذیر نیست.

وزیر دفاع امریکا در سفر خود به بحرین تاکید کرد که کشورش 
پایبند  امنیت منطقه حوزه خلیج فارس« خواند،  به آنچه »حفظ 

است.
وزیر  عربی، چاک هگل،  نیوز  اسکای  گزارش شبکۀ خبری  به 
پادشاه  خلیفه،  آل  عیسی  بن  حمد  با  جمعه  روز  امریکا  دفاع 

بحرین در منامه دیدار کرد.
در این دیدار هگل بر تالش امریکا برای حفظ امنیت حوزه خلیج 
فارس و خاورمیانه تاکید کرد. این مقام ارشد پنتاگون همچنین از 
کشتی جنگی امریکا که به منظور رویارویی با حمالت موشکی 

مجهز به سالح شده، بازدید کرد.
پادشاهی  کاخ  در  که  دیدارشان  در  بحرین  پادشاه  و  هگل 
بحرین در منامه برگزار شد، درباره چالش های امنیتی که منطقه 
 5+1 گروه  با  ایران  اخیر  توافق  و  روبروست  آن  با  خاورمیانه 

گفت وگو کردند.
لزوم  و  بحرین  در  اصالحات  روند  درباره  همچنین  طرف  دو 
روند  در  بحرین  سیاسی  احزاب  و  طرف ها  تمامی  مشارکت 

سیاسی این کشور بحث و تبادل نظر کردند.
امریکا  کرد،  اعالم  خود  گذشتۀ  روز  سخنرانی  در  هگل  چاک 
نیروهای نظامی خود که بیش از 35 هزار سرباز در منطقه خلیج 

فارس است، در این منطقه نگه خواهد داشت.
هزار   35 از  بیش  ایران،  با  توافقنامه  امضای  به رغم  گفت:  وی 
امریکا  باقی می مانند و  فارس  منطقه خلیج  امریکایی در  سرباز 

قصد تغییر در میزان نیروها را ندارد.
دفاع  سیستم  فروش  برای  را  درها  ادامه  در  امریکا  دفاع  وزیر 
موشکی و سایر سیستم های تسلیحاتی به گروهی از کشورهای 

دوست امریکا در حوزه خلیج فارس باز گذاشت.
به طور  منطقه  این  هاگل در سخنرانی خود در حضور رهبران 
واضح اعالم کرد: توافق هسته یی با ایران بدین معنی نیست که 

تهدید امنیتی از سوی تهران به پایان رسیده است.
این مقام  امریکایی در سخنانی در یک کنفرانس امنیتی در بحرین 
گفت: پنتاگون همچنین بر ایجاد توان شرکایش به منزله اجرای 
کشورها  کرد.  خواهد  تاکید  منطقه  این  در  قوی  نظامی  حضور 
زمانی قوی تر هستند که به طور مشترک علیه تهدیدی مشترک 

همکاری کنند.
وی با اشاره به این مطلب که »برنامه هسته یی ایران یک نگرانی 
با  مرتبط  اقدامات  دیگر،   موشکی  تهدیدات  گفت:  است«،  مهم 
تروریسم و تحرکات دریایی تحریک آمیز نیز مایه نگرانی امریکا 

و این منطقه است.
همچنین انتظار می رود این مقام امریکایی درخصوص جزئیات 
هزار   35 جمله  از  منطقه  این  در  امریکا  نظامی  تقویت حضور 
آن  اطراف  و  فارس  خلیج  در  هوایی  و  زمینی  دریایی،  نیروی 

سخنرانی کند.
این طرح همچنین شامل 10 هزار نیروی ارتش،  جت های جنگنده 
و  جاسوسی  پیچیده  سیستم های  کشتی،   40 از  بیش  پیشرفته، 
اطالعاتی، ایجاد چتر دفاع موشکی گسترده با استفاده از کشتی ها،  

سامانه های موشکی پاتریوت و رادارها می شود.
پیشرفته  جنگنده  هواپیماهای  بیشترین  همچنین  ما  افزود:  وی 
خود را در سراسر این منطقه مستقر کردیم که شامل جنگنده های 

F-22 می شود.
برای  پنتاگون  کرد طرح  مطرح  هاگل  که  پیشنهادی  اصلی ترین 
بود؛  فارس  به شورای همکاری خلیج  نظامی  فروش تجهیزات 
و  رادارها  به  می توانند  شورا  این  عضو  کشور  شش  بنابراین 
اولیه  هشدار  موشکی  دفاع  سیستم  نیز  و  پیشرفته  سنسورهای 

دسترسی یابند.
به کشورهای  امریکا می تواند  که  هگل عنوان داشت: در حالی 
به  این سیستم ها  فروش  اما  بفروشد  را  این سیستم ها  نیز  دیگر 
کشورهای عضو این شورا این اطمینان را به وجود می آورد که 

آنها می توانند به صورت بهتر و سازمان یافته تر عمل کنند.
در  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  که  کرد  تاکید  هم چنین  وی 
کنفرانس ساالنه وزرای دفاع حضور یابند و گفت که وی تمایل 

دارد تا این نشست ظرف شش ماه آتی برگزار شود.
همچنین انتظار می رود که هاگل به قطر سفر کرده و طی روزهای 

آتی با رهبران این کشور دیدار کند.

سوریه  در  رادیکال  گروه های  گفت،  ترکیه  ارشد  دیپلمات های  از  یکی 
تهدیدی جدی برای ترکیه محسوب می شوند و آنکارا تمام تالش خود را 

به کار می بندد تا از ورود این افراد به داخل قلمروی ترکیه جلوگیری کند.
امور خارجه ترکیه در جریان سخنرانی خود در  اونهون، معاون وزیر  عمر 
درست  گفت:  ترکیه  و  اروپا  اتحادیه  مشترک  پارلمان  کمیته  اعضای  میان 
عبور  ترکیه  از  رادیکال  گروه های  اعضای  از  یک  هیچ  بگوییم  که  نیست 
به ترکیه می آیند. نمی توان تمام آن ها را  میلیون توریست  اما 35  نکرده اند. 
کنترل کرد. ما تمام تالش خود را به کار می گیریم تا از ورود رادیکال ها به 

کشور جلوگیری به عمل آوریم.
این دیپلمات ارشد ترکیه با تاکید بر اینکه این افراد رادیکال تهدیدی برای 
دولت این کشور محسوب می شوند، اعالم کرد: چنین گروه هایی از قلمروی 
ترکیه برای ورود به خاک سوریه و مبارزه علیه دولت دمشق استفاده می کنند. 
دولت آنکارا تاکید دارد که دولت انتقالی در سوریه باید قدرت کامل اجرایی 
داشته باشد. بنابراین نه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و نه افراد نزدیک 

به او نباید نقشی در آینده این کشور ایفا کنند.
این در حالیست که اندرو داف، نماینده انگلیس در پارلمان اروپا تردید خود 
تبلیغ برای حمایت از مسلمانان  بیان داشت که ترکیه به دنبال  را از مساله 
سنی علیه شیعیان در سوریه است. وی همچنین به تبعیض قایل شدن میان 
آوارگان سنی و شیعه سوری در ترکیه اشاره کرد، اما دیپلمات  ارشد ترکیه 
تبعیض  از  دست  باید  کشورها  سایر  که  کرد  تاکید  و  رد  را  اظهارات  این 

بردارند.

                                                                                                                                                 توماس فريدمن، نيويارک تايمز
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بخش نخست

همه چیـز دربارة 
»خودزشت پنداری زنانه«

می کنم،  نگاه  را  خود  عکس های  از  یکی  یا  می ایستم  آینه  مقابل  زمان  »هر 
نفسم بند می آید و از دیدن خودم متنفر می شوم. من شخصی را می بینم که با 
تصوراتم فرق دارد و کاماًل برایم بیگانه است. بیشتر اوقات فکر می کنم زیر 
افتاده یا برعکس دو کیسۀ سیاه و کبود در زیر آن قرار گرفته  چشمانم گود 
است. من از شکل بینی خودم هم متنفرم، زیرا بسیار بزرگ و گوشتی است و 
بخش زیادی از صورتم را گرفته. نیمۀ راسِت صورت من هم تفاوت زیادی با 
نیمۀ سمت چپ دارد؛ به همین دلیل هنگامی که در کنار دوستانم راه می روم، 
مدام در طرفی قرار می گیرم که آن ها قسمت راست صورتم را ببینند. گردن من 
بسیار بلند است و هر زمان به آینه نگاه می کنم، فکر می کنم در حال تماشای 
یک مرغابی هستم. از همه بدتر تمام صورت من را جوش پوشانده و لکه های 
زشت اطراِف آن را فرا گرفته است. این تصورات از 4 ساله گی با من است و 
از همان دوران من از این که در بین مهمانان یا دوستانم قرار بگیرم، اجتناب 
بار   30 روز  هر  که  طوری  به  شدم؛  وسواس  دچار  زمان  همان  از  می کردم. 
صورت خود را می شستم و چند بار لباس هایم را عوض می کردم. با وجود 
آن که چند کیلو کمبود وزن داشتم، اما شروع به رژیم گرفتن کردم، زیرا تصور 
می کردم پاهایم بسیار چاق اند و شکم بزرگی دارم. برای چند سال سعی کردم 

تا حد ممکن در خانه بمانم و در مقابل چشم مردم قرار نگیرم.«
 آن چه خواندید، توصیفات ریچل بوگان 27ساله از کشور انگلستان است. این 
زن یکی از صـدهاهزار نفر در سراسر جهان است که از سندرم خودزشت پنداری 
یاBody dysmorphic disorder  رنج می برد. آمارها نشان می دهد، 50 
درصد از زنان از ظاهر خود راضی نیستند و بعضی از آن ها عیب های بسیار 
کوچک صورت و بدن خود را بسیار بزرگ می بینند. در بعضی از آن ها این 

حالت به قدری شدید است که عالیمی مشابه سندرم BDD پیدا می کند.
 

این بیماری تا چه حد می تواند جدی شود؟
 در بعضی بیماران مانند »حنی کمایل«، بیماری به قدری شدت پیدا کرده که او 
8 بار دست به خودکشی زده است. هر زمان این دختر به آینه نگاه می کرد، یک 
فرد چاق و بد هیکل با صورت زشت را می دید که زنده ماندنش هیچ ارزشی 
برای دیگران ندارد. یکی از عادات حنی، این بود که مدام سرتاپای دیگران را 
برانداز کرده و با خود مقایسه می کرد. بیماری حنی در 9 ساله گی و زمانی که 
او عالیم بلوغ را تجربه کرد، آغاز شد و به تدریج شدت گرفت. این وضعیت 
تا جایی پیش رفت که او در 12 ساله گی عالقه اش به غذا خوردن را از دست 
داد و شروع به استفاده از قرص های ضد افسرده گی کرد. در 15 ساله گی او 
برای اولین بار تصمیم به خودکشی گرفت و سعی کرد با مصرف هم زمان چند 
قرص ضدافسرده گی، به زنده گی خود پایان دهد. او طی چند سال بعد، 7 بار 
دیگر هم این کار را تکرار کرد تا این  که سرانجام پزشکان متوجه ابتالی او به 
ناهنجاری خودزشت پنداری شدند و درمان های روان شناسی را آغاز کردند. به 
بیماری در هر شخص نسبت به دیگری  طور کلی می توان گفت شدت این 

متفاوت است.
بسیاری از این افراد به دلیل رفتارها و احساسات خود، رابطۀ خوبی با دوستان 
تفکرات  می کنند.  تجربه  را  تنهایی  معموالً  و  ندارند  خانوادۀشان  اعضای  و 
مرتبط با خودکشی در این افراد معموالً مشاهده می شود و تقریبًا 19 درصد از 
آن ها به این موضوع فکر می کنند. آمارها نشان می دهد 7 درصد از این افراد 
حتا اقدام به خودکشی هم کرده اند و متأسفانه در بعضی موارد هم در انجام این 

کار به موفقیت رسیده اند.

منبع: سیمرغ

گئورگ زیمل
برگردان: حمیــرا بنایی ف

مد، به دلیل تفاوت استندردهای زنده گی 
نقش  می باشند،  برجسته  بسیار  که 
آشکاری را در عصر حاضر بازی می کند 
و  متنوع تر  تفاوت ها  این  که  و هرچه قدر 
شدیدتر باشند، شانس بیشتری برای تأکید 
موارد  در  می کنند.  پیدا  برجسته سازی  و 
این موضوع نمی تواند توسط  بی شماری، 
به  اما  برسد،  نتیجه  به  منفعل  رکود  یک 
به  مد  توسط  که  اَشکالی  توسعۀ  وسیلۀ 
وجود می آیند، این امر امکان پذیر می شود. 
و این موارد، از زمانی که محدودیت های 
ظاهر  و  متنوع  اشکال  به  مربوط  قانونی 
برداشته شد، بیشتر و بیشتر آشکار شدند.

دو تمایل اجتماعی برای به وجود آوردن 
یک مد جدید، ضروری به شمار می روند. 
 ”union/نیاز به “هم شکل بودن یا اتحاد
از طرفی، و نیاز به “متمایز بودن یا انزوا/

یکی  اگر  دیگر.  طرف  از   ”isolation
شکل  مد  پدیدۀ  نباشد،  مورد  دو  این  از 
شکل  هم  چیزی  اگر  و  گرفت  نخواهد 
خواهد  بین  از  سرعت  به  باشد،  گرفته 
از  پایین تر  طبقات  نتیجه،  در  رفت. 
مدهای کمتری پیروی می کنند و آن هایی 
چیزهای  به ندرت  نیز  می کنند  پیروی  که 
دلیل،  به همین  فردی هستند.  به  منحصر 
همان  یا  جامعه  پیرتر  اقشار  میان  مد 
نسبت  باثبات تر  امری  گذشته،  نسل های 
به آن چیزی است که ما پیروی می کنیم. 
اجتماعی  “انگیزش  گذشته،  نسل  میان 

بسیار   ”socializing impulse/شدن
تمایز  ایجاد  انگیزش های  از  قوی تر 
بنابراین مهم نیست که  عمل کرده است. 
باشند،  جدا  یک دیگر  از  چه قدر  گروه ها 
انکار  که  است  دشمنی  جدایی  این  بلکه 
آن در طبقات متمدن، مد را امری معقول 
تمایزات  وسیلۀ  به  جداسازی  می سازد. 
در پوشش، رفتار و منش، سلیقه و غیره، 
تنها در جایی مناسب است میان ملت های 
متمدن باشد و خطر جذب شدن و محو 
این  که  جایی  باشد.  داشته  وجود  شدن 
تمایزات وجود نداشته باشد، جایی است 
که ما سازگاری و مخالفت های فراوانی را 
مشاهده می کنیم. برای مثال، پیشرفت مد 
میان گروه هایی از نژادهای ابتدایی که زیاد 
هم دوستانه به نظر نمی رسند، هیچ محلی 

از اعراب ندارد.
این  رواج  ببینیم  که  است  جالب 
مردمان  میان  اجتماعی  انگیزش های 
مانند  مختلف  رسوم  بر  چه گونه  ابتدایی، 
رقص تأثیر می گذارد. به طور عام به این 
مسأله اشاره شده بود که رقص میان افراد 
از نسل های گذشته، نشان گر اتحادی قابل 
توجه در سازمان دهی کردن و ریتم است. 
ارگانیسم  یک  مانند  رقص  گروه  یک 

یک سان احساس و عمل می کند. رقص، 
شماری از افراد را که دچار شرایط تردید 
هستند، مجبور کرده و عادت می دهد تا به 
وسیلۀ انگیزش های رایج و یا انگیزه های 
زمان،  حرکات،  شوند.  هدایت  شخصی 
ریتم، ژست و غیره، همه گی بالشک از آن 
چیزی که پوشیده می شود تأثیر می پذیرند. 
می پوشند،  مشابه  لباس های  که  افرادی 
می دهند.  انجام  نیز  را  مشابهی  رفتارهای 
زنده گی  ویژۀ  ارزش های  از  یکی  این 
فردگرایی است درحالی که  نفوذ  مدرن و 
شده  تولید  اثر  گذشته،  نسل های  میان 

در  مد  نمی باشد.  وابسته  مد  تغییرات  به 
کمتری  تنوع  از  گذشته،  نسل های  میان 
به  که  پدیده یی ست  و  است  برخوردار 
در  که  چرا  دارد،  بیشتری  ثبات  نسبت 
بودن  اثرگذار  به  نیاز  افراد،  این  زنده گی 
و شکل های جدید زنده گی، جدا از اثرات 
تغییرات  بسیار کمتر است.  آن،  اجتماعی 
مد، بازتاِب کند بودن انگیزش های عصبی 
سن وسال  در  انسان  که  اندازه  هر  است: 
عصبی تر بودن قرار داشته باشد، به همان 
میزان مد سریع تر تغییر می کند و دلیل آن 
نیز این است که اشتیاق برای متمایز بودن 
باالست و این امر یکی از مهم ترین عناصر 
به  دست  که  عنصری  است؛  مد  پدیدۀ 
دست می چرخد و عصبی بودن را تسکین 
می دهد. این مسأله به نوبۀ خود می تواند 

دلیل این واقعیت باشد که چرا مد بیشتر 
میان طبقات باالی اجتماع دیده می شود.

ابتدایی  نژاد  دو  اجتماعی،  کاماًل  دید  از 
برای  روشنی  و  خوب  مثال  می توانند 
توضیح دو عامل پدیدۀ مد، یعنی هم شکلی 
Ka - “کافر افراد  میان  باشند.  تمایز    /
جنوبی(،  افریقای  در  قبیله یی  )نام   ”firs
است  یافته  توسعه  بسیار  طبقاتی  سیستم 
نحوۀ  که  مسأله  این  با وجود  درنتیجه،  و 

پوشش و آراسته گی در این منطقه دارای 
محدودیت های قانونی است، اما در آن جا 
تغییرات سریع و زیادی را در مد می توان 
یافت. از طرف دیگر، در میان “بوشمن ها/
طبقاتی  سیستم  دارای  که   ”Bushmen
نیستند، نمی توان چیزی به نام مد را یافت 
و  پوشش  لحاظ  از  جالبی  چیز  حتا  یا  و 
اوقات  بعضی  البته  کرد.  پیدا  آراسته گی 
لحاظ  از  که  در جوامعی  حتا  عوامل  این 
تمدن به شدت پیشرفت کرده اند، آگاهانه 
گفته  می کنند.  جلوگیری  مد  بروز  از 
در  و  1390)م.(  سال های  در  که  می شود 

برای  خاصی  قانون  هیچ  فلورانس،  شهر 
پوشش مردان وضع نشده و هرکس به هر 
شیوه و سبکی که دلش می خواست لباس 
یعنی  عامل  اولین  این جا  در  می پوشید. 
نیز  آن  بدون  و  ندارد  حضور  هم شکلی، 
همان گونه که دیده ایم، پدیدۀ مد نمی تواند 
که  می شود  گفته  بالعکس،  اما  کند.  رشد 
قانونی   ،”Venetian/ونیس“ اشرافیان 
داشتند به این شکل که همه گی آن ها باید 
لباس مشکی می پوشیدند تا هیچ گاه توجه 
اندک  تعداد  به  را  اجتماع  پایین  طبقات 
خود جلب نکنند. در این جا نیز ما شاهد 
)تمایز(،  دیگر  عامل  که  چرا  نیستیم،  مد 
وجود ندارد و داشتن یک تفاوت آشکار 
با طبقات پایین تر جامعه شدیداً نفی شده 

است.

تغییرات مد، بازتاِب کند بودن انگیزش های عصبی است: هر اندازه که انسان 
در سن وسال عصبی تر بودن قرار داشته باشد، به همان میزان مد سریع تر 
تغییر می کند و دلیل آن نیز این است که اشتیاق برای متمایز بودن باالست 
و این امر یکی از مهم ترین عناصر پدیدة مد است؛ عنصری که دست به دست 
می چرخد و عصبی بودن را تسکین می دهد. این مسأله به نوبة خود می تواند 
دلیل این واقعیت باشد که چرا مد بیشتر میان طبقات باالی اجتماع دیده 
می شود

بررســی پدیده یی به نام 
ُمــد

بخش پنجـــــــم



          هارون مجیدی

ـ  ادبی  ارزندۀ  کارکردهای  از  نکوداشت  محفِل 
فرهنگِی شاعر و نویسندۀ فرهیختۀ کشور محمد 
اسحاق فایز، روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته با حضور 
ده ها تن از شاعران، نویسنده گان و استادان دانشگاه 

برگزار  افغانستان  قلم  انجمن  گردید.در 
ادبی  کارنامۀ  بررسی  ضمن  محفل،  این  در 
پژوهِش  از  فایز،  اسحاق  محمد  فرهنگی  و 
تجدد،  »پیشینۀ  نام  زیر  نیز  ایشان  تازه نشرشدۀ  
پیدایش و بالنده گی شعر نو در افغانستان« نقد و 

رونمایی صورت گرفت. 
ضمن  محفل،  در  حاضر  منتقدین  و  سخنرانان 
کتاب  نشر  فایز،  استاد  کارکردهای  از  ستایش 
در  نو  شعر  بالنده گی  و  پیدایش  تجدد،  »پیشینۀ 
ستایش بر انگیز  رخداد  یک  را  وی  افغانستان«ِ 

شمردند. 
کنار  در  پژوهش گر  و  شاعر  نادری  پرتو  استاد 
یادآوری روزگذشِت زنده گی محمداسحاق فایز، 
از او به عنوان شاعری توانا، منزوی و پُرکار یاد 

کرد.
آقای نادری با ستایش از کارهای فرهنگی و ادبِی 
فایز  این که  از  پیش  گفت،  فایز  اسحاق  محمد 
خودش را به جامعۀ فرهنگی ـ ادبی معرفی کند؛ 
این کارهای خوب و درخورِ او بودند که از وی 

یک چهرۀ برازندۀ فرهنگی ترسیم کردند.
سخنانش  از  دیگری  بخش های  در  نادری  پرتو 
استاد  نشر شدۀ  تازه  کتاب  بررسی  و  نقد  به  که 
فایز اختصاص یافته بود، نشر این کتاب را یک 
رخداد قابل تحسین برشمرد و افزود: چاپ این 
کتاب، یک بخش خالی خانۀ ادبیات افغانستان را 

پُر ساخت.
نیز ضمن  دانشگاه  استاد  و  منتقد  یامان حکمت 
بررسی دقیِق پژوهش آقای فایز در پیوند به شعر 
ویژه گی های  کتاب  این  گفت:  افغانستان،  در  نو 
فراوانی را در خود دارد که از آن میان می توان به 
معرفی شاعران جوانی که به گونۀ مستقل اثری از 
خود نشر نکرده اند ولی کارهای امیدبخشی دارند، 

اشاره کرد.
آقای حکمت افزود: این کتاب، شمه یی مکمل از 
تاریخ ادبیات معاصر به ویژه تاریخچۀ شعر نو در 

سرزمین ما را نشان می دهد. 
و  آغاز  برای  دیباچه یی  را  کتاب  این  پخش  او 
صورت بندی گفتمان شعر نو در افغانستان دانسته 
خوب  هم گرایی  یک  می تواند  کتاب  این  افزود: 
را برای نقد ادبی و نقدنویسی در کشور به وجود 

آورد.
اما یامان حکمت، پراکنده گی در فصل بندی این 

کتاب را از ضعف های آن بیان داشت. او گفت: 
و  پیدایش  تجدد،  »پیشینۀ  کتاب  در  فصل بندی 
بالنده گی شعر نو درافغانستان« از یک نظم منطقی 

برخودار نیست. 
این کتاب سه  اگر  داد که  آقای حکمت توضیح 
دارای  بخش  سه  این  و  می داشت  کلی  بخش 
هنگام  در  مخاطب  می بودند،  مختلف  فصل های 
خواندن، با یک نظم بهتر به فهم و درک مطالب 

کتاب می رسید. 
تازه  که  از شاعرانی  بانو سیمین غزل حسن زاده 
از غربت برگشته و به گفتۀ خودش با بقچه های 
خوانش  ضمن  است،  آمده  سیب  و  غزل  از  پُر 
استاد  پژوهشِی  کتاب  نشر  گفت:  پارچه شعری 
فضای  شکوفایی  جهت  در  فایز،  اسحاق  محمد 
فرهنگی و رونق کار نقدنویسی، موثر و ستودنی 

است.
از  یکی  و  دانشگاه  استاد  و  شاعر  رویین  رازق 
یادداشت  به  اشاره  ضمن  برنامه،  این  منتقدین 
این  گفت:  کتاب،  این  در  فایز  محمداسحاق 
کار آقای فایز برای کسانی که در این راستا کار 

می کنند، آیینۀ ارج ناکی است. 
استاد رویین با یادآوری از تذکره نویسی در سیر 
تاریخی ادبیات افغانستان، محتوای کتاب »پیشینۀ 
تجدد، پیدایش و بالنده گی شعر نو درافغانستان« 
را تنها تذکره نویسی ندانست و یادآوری کرد که 
این اثر به بررسی و تحلیل روش مند سیر تاریخی 
ما  در سرزمین  نو  به ویژه شعر  افغانستان  ادبیات 

نیز پرداخته است.
استاد رویین که خود از شاعران پیش کسوت در 
شعر نو افغانستان است، ضمن یادآوری تاریخچۀ 
افزود: در  افغانستان،  در  نو  مختصر جریان شعر 
این کتاب متأسفانه به شعر سپید که از گونه های 
ما  و  است  پسین  دهه های  در  تجربه شده  زیاد 
به گونۀ  داریم،  این زمینه  شاعران خوبی هم در 

باید و شاید پرداخته نشده است.
استاد رویین هم چنان گفت: »شعری از من به نام 
مرگ میالد که سال های پیش آن را سروده بودم، 
الیاس ثبت شده است،  به نام نوذر  این کتاب  در 
که آرزو دارم در چاپ های بعدی اصالح شود.« 

از  دانشگاه و یکی  استاد  مجیب مهرداد شاعر و 
منتقدین کتاب »پیشینۀ تجدد، پیدایش و بالنده گی 
شعر نو در افغانستان« این کتاب را سندی محکم 
برای ادبیات معاصر و به ویژه شعر نو در افغانستان 

دانست.
معلومات  کتاب  این  کرد:  تصریح  مهرداد  آقای 
فرهنگی  و  ادبی  رخدادهای  به  پیوند  در  زیادی 

قرن بیست در افغانستان دارد. 
پژوهش گری  و  نویسنده  آریانفر  شمس الحق 

فایز  اسحاق  محمد  کنار  در  سال  سال های  که 
بوده است، با بیان خاطراتی از وی، فایز را یک 
فایز  اسحاق  گفت:  و  خواند  استثنایی  شخصیت 
از  به خاطر قدرت پای کسی خم نشد؛  هیچ گاه 
همین رو شماری از شانس ها را در زنده گی خود 

از دست داد. 
آقای آریانفر نیز نشر کتاب »پیشینۀ تجدد، پیدایش 
دانش نامۀ  را  درافغانستان«  نو  شعر  بالنده گی  و 
شعر معاصر در کشور قلمداد کرد. هم چنین او در 
جریان سخنانش، به نوجویی و نوآوری های شعر 
معاصر افغانستان اشاراتی نمود و سیر تاریخی آن 

را بیان کرد. 
پژوهشی  کتاب  نویسندۀ  فایز  اسحاق  محمد  اما 
در  نو  شعر  بالنده گی  و  پیدایش  تجدد،  »پیشینۀ 
افغانستان«، در سخناِن خود در این برنامه گفت: 
پژوهشی  و  تاریخ  به  افغانستان،  معاصر  »شعر 
نو  شعر  زمینۀ  در  من  داشت.  نیاز  پُردامنه  بسیار 
در ایران کتاب های چندی یافتم و بسیار حسرت 
کشورم  شعر  پیرامون  کتابی  کاش  که  خوردم 
وجود می داشت تا به سواالتی که در ذهن من و 
بسیاری های دیگر وجود دارد، پاسخ روشن ارایه 

کند.«
استاد اسحاق فایز تصریح کرد: »در این کتاب من 
به چند مسأله توجه کرده ام: جست وجوی تاریخی 
افغانستان؛  در  تجدد  ریشه های  دریافت  برای 
نگرشی گذرا به جنبش مشروطیت و رخدادهای 
پس از آن و اثرات آن ها بر شعر افغانستان؛ نگاهی 
نو در  پیدایش شعر  ایران و چه گونه گی  به شعر 
آن سامان؛ و سپس رجوع به جریان شعر نو در 

افغانستان.«
محمد اسحاق فایز از شاعران و نویسنده گان بنام 
سرزمین ما است که از او تا به حال آثار زیادی 
در گونه های شعر، رمان و پژوهش به نشر رسیده 
بالنده گی  و  پیدایش  تجدد،  کتاب  »پیشینۀ  است. 
شدۀ  نشر  کار  تازه ترین  درافغانستان«  نو  شعر 
اوست که چند ماه پیش در هزار نسخه و 1034 
بازار  به  کابل  در  سعید  انتشارات  توسط  صفحه 

کتاب آمد. 
آقای فایز در این کتاب تاریخ شعر نو در افغانستان 

را به پنج دوره بخش بندی کرده است:
1- دورۀ اول )1330-1318(
2- دورۀ دوم )1340-1330(
3- دورۀ سوم )1357-1340(

4- دورۀ چهارم )1371-1357(
5- دورۀ پنجم )1371- الی اکنون(

عطش  عبدالمالک  گرداننده گی  با  که  برنامه  این 
پیش برده می شد، با صرف عصرانه و گفت وگوی 

آزاد میان اشتراک کننده گان به پایان رسید.
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نکوداشت از کارکردهای ادبی 
فرهنگِی محمداسحاق فایز در کابل
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ماندالچهگونه
ماندگارشد؟

         محمد دهقانی ـ کارشناس افریقا

از سویی همیشه شاهد  قارۀ جهان  پُرتنش ترین  عنوان  به  افریقا  قارۀ 
انقالب ها و نهضت های خونین بوده است و از طرف دیگر، در قرن 
اخیر صلح جو ترین و ماندنی ترین چهرۀ جهانی )نلسون ماندال( را به 

جهان معرفی کرده است. 
نلسون ماندال، یکی از رهبرانی ست که با وجود تالش و مبارزه اش برای 
بلکه محبوب  نه فقط محبوب سیاهان است،  امروز  آپارتاید،  نابودی 
همان سفید پوستان نیز می باشد و در  واقع، او محبوبیت فوق العاده یی 

در سراسر جهان دارد.
رهبران زیادی آمدند و رفتند. بعضی ها با رفتن شان، نام شان هم رفت؛ 
اما عده یی گو این که برای همیشه در تاریخ می مانند و »نلسون ماندال« 
یکی از آن هاست. هرچند فراز و فرود نام رهبران جهان، تابعی از رفتار 
خود آنان است؛ ولی با این حال جای این پرسش باقی ست: »ماندال 
چه کرد که ماندگار شد؟... به چه دلیل، مردم ماندال را دوست دارند و 
او را تحسین می کنند، در حالی که ماندال نه چون ناپلیون فاتح جهان 
بود، نه چون لنین بنیان گذار مارکسیسم، و نه چون بودا موسس یک 

آیین جهانی؟«
ارتباط دارد؛  ماندال  به عمل کرد  این محبوبیت،  به نظر می رسد علت 
عمل کردی که تفاوت رهبران را نشان داده و به جهانیـان می آموزد که 
بدون خشونت هم می توان انقالب کرد، و هم آن  را اداره کرد. او در 
و  زنده گی  مردمش  برای  و  در کشورش  فقط  که  است  کسانی  زمرۀ 

مبارزه کرده است.

سه رویکرد ساده ولی مهم  در زنده گی سیاسی ماندال رخ داد  که رمز 
مانده گاری اش شـد: 

انتقام برنیامد و از همه گذشت؛ 2ـ انحصارطلب  1ـ ماندال در صدد 
قدرت  از  داوطلبانه  3ـ  بود؛  همه خواه  بلکه  نبود،  تمامیت خواه  و 

خداحافظی کرد، همین و بس.
انتقام  نینداخت و  ببند راه  به قدرت که رسید، بگیر و  نلسون ماندال 
نگرفت. سفیدپوستانی که زجرش دادند و شکنجه اش کردند را بخشید 
تا ملتش درس بردباری و بخشنده گی از او بیاموزند و تخم نفرت و 
انتقام جایی کاشته نشود. در واقع، وی سینه را از کینه ها شسته بود. 
به تعبیر موالنا شاعر بزرگ پارسی؛ سینۀ خود را با » هفت آب« از هر 

کینه شسته بود. 
»می بخشم اما فراموش نمی کنم« مشهورترین جملۀ نلسون ماندالست 
همان  است؛  شده  بدل  ضرب المثل  به  جهان  سیاسی  ادبیات  در  که 
رژیم  حامی  بزرگ ترین  ـ  بریتانیا  باکینگهام  کاخ  در  وی  که  سخنی 

آپارتاید ـ بر زبان آورد.

ماندال همه خواه و کثرت گرا بود. وقتی که به قدرت رسید،  نگفت حاال 
که ما سیاهان مسلط شدیم، پس فقط حزب  و هم فکراِن من باید در 
رأس قدرت باشند. بین مردمش تبعیض قایل نشد، اجازه داد هر کسی 
خودش باشد و در میدان بماند و زمانی که در اوج بود، همان زمان 

»داوطلبانه« از قدرت خداحافظی کرد.  
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چاک هگل به نقل از بسم اهلل محمدی: 

توافقنامۀ امنیتی امضا می شود

امریکا اشتباه می کند... 
از سوی ایاالت متحدۀ امریکا تحت فشار قرار دارند و این 

هیچ چیزی را حل نخواهد کرد.«
به گفتۀ او، اگر واشنگتن تصور کند که عناصر معین در کابل 
می توانند کدام فشاری را باالی حامد کرزی وارد کنند، یک 

اشتباه جدی است.
این  نام  افشای  از  کرزی  حامد  فیضی سخنگوی  ایمل  اما 

عناصر خودداری کرد و جزئیات بیشتری ارایه نکرد.
امریکا در  از سوی دیگر، رابرت هلتن سخنگوی سفارت 

کابل از عکس العمل در این مورد خودداری کرد.
در  چهارشنبه  روز  افغانستان  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
مورد اظهارات جان کری وزیر خارجه امریکا در اجالس 
ناتو در بروکسل واکنش تند نشان داد که گفته بود، به عوض 
وزیر  اهلل خان محمدی  بسم  را  امنیتی  سند  رییس جمهور، 

دفاع افغانستان می تواند امضا کند.

وزیر دفاع امریکا روز شنبه در سفری از پیش اعالم نشده 
وارد کابل شد و با بسم اهلل محمدی وزیر دفاع ملی دیدار 

و گفت وگو کرد.
که  گفت  محمدی  بسم اهلل  با  دیدار  از  پس  هیگل  چاک 

توافقنامۀ امنیتی میان کابل  و واشنگتن امضا خواهد شد.
فرانسه، هگل گفت که وزیر دفاع  به گزارش خبرگزاری 
افغانستان به او اطمینان داده که این توافقنامه امضا می شود.
به  افغانستان  امریکا و  این درحالی است که میان رهبران 
دلیل امتناع حامد کرزی از امضای معاهده امنیتی دوجانبه 

بن بست به وجود آمده است.
اعالم  سفر  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
نشده چاک هیگل، وزیر دفاع امریکا به افغانستان 
قرار  آمده  وجود  به  آشوب های  بطن  در  را  وی 
می دهد. با این وجود وی ممکن است تأثیر چندانی 
بر مناقشه به وجود آمده نداشته باشد زیرا ظاهرا 
رییس جمهور  کرزی،  حامد  با  دیدار  قصد  وی 

افغانستان را ندارد.
یک مقام عالیرتبۀ وزارت دفاع امریکا گفت: »وزیر 
برنامه یی  است،  افغانستان  در  که  هنگامی  هیگل، 
ایمل  اما  ندارد«.  کرزی  حامد  با  مالقات  برای 
به  افغانستان  فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری 
کرزی  حامد  که  گفت  پرس  فرانس  خبرگزاری 

برنامه  »در  گفت:  او  نماید.  دیدار  هیگل  با  دارد  انتظار 
هیگل  وزیر  با  او  دیدار  ما  رییس جمهور،  امروز)دیروز( 
که  افزود  فیضی  است«.  شام  در ضیافت  که  داریم  نیز  را 
بحث،  مورد  نکات  مورد  در  تا  است  عالقمند  افغانستان 

گفت وگو کند.
اما عادله راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان 
در پاسخ به این پرسش که »رییس جمهور کرزی با وزیر 
دفاع امریکا دیدار خواهد کرد و یا خیر؟« گفت که تا اکنون 

این مسأله مشخص نیست. 
بانو راز که ناوقت روز گذشته با روزنامۀ ماندگار صحبت 
می  کرد، افزود که اگر قرار شد حامد کرزی با چاک هیگل 
رسانه ها  با  اعالمیه یی  طی  را  آن  باشد،  داشته  دیداری 

شریک خواهند ساخت. 
امریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی  ووگ،  کارل  همه،  این  با 
وزیر  محمدی،  اهلل  بسم  با  هیگل  است  ممکن  که  گفت 
دفاع و عمر داوودزی، وزیر داخله افغانستان دیدار نماید. 
هدف هیگل از سفر به کابل دیدار با سربازان امریکایی در 

کشور می باشد.
توافق  امضای  مساله  قبال  در  را  موضعش  پیشتر  امریکا 
امنیتی دوجانبه با افغانستان اعالم کرده است. حامد کرزی 
از  بعد  چندی  اما  کرد  موافقت  توافق  این  با  موقتًا  ابتدا 

امضای آن سرباز زد.
آینده  اظهار داشت که می خواهد رییس جمهوری  کرزی 
افغانستان در ابتدای ریاست جمهوری خود این توافقنامه 
را امضا کند. واشنگتن و ناتو اعالم کرده اند می خواهند در 

این مورد سریعًا تصمیم گیری شود.
سربازان امریکایی بدون امضای این توافقنامه در پایان سال 

آینده میالدی خاک افغانستان را ترک خواهند کرد.
ورود  هنگام  هیگل  که  اند  داده  گزارش  رسانه ها  برخی 
دیدار  برای  برنامه یی  سفر  این  در  که  کرد  اعالم  کابل  به 
با  فقط  و  ندارد  افغانستان  جمهور  رییس  کرزی  حامد  با 
نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان دیدار خواهد کرد.

اما برخی مقام های حکومتی احتمال دیدار او را به حامد 

کرزی بعید ندانستند.
دابینز  جیمز  و  امریکا  ملی  امنیت  مشاور  رایس  سوزان 
نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان نیز طی 
دو هفته گذشته به کابل سفر کردند تا حامد کرزی را به 
نتوانستند  اما  ترغیب کند،  امنیتی دو کشور  پیمان  امضای 

کرزی را به امضای این پیمان راضی کنند.
خود  قبلی  موضع  بر  دابینز  و  رایس  دیدار  در  کرزی 
ضد  بر  خارجی  نیروهای  عملیات  قطع  و  کرد  پافشاری 
تامین  در  امریکا  لزوم همکاری صادقانه  مسکونی،  منازل 
صلح در افغانستان و آزادی زندانیان افغان در زندان 
گوانتانامو را از جمله شروط خود اعالم کرد و گفت 
امنیتی کابل - واشنگتن در  پیمان  از تصویب  پس 
انتخابات  افغانستان و برگزاری  نماینده گان  مجلس 
شفاف بدون دخالت خارجی در حمل 93 این پیمان 

را امضا خواهد کرد.
از  پیش  نیز  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری  جان 
رایس و دابینز به کابل سفر کرد و در دیدار با حامد 
پیمان  امضای  برای  را  وی  رضایت  کوشید  کرزی 
با  نیز  اما وی  کند،  واشنگتن جلب   – کابل  امنیتی 

تکرار مواضع کرزی روبرو شد.
کرزی با اشاره به قطعنامه لویه جرگه مشورتی تاکید 
کرده است که امریکا باید به خواسته ها و پیشنهادات 
ذکر شده در قطعنامه لویه جرگه از جمله آزادی زندانیان 

افغان از زندان گوانتانامو، عمل کند.
2500 تن از اعضای لویه جرگه مشورتی افغانستان اخیرا 
در پی فراخوانی حامد کرزی در نشست 3 روزه خود در 
کردن  اضافه  و  حذف  تغییر،  با  یی  ماده   31 یی  قطعنامه 
موادی به پیمان امنیتی کابل واشنگتن، از جمله ضرورت 
دادگاه  تشکیل  گوانتانامو،  زندان  از  افغان  زندانیان  آزادی 
زندان  نبود  و  افغانستان  در  متخلف  امریکایی  نظامیان 
افغانستان  خاک  از  استفاده  عدم  افغانستان،  در  امریکایی 
مذهبی  فعالیت های  عدم  و  دیگر  کشورهای  تهدید  برای 
را  امنیتی  پیمان  این  کلیات  افغانستان،  در  امریکایی ها 

پذیرفت.
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هزاران تن خواهان...
 هستیم که به مردم افغانستان اهانت می کنند و در میان 

آنان تفرقه می اندازند.
آقای شرق با اشاره به سخنان اخیر رییس جمهور کرزی 
کافی  رییس جمهور  اخالقی  توصیه های  تنها  می گوید، 
سبب  که  مشخصی  رسانه های  و  چهره ها  باید  نیست؛ 
تفرقه میان اقوام ساکن کشور می شوند، به دادگاه معرفی 

شوند. 
مدنی و  فعاالن جامعۀ  از  عبداهلل خداداد  این حال،  در 
می گوید،  دیروز  راه پیمایی  اشتراک کننده گان  از  یکی 
تمامیت خواهی،  برابر  در  اعتراض  راه پیمایی  دلیل 
از  شماری  یافتۀ  سازمان  پرستی  نژاد  و  برتری جویی 

به  تمام  گستاخی  با  که  است  شده  شناخته  چهره های 
همۀ مردم افغانستان اهانت کرده اند.

این  همه یی  »حکومت  افزود:  هم چنان  خداداد  آقای 
ما  را  نادیده گرفتن  این  نادیده می گیرد،  را  گستاخی ها 
به  می پنداریم؛  تفرقه انداز  چهره های  این  با  هم سویی 
راه اندازی  را  اعتراض آمیزی  راه پیمایی  ما  اساس  همین 
نمودیم تا به حکومت و جهان بگوییم که مردم متوجه 
در  و  می کنند  بلند  را  خود  صدای  هستند،  همه چیز 

زمانش محاسبۀ خود را نیز می کنند.«
از  ملی  شورای  استقبال  به  اشاره  با  خداداد  عبداهلل 
نماینده گان شورای ملی  بیان داشت،  اعتراض  کننده گان 
برای جمع معترض وعده سپردند که آن ها صدای شان 

را انتقال داده و خواست های شان را در نظر می گیرند.
ویژه  به  و  پارلمان  در  جنجال ها  پی  در  قومیت  بحث 
پخش برنامه تلویزیون ژوندون، در شبکه های اجتماعی 

هم به صورت گسترده یی بازتاب یافته است.
از  ماده یی   5 قطعنامۀ  صدور  با  کننده گان  اعتراض 
مصوبه های شورای ملی درمورد تذکرۀ تابعیت حمایت 
کردند و حرکات اخاللگرانه در داخل شورای ملی را 

تقبیح کردند.
روز پنجشنبه رییس جمهور کرزی نیز برخی از رسانه ها 
را به نفاق افگنی در کشور متهم کرد و هشدار داد که 
از این پس با این گونه تلویزیون ها برخورد خواهد کرد.

هارون مجیدی

طرح بودجۀ 93 به...
عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان روز شنبه  در جلسه 
عمومی مجلس نماینده گان گفت: »بودجه سال 93 طوری 
طرح گردیده که از یک طرف مصارف مادی معقول دولت 
تمویل گردد؛ و از طرف دیگر پروژه های مهم که کار عملی 

آن ها آغاز می شود، تمویل گردد«
براساس اظهارت مقام های وزارت مالیه افغانستان، بودجه 
انکشافی افغانستان به صورت مکمل وابسته به کمک های 
درصد   44 می تواند  تنها  افغانستان  است.  جهانی  جامعه 
بودجه عادی را از عواید داخلی خود تمویل کند در حالی 
که 66 درصد بودجه عادی نیز توسط کمک های جامعه 

جهانی تمویل می شود.
در  افغانی  میلیارد   95 از  بیش  که  می گوید  مالیه  وزارت 
بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری افزایش به 
پول  تخصیص  افزایش  این  اصلی  دلیل  می خورد.  چشم 

افزایش  معلوالن،  حقوق  امنیتی،  بخش های  برای  بیشتر 
حقوق متقاعدین و همچنین افزایش تشکیل در مکتب ها و 

دانشگاه های افغانستان می باشد.
زاخیلوال گفت بودجه سال 1393 بخش های مختلفی را در 
عرصه های امنیتی، صحت و انکشاف تمویل می کند: »این 
بودجه سبب می شود که سکتور امنیتی تقویت گردد. منابع 
خدمات  عرضه  گردد.  تربیه  تخصص  و  دانش  با  بشری 
مانند  صحی فراهم شود. زراعت تقویت شود و زیربناها 

سرک ها، میدان های هوایی و بندها ساخته شوند«.
در بودجه سال 1393 امتداد لین های برق به والیات لوگر، 
جاده  بامیان،   – دوشی  جاده  ساخت  پکتیا،  و  خوست 
ولسوالی ارغستان، جاده گیالن جاغوری، اعمار بند »شاه 
بند  ترمیم  همچنان  و  هرات،  »پاشدان«  بند  و  عروس«  و 

»دهله« قندهار در نظر گرفته شده است.
و  معارف  وزارت های  برای  بیشتری  پول  بودجه،  این  در 
در سال  زیرا  است؛  گرفته شده  نظر  در  عالی  تحصیالت 

آینده، این دو وزارت در تشکیالت خود معلمان مکاتب و 
استادان دانشگاه هاط بیشتری را استخدام می کنند.

بودجه یی که تطبیق نمی  شود
انتقاد می کنند که  افغانستان  پارلمان  نمایندگان  از  شماری 
بودجه یی که تصویب می شود، تنها بر روی کاغذ باقی می 

ماند و در عمل تطبیق نمی شود.
که  »بودجه یی  گفت:  بلخ  والیت  نماینده  عبده،  محمد 
تصویب می شود، باید تطبیق شود. این بد خواهد بود که ما 
کتاب را تصویب کرده، روان کنیم و این ها )وزارت خانه 
ها( در خانه های میزشان این کتاب را نگهداری کنند و 

جفا و ظلم و بیدادگری را ملت افغانستان ببیند«.
انتقاد نمایندگان این است که پول های هنگفتی برای پروژه 
جامعه  و  شود  می  گرفته  نظر  در  بودجه  در  زیربنایی  ها 
جهانی نیز این پروژه ها را تمویل می کند، اما به دلیل نبود 
ظرفیت در حکومت، این پروژه ها عمال تطبیق نمی شوند.

کرزی با طالبان همسو...
ریاست جمهوری پیش رو را نیز با چالش روبرو می سازد.
عباس نویان، عضو دیگر این شورا به این باور است که 
خط مشی حامد کرزی همسان خط مشی طالبان و حزب 
اسالمی است و از همین رو، وی موافقتنامۀ امنیتی را امضاء 

نمی کند. 
هرچند نمایندگان احزاب و ائتالف های سیاسی در مورد 
عدم امضای موافقت نامۀ امنیتی نظرات مختلف داشتند، اما 

با صدور یک اعالمیۀ چهار ماده یی از حکومت خواستند 
که این موافت نامه را هرچه زودتر به امضاء برساند.

در این اعالمیه آمده است: »امضای موافقت نامۀ امنیتی و 
و  امنیت، صلح  تأمین  در  امریکا  متحدۀ  ایاالت  با  دفاعی 
برخورد  نباید  آن  با  و  دارد  اساسی  نقش  در کشور  ثبات 
غیرمسئوالنه صورت بگیرد. حکومت و ریاست جمهوری 
نباید با ارائه شرایط مغشوش کننده این موافقت نامه را بی 

فایده بسازند و آیندۀ کشور را به خطر بیندازند.«
ائتالف های سیاسی در نشست خبری  شورای احزاب و 

خود در حالی خواستار امضای فوری موافقت نامۀ امنیتی با 
ایاالت متحدۀ امریکا شده است که حامد کرزی در واکنش 

اخیر خود بر موضع و شرایط خود تأکید کرده است.
گفتنی است که در رابطه با موضوع امضای موافقت نامۀ 
امنیتی میان ایاالت متحدۀ امریکا و افغانستان، یک سناتور 
اوباما خواسته است که  امریکایی از رییس جمهور بارک 
موافقت نامه را با رییس جمهور بعدی افغانستان به امضاء 

برساند.

هشدار از کاهش سرمایه ...
 عوامل این رکود می باشند.

یکی از شهرک های صنعتی که در آغاز کارش نمونه یی برای ایجاد 
هرچه بیشتر کارخانه های صنعتی در کشور بود، شهرک صنعتی 
ابتدای کار نزدیک به 400  هرات می باشد. به گفته مقام ها در 
کارخانه صنعتی در این شهرک فعالیت می کردند که اکنون نزدیک 

به نیمی از آنان مسدود شده اند.
خان جان الکوزی می گوید: »از مجموع 360 کارخانه این شهرک 
تنها 175 کارخانه فعال فعال هستند و بقیه بسته شده اند. مشکالت 
شان به دولت بارها گفته شده و در این زمینه پالیسی مشخصی 
برای رفع مشکالت کارخانه های صنعتی برای سال 2014 ساخته 
بر  مالیاتی  معافیت  سال  پنج  که  شده  گفته  ما  برای  است.  شده 
شد،  خواهد  وضع  صنعتی  های  کارخانه  باالی  گذاران  سرمایه 
باالی  بیشتر  گمرکی  تعرفه  و  شد  خواهد  تامین  فابریکه ها  برق 
واردات کاالهای مشابه تولیدات داخلی وضع می شود؛ اما هیچ 
کدام عملی نشده اند و همه طرح ها روی کاغذ باقی مانده است«.
فابریکه داران در سراسر افغانستان عالوه بر ناامنی نداشتن برق 
مناسب، کمبود مواد خام و دمپینگ را عمده ترین مشکل شان می 
خوانند. حمیداهلل خادم رییس اتحادیه صنعتگران هرات می گوید: 
در  خصوص  به  افغانستان  سراسر  در  گذاران  سرمایه  »متأسفانه 
که  شفاف  و  درست  پالیسی  یک  نبودن  خاطر  به  غرب،  حوزه 
بتواند این روند را بیشتر به چرخش بیاندازد و اقتصاد کشور را 
رشد دهد با مشکل روبرو هستند. این مشکل باعث رکود چرخ 

صنعتی هرات و دیگر نقاط افغانستان شد«.
سرمایه گذاری درست

سریع،  چندان  نه  چند  هر  افغانستان  هم چرخ صنعتی  هنوز  اما 
های  فابریکه  تولیدات  از  برخی  است.  چرخش  حال  در  اما 
به  حتی  و  کنند  می  تامین  را  افغانستان  داخلی  مایحتاج  صنعتی 
کشورهای همسایه و برخی از کشورهای آسیای میانه صادرات 
ذوب  های  کارخانه  تولیدات  غیرالکولی،  های  نوشیدنی  دارند. 
آهن، تولیدات پالستیکی و ظروف یک بار مصرف از آن جمله 
می باشند. نوشیدنی های »سوپرکوال« که در شهرک صنعتی هرات 

تولید می شود، حاال در بازار آسیای میانه مشتریان زیادی دارد.
محمد لطیف قناویزیان، رییس کارخانه تولیدی سوپرکوال که انواع 
نوشیدنی های غیرالکولی را تولید می کند می گوید: »دلیل موفقیت 
شرکت ما این است که ما سرمایه گذاری زیادی کردیم. ما طوری 
سرمایه گذاری نکردیم که بعد از شروع کار کس دیگری بیاید و 

ما را از میدان رقابت بیرون کند«.
آقای الکوزی نیز این را تایید می کند که خیلی از سرمایه گذاران 
در افغانستان بدون داشتن یک برنامه درست و طوالنی مدت وارد 
این که در بخش صنعت و تجارت  به خاطر  و  میدان می شوند 
تخصص و حتی آشنایی ندارند؛ این خود نیز باعث رکود کارشان 

می گردد.
از سویی هم او از ایجاد شهرک های صنعتی در ایران و پاکستان 
در نزدیکی مرزهای این کشورها با افغانستان برای جذب سرمایه 
گذاران افغان سخن می گوید. او می افزاید: »در نزدیکی مرزهای 
پارک های  پاکستان  و  ترکمنستان  ایران،  با کشورهای  افغانستان 
صنعتی و مناطق تجارت آزاد ایجاد شده است که باعث جذب 
سرمایه افغانستان می شوند. امول شان هم به شکل قاچاقی وارد 
افغانستان می شوند که نه تنها برای اقتصاد افغانستان بلکه به خاطر 

استندرد پایین برای حیات مردم ما هم خطرناک است«.
به  دالر  میلیارد   11 از  بیش  ساالنه  افغانستان  مقامات،  گفته  به 
از بخش  بازار مصرفی اش کاال وارد می کند که حمایت دولت 
افزایش داده و  صنعت می تواند سطح تولیدات داخلی کشور را 
مقامات  همه  این  با  اما  بکاهد.  افغانستان  بازار  بودن  مصرفی  از 
حکومتی می گویند که برنامه هایی را روی دست دارند تا سرمایه 

گذاری های خارجی را در این کشور افزایش دهند.
گفته می شود پس از آن که وزارت صنایع و معادن افغانستان به 
»وزارت معادن و پطرولیم » تغییر کرد، بخش صنعت به وزارت 
تجارت سپرده شد و این وزارت نیز برای گسترش هرچه بیشتر 
به  را  صنعتی  های  پارک  ریاست  صنعت،  در  گذاری ها  سرمایه 
»آیسا« یا اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان واگذار 

کرده است.
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رحمت یزدان بر تو باد افریقا!
احمد بهزاد

مادیبا؛ شعری که آفریقا سرود، چریکی که بر ستم شورید، 
پیام آوری که برای رهایی و برابری برانگیخته شد، اسیری که 
آموزگار آزادگی شد و آزاده یی که در اوج اقتدار به گذشت 
کرده  سفر  ما  جهان  از  اینک  بخشید،  تازه  جانی  مروت  و 

است.
جهان امروز بی تعارف و تردید وامدار مادیبا است. نسلی که 
با دغدغه های او » راه دشوار آزادی » را پیمود در سر هوای 
ساختن جهانی عاری از تبعیض و نابرابری داشت. در این راه 
پر فراز و نشیب تا رسیدن به منزل رهایی معرکه های خون 
و خطر را تجربه کرد و از دل قتلگاه ها و شکنجه گاه ها قامت 

افراشت و امید خود به آینده را از دست نداد.
امروز در جهانی زندگی می کنیم که هرچند پیراسته از ستم 
دیگر  و  ماندال  پایمردی های  یمن  به  اما  نیست؛  نابرابری  و 
خودبزرگ  بودند،  برابری  و  آزادی  پرچمدار  که  آزادگانی 
بینی های جاهالنه را اعتباری نمانده است. هر آنکه فخر تبار 
و نژاد فروشد و بر مدار تفرعن و تعصب بر انسان و انسانیت 
تقصیر  عذر  سرشکسته،  و  ملول  که  نمی پاید  دیری  بتازد، 
آورد و به حکم ادب در مقابل ارزشی جهان شمول چون » 

برابری » سر تعظیم فرود آورد.
درگذشت نلسون ماندال این اسطوره سترگ آزادی و برابری 
فراموشی،  از  پرهیز  برای  تا  است  کرده  فراهم  فرصتی 
رنج های مکتوم انسان را برای دست یافتن به آزادی و برابری 
از سر  از عقده و کین و  به منظور رها شدن  مرور کنیم و 
مهر و رواداری بر پای دستاورد هایی که جهان ما را انسانی 
تر ساخته است، بایستیم. مادیبا سخنی دارد که می تواند هر 

نسلی و در هر عصری مخاطبش باشد : » نمی توانم فراموش 
کنم؛ اما می توانم ببخشم.

نیازمند بازنگری در خویشتن ایم
حبیب حکیمی

ماندال، مردی از ساللۀ به تعبیر فرانتز فانون »مغضوبان زمین« 
و از تبار آزادی خواهان جهان در گذشت. او عمرش را در 
با  را  آزادی  او  ریخت.  عدالت  و  آزادی  برای  مبارزه  پای 
عدالت جست وجو کرد و هیچ گاهی عدالت را قربانی آزادی 
نکرد. بنابر این، پس از آزادی سرزمین اش از چنگال خونین 
و بی رحم آپارتاید و نژاد پرستی، به انتقام جویی دست نزد و 
اعالم کرد که اکثریت مردم آفریقای جنوبی، سفید و سیاه، در 
یافتند که آپارتاید آینده ندارد. سیاه پوستان و سفید پوستان 
را در کنار هم قرار داد تا برای تحقق عدالت و اعتالی کشور 
شان تالش کنند. او با ایمان راسخش به عدالت میان انسان ها 

می دانست که بر قراری آن با انتقام جویی سازگار نیست.
و  اخالق گرا  سیاست مداران  معدود  از  یکی  عنوان  به  او 

عدالت گستر در حافظۀ نسل ها باقی خواهد ماند.
در  ماندال  اندیشه های  خوانش  ضرورت  به  چشمم  امروز 
افغانستان در بعضی از رسانه های چاپ کابل خورد. برخی 
به این باور اند که می شود از اندیشه ها و آرمان های او در 
راه برقراری صلح آشتی و عدالت در جامعۀ ما که تشنۀ آن 
است، استفاده کرد تا بتوان به تولید شخصیتی چون ماندال 

دست یافت.
من به این باور استم که قبل از خوانش اندیشه های ماندال در 
کشور ما برای باز تولید رهبری چون او، باید در فرهنگ و 
اخالق و مناسبات اجتماعی و داده های فرهنگی این کشور 
توانایی  تا  ساخت،  متحول  را  آن  ریشه  از  و  کرد  بینی  باز 

آفرینش افرادی چون ماندال را پیدا کند. فرهنگ 
پرورش  ظرفیت  ما  جامعۀ  بر  حاکم  مناسبات  و 
چنین افرادی را در حال حاضر ندارد. نگاه ما به به 
ظرفیت  های خودی مان دروغین و غیرواقع بینانه 
است و این گونه رویکر به داشته های فرهنگی و 
واقعیت ها  از  را  ما  غایت  به  مان  خود  اجتماعی 
ماندالها  تولید  برای  این  بنابر  است.  دور ساخته 
پیش از همه نیازمند بازنگری در خویشتن خویش 

استیم.

ماندال و عدم رعایت پروتکل های دیپلماتیک
سروش دباغ

اخالقِی  سلوک  زندگی اش،  گواهی  به  بنا  ماندال،  نلسون 
به  که  سلوکی  بود،  گرفته  پیش  در  را  برانگیزی  تحسین 
گردد.  نمی  او  ملکه  و  نمی شود  نهادینه  انسان  در  راحتی 
بشری  زندگی  مقومات  از  ورزیدن  کینه  و  گرفتن  خشم 
مقام  بدین  تا  بود  کرده  کار  ماندال روی خود خیلی  است. 
برسد. دلمشغوِل دیگران بودن و به قول گابریل مارسل »وفا« 
پیشه کردن و در پی کاستن از درد و رنج های دیگران برآمدن 
معتقد  مارسل  است.  عرفانی  و  اخالقی  مقوماِت سلوک  از 
اگر  یعنی  می گذرد؛  وفا  طریق  از  ورزی  ایمان  حتی  است 
جهان  در  خود  ایمان  به  بخشیدن  سامان  دل مشغول  فردی 
جدید است، باید از امور انضمامی و پیرامونی آغاز کند و 
بنا بر آموزه های مسیحی و انجیلی، به همسایۀ خود بپردازد 
را  الزم  معنوِی«  »آمادگی  و  کند  کسب  فراخی  هاضمۀ  تا 
کسب کند. تصور می کنم ماندال در این امر کاماًل موفق بود؛ 

کسی که تفقِد احوال باطن و کف نفس پیشه کرده و 
کینه  از  و  می دارد  دوست  بسیار  که  است  دلی  واجد 

خالی شده...
پروتکل های  از  برخی  ماندال  که  خواندم  جایی 
دیپلماتیک را در سفرهای خود رعایت نمی کرده؛ برای 
ِسَمت  و  بیاید  او  استقبال  به  کسی  چه  که  این  مثال 
سیاسی او چه باشد. از منظر آداب دیپلماتیک، ممکن 
است این مسأله یک نقص و ضعف محسوب شود، اما 
از آنجا که او دلی دریاوش داشت، از این امور رسته 
بود و در بند این مناسبات نبود. ماندال در زمره سالکان 
فربِه  کاذِب  یعنی خودِ  را،  »با خودی«  که  بود  مدرنی 
مشحون از کژی ها و پلشتی ها، را کنار نهاده و بر آن 
فایق آمده؛ رذایل اخالقی را در خود کمینه و فضایل 
بود؛ کاری  نهادینه کرده  بیشینه و  را در خود  اخالقی 

بس دشوار و البته ستودنی.
پرهیزی  خشونت  بر  تأکید   ، ماندال  میراث  مهم ترین 
زدودن  جهت  در  خشونت  ترویِج  عدم  مرادم  است؛ 
با  جامعه یی  در  خصوصًا  است.  کینه   از  ضمیر  و  دل 
مختصاِت فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی جامعۀ ما؛ به 
تغییر  تلطیف فضا و  آموزه  در راستای  این  کار بستن 
نگرش افراد به آنچه در سپهر سیاست می گذرد بسیار 
امری ست  پدیده،  این   تحقق  چند  هر  ست؛  ضروری 
این  می توان  که  داد  نشان  ماندال  اما  غایت سخت،  به 
انجام داد. شاید روزی در  بر روی کرۀ خاکی  کار را 
کشور دیگری که فضایی شبیه به آفریقای جنوبی داشته  
آنچه  با  مطابق  کرده ،  تجربه  را  متالطمی  گذشته یی  و 
مکن«  فراموش  و  »ببخش  شعار  می کرد،  توصیه  او 
سرلوحۀ کار قرار گیرد و با صرف کمترین هزینه و درد 
و رنج، پاره یی گذارها محقق شود. این آموزه، بخِش 

ماندگار میراث ماندال ست. خدایش رحمت کند.....

میراث ماندال برای جهان

پراندلی:
نگران نیستیم!

خانم دیلما روسف رییس جمهور برازیل 
درمراسم قرعه کشی جام جهانی دقایقی 
صحبتها  این  گویا  حاال  و  کرد  صحبت 
کرده  برپا  برزیل  در  را  فراوانی  جنجال 

است.
جمهور  رییس  روسف  دیلما  خانم 
قرعه  مراسم  آغاز  از  قبل  دقایقی  برازیل 
کشی جام جهانی 2014 برای دقایقی به 
های  صحبت  گویا  و  پرداخت  صحبت 
میان  در  ویژه  به  را  فراوانی  جنجال  او 
خبرنگاران وفوتبالدوستان آرژآنتینی به پا 
کرده است. گویا تنها یک جمله او کافی 
برآشفته  شدت  به  ها  آرژانتینی  تا  بود 

شوند.

خانم دیلما در بخشی از صحبت هایش 
هستیم؛  پله  سرزمین  از  »ما  است:  گفته 
سرزمین  از  دنیا؛  تاریخ  بازیکن  بهترین 
رونالدو، بهترین گلزن تاریخ رقابت های 

جام جهانی.«
جنجال  تا  بود  کافی  عبارت  دو  همین 
ها  خیلی  که  چرا  بیفتد.  راه  به  فراوانی 
معتقد بودند که خانم دیلما با این صحبتها 
بزرگان  و  از یک سو  را  ومارادونا  مسی 
دیگری مثل یوهان کرویف، فرانس بکن 
نادیده  را  استفانو  دی  آلفردو  و  باوئر 
گرفته.چرا که از نظر آنها می توان هر یک 
بزرگترین  درنوع خود  را  بزرگان  این  از 

فوتبالیست تاریخ دنیای فوتبال نامید.

می گوید  اسپانیا  ملی  تیم  سرمربی 
دوم  گروه  از  تیم ها  صعود  شرایط 
خواهد  پیچیده  بسیار  جهانی  جام 

شد.
جام  در  سخت  گروهی  در  اسپانیا 
جهانی 2014 با هلند، نایب قهرمان 
استرالیا  و  شیلی  و  گذشته  دور 

هم گروه شده است.
تیم  سرمربی  دل بوسکه،  ویسنته 
گروه  به  واکنش  در  اسپانیا  ملی 
تیمش در جام جهانی 2014 گفت: 
این  به  گروهی  در  نمی کردم  فکر 
می کنم  فکر  بگیریم.  قرار  دشواری 
گروه  این  از  تیم ها  صعود  شرایط 
را  گروه  این  شود.  پیچیده  خیلی 

همین  از  باید  می دانم.  مرگ  گروه 
جام جهانی  در  حضور  برای  فردا 
آماده شویم. حضور قدرتمند ذهنی 
شرط موفقیت در جام جهانی است. 
بازیکنانم بیشترین توانایی را  من از 
همه  می خواهم.  جهانی  جام  برای 
به  نه  دارد  بستگی  خودمان  به  چیز 

حریف مان.
سرمربی تیم ملی اسپانیا در پاسخ به 
دوم  دور  در  تیم  این  بعدی  حریف 
به  نمی کنم  فکر  گفت:  جهانی  جام 
خوبی  تیم  آن ها  بخوریم.  برازیل 
سرگروه  زیاد  احتمال  به  که  هستند 
خواهند شد و اگر ما سرگروه شویم، 

به ما نخواهند خورد.

سرمربی ایتالیا می گوید نگرانی از 
مرگ  گروه  در  گرفتن  قرار  بابت 

ندارد.
با   2014 جام جهانی  در  ایتالیا 
و  کاستاریکا  انگلیس،  تیم های 

اروگوئه همگروه شد.
چزاره پراندلی در واکنش به گروه 
تیمش در جام جهانی 2014 گفت: 
جام جهانی  گروه  سخت ترین  در 
بتوانیم  باید  اما  گرفته ایم  قرار 
جام جهانی  در  کامل  آمادگی  با 
حضور داشته باشیم. برای صعود 
زیادی  تالش  باید  گروه  این  از 
بکنیم. مطمئنا بازی های زیبایی را 

در این گروه شاهد خواهیم بود.

سرمربی ایتالیا در ادامه گفت: سه 
تیم بزرگ در گروه ما قرار دارند 
جام جهانی  در  قهرمانی  سابقه  که 
ما  ولی  دارند  کارنامه خود  در  را 
نگرانی از این بابت نداریم. وقتی 
باشد  سخت تر  ما  برای  شرایط 
بگیریم،  قرار  سختی  گروه  در  و 
نمایش  به  خود  از  زیبایی  بازی 
و  آب  شرایط  به  تنها  می گذاریم. 
فکر  بازیکنانم  شرایط  و  هوایی 
جام  در  آمادگی  با  که  می کنم 

جهانی حضور داشته باشند.
ایتالیا در جام جهانی 2010 با ارائه 
گروهی  دور  در  ضعیف  نمایشی 

حذف شد.

جنجال بر سرصحبت های 
رييس جمهور برازيل در مورد پله

دل بوسکه:
در گروه مرگ قرار گرفتيم

ورزش
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        عرفان مومند

افغانستان یو غرنیز او لرغونی هېواد دی، چې له کلونو کلونو 

دی.  کړی  ژوند  ګډه  په  کې  په  قومونو  ورونو  یې  راهیسې 

او  مینه  کې  ژوند  په  یې  خوږو  ژوند  خواږه  او  ګډ  همدې  د 

ورته  ته  بڼ  سمسور  یوه  یې  افغانستان  کړی.  ډېر  صمیمت 

کړی، چې د هر قوم رنګ، بوی او ښکال ځانته لیدونکي او 

مینه وال لري. که پښتانه د دې بڼ رسه شنه ګالن دي، تاجک 

یې رسه، ازبک یې زېړ او نور یې مختلف رنګونه دي. همدغو 

رنګونو افغانستان د نړۍ په دې ارت نندارتون کې یوې داسې 

تابلو ته ورکړی، چې هر انسان یې د لیدو لېوال کېږي.

له  ته د نړۍ  نیول  تابلو  امله ده چې د دې رنګینې  له همدې 

ختیز او لویدیځ نه زبرځواکونو رامنډه کړې ده. دا چې تل یې 

ماته خوړلې بیا هم د همدې ورونو قومونو د یووايل نښه ده 

چې غاصب او هر یرغلګر ته یې په ګډه ځواب ویلی دی. په 

غم غمجن او په خوښۍ یې خوښ شوي دي.

ورونو  د  کې  ملت  افغان  په  اوس  راوروسته  کلونو  کلونو  له 

قومونو ترمنځ د نفاق او کرکې د زړو په شیندلو باندې د بهرنیو 

دسایسګرو مترکز ور ټول شوی دی. په بېالبېلو نومونو غواړي 

یې  ترمنځ  قومونو  ورونو  د  او  وپايش  رسه  ملت  افغان  چې 

شخړې، ناندرۍ او دربدرۍ را پورته کړي.

یوشمېر کسان په بېالبېلو نومونو غواړي چې د خپلو شخيص 

او د  ته ملن ووهي  او ژبنیو مسایلو  لپاره قومي  تامین  د  ګټو 

ورونو قومونو پر وړاندې والړ او د دښمنانو شوم پالنونه پيل 

کوي.

له بده مرغه چې د دغو پردیو اجنټانو دا خربه هېره شوې، چې 

افغان ملت نور ويښ شوی او په هېڅ راز فریبونو او نیرنګونو 

ټېکه  قومي  ځانونو  له  یې  چې  ښاغيل  دغه  غولېږي.  ونه  به 

داران جوړ او په رسنیو کې یې قومي تعصبونو ته ملن وهل 

پارلوی  را  هم  یې  غربګون  ولسمرش  د  حتی  چې  کړی،  پیل 

ته  دښمنۍ  قومونه  مېشت  کې  افغانستان  په  کوي  هڅه  دی، 

وهڅوي.

په  پرته  بل  له  قوم  او هېڅ  قومونو کور دی  ټولو  د  افغانستان 

دې هېواد کې ژوند نيش کوالی، هيڅوک دا حق نه لري، چې 

ځان اصل او بل کم اصل وښيي او یا دا چې نورو ته توهین 

او سپکاوی وکړي. نورو ته توهین کول او سپکاوی په حقیقت 

کې ځان ته سپکاوی او توهین کول دي.

اوس ټول افغان ملت په دې پوه شوی، چې د قومونو سوداګر 

او د قومونو د جنډو په الس لرونکي په حقیقت کې د خپل 

قوم استازويل نيش کوالی. ښايي له دوی هېره وي، چې دغو 

قومونو په سوو کلونو ګډ ژوند کړی او ترمنځ یې یوه وړه خربه 

هم نه ده راغلې. خو اوس چې د افغان او نه افغان کلیمه را 

افغان  د  کې  تذکرو  په  دي.  معلومې  يې  موخې  کوي  مطرح 

او قوم کلیمه ستونزې نه جوړوي؛ خو یوشمېر کسان د ځینو 

ناوړه  نه وي،  مسایلو ښه خرب  له  احساساتو چې  له  ځوانانو 

استفاده کوي.

د  افغانستان  د   ( شوي  لیکل  کې  رس  په  تذکرو  برېښنايي  د 

کومه  تر  او  کړه  ټوله ستونزه حل  ( دې جملې  تذکره  تابعیت 

ځایه چې خربه د اسالم ده په هېڅ هېواد کې په تذکرو د چا دین 

او مذهب نه دی لیکل شوی، ځکه دا کار توکم پالنه او مذهب 

پالنه رامنځته کوي، چې پایله د هېواد تجزیه او دښمني ده.

دوی ته دې خپله ماتې له همدا اوسه مبارک وي، دوی په خپل 

دې ماموریت کې پاتې راغيل او هغه ډول چې ولسمرش کرزي 

وویل، پر افغان ملت هېڅ راز اغېز نيش ښندلی. 

د افسوس خربه دا ده، چې یوشمېر لوستي ځوانان په شعوري 

او یا غیر شعوري ډول په همدغو کسانو پسې روان دي، چې په 

هېواد کې د پردیو په اشاره په نڅا دي او د کرکې زړي شیندي.

که همدغه د قومونو ټېکه داران، د خپل قوم استازويل کوي او 

غواړي چې خپل قوم ته کار وکړي، پرمختګ ورکړي او ترقۍ 

ته یې سوق کړي؛ نو بیا یې دا د حل الره نه ده. دوی باید هڅه 

وکړي، چې ځوانان مستقیمې الرې ته سوق کړي، د علم او 

زده کړو زمینه ورته برابره کړي، خپل قوم او ژبې ته له علمي 

او اکاډميکي پلوه کار وکړي، هڅه باید وکړي چې ځوانان او 

قومي مرشان له خپل هېواده نا امنۍ ورکونې او جنګ ورکونې 

ته وهڅوي؛ څو په هېواد کې سوله رايش او ټول ورونه قومونه 

په ارامۍ کې خپل ژوند وکړي.

دوی نباید د پردیو په اشارو وڅرخېږي. دوی باید پوه يش چې 

افغان ولس څه اړتیا لري، ميل یووالی او ميل وحدت څه ډول 

تامینېدای يش، څنګه د پرمختګ لور ته تللی شو. په اروپايي 

د  چې  شته  هېوادونه  داسې  کې  هېوادونو  نورو  یوشمېر  او 

افغانستان په څېر په کې ګڼ قومونه ژوند کوي، مګر هلته قوم 

وړتیاوو  د  او  پرمختګ  یې  فکر  ټول  بلکې  لري،  نه  مانا  هېڅ 

زیاتولو ته دی. راځئ په دې فکر وکړو، چې څه ډول کوالی 

اقتصادي  د  هېواد  او  ځان  خالص  ستونزو  اوسنیو  له  شو، 

ودې، امن، ثبات او ارامۍ لور ته بوځو. څنګه کوالی شو، په 

ساینس، علم او ټېکنالوژۍ کې که له نړۍ نه وي؛ له ګاونډیو 

هېوادونو رسه خو سیايل وکړو. هر مهال که مو دغه فکرونه په 

رس کې را وګرځېدل او هڅې مو ورته وکړې؛ موږ د پرمختګ 

پر لور روان یو. اوسنۍ قومي او ژبنۍ ربړې مو شاتګ ته او 

نابودۍ ته بیايي او په دې باید هر افغان پوه يش، ځکه د دې 

خاورې هېڅ اوسېدونکی نه غواړي شاتګ وکړي او یا نابودۍ 

ته الړ يش. 

هشدار از کاهش سرمایه گذاری د نفاق اچونکيو محاکمې ته اړتیا ده!
در افغانستان

که  می گوید  افغانستان  صنایع  و  تجارت  اتاق 
امریکا  با  امنیتی  توافقنامه  امضای  سر  بر  جنجال 
و خروج نیروهای ناتو از افغانستان باالی سرمایه 
گذاری در این کشور تاثیر منفی گذاشته و انکشاف 

پارک های صنعتی این کشور را تهدید می کند.
به گزارش دویچه وله، همین چند وقت پیش بود 
در  گذاری  سرمایه  از  اداره حمایت  یا  »آیسا«  که 
افغانستان، همزمان با آغاز خروج تدریجی نیروهای 
ناتو از افغانستان، از بیشتر شدن عالقمندی سرمایه 
گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این کشور 
اول  معاون  الکوزی  جان  خان  حاال  اما  داد؛  خبر 
هیئت عامل اتاق های تجارت و صنایع افغانستان 
امنیتی  توافقنامه  امضای  سر  بر  جنجال  می گوید 
در  گذاری  سرمایه  روند  بر  منفی  تاثیر  امریکا  با 

افغانستان گذاشته است.
سخن  نیز  دیگری  موارد  از  وی  این،  بر  عالوه 
می گوید که توسعه سرمایه گذاری در پارک های 
الکوزی  با چالش مواجه ساخته است.  صنعتی را 
می گوید: »اضافه از 45 هزار جوازسرمایه گذاری 
صنعتی  مختلف  بخش های  در  خارجی  و  داخلی 
فابریکه  تا کنون صادر شده است که فقط 1100 
ایجاد شده اند و کار می کنند، در طول یازده سال 
خدمات  و  نقل  و  حمل  بخش  در  تنها  گذشته 
سرمایه  دالر  میلیارد   2.5 از  اضافه  ترانسپورتی 
نیروهای  خروج  با  متاسفانه  است،  شده  گذاری 
صنعت  سکتور  است  ممکن  افغانستان  از  آیسف 

به شدت صدمه ببیند«.
به گفتۀ رییس اتاق تجارت و صنعت، در افغانستان 
چهار نوع جواز سرمایه گذاری تولیدی یا صنعتی، 
بانکی صادر شده است که  خدماتی، مخابراتی و 
در  فعلی  سیاسی  وضعیت  از  ها  بخش  این  همه 

افغانستان متضرر می شوند.
داوود  زمان  در  افغانستان  در  پارک صنعتی  اولین 
خان در منطقه پلچرخی کابل تاسیس شد، سپس 
رفته رفته شمار این پارک ها اضافه شد. حاال این 
کشور دست کم پنج شهرک پارک بزرگ در والیت 
های کابل، هرات، قندهار، ننگرهار و مزارشریف 
دیگر  در  نیز  متوسط  صنعتی  پارک  سه  و  دارد 

والیت ها دارد.
پارک  یک  هرات  والیت  در  مقامات  تازه گی  به 
جدید را برای صنعت قالین بافی افتتاح کرده اند و 
جواز ایجاد یک پارک صنعتی قالین در ننگرهار نیز 
صادر شده است که کار باالی تاسیس آن جریان 
دارد. معاون اول هیئت عامل اتاق های تجارت و 
تا  افغانستان می گوید دست کم برای 50  صنایع 
در  صنعتی  مختلف  های  بخش  در  نفر  هزار   60

افغانستان زمینه کار فراهم شده است.
مشکل کارگران

اما کارگران از وضعیت کاری شان در این فابریکه 
های صنعتی راضی نیستند. برخی از آنان می گویند 
واردات  و  آزاد  بازار  اقتصاد  سیاست  دلیل  به 
اجناس مشابه، تولیدات فابریکه ای که در آن کار 
می کنند، کارخانه شان در حال رکود است و هیچ 
ضمانتی وجود ندارد که بسته نشود و کارشان را 
از دست بدهند. از سویی هم کارگران بیمه ندارند. 
کار  کارخانه های صنعتی هرات  از  یکی  در  قاسم 
می کند؛ او می گوید: »در گذشته وقتی کسی در 
کاری  بیمه  کرد  می  کار  افغانستان  های  کارخانه 
داشت، اما نمی دانم چرا حاال ما نداریم. ما امنیت 
کاری نداریم، اگر کدام اتفاقی برایمان در فابریکه 

افتاد کسی پاسخگو نیست«.
کارگران  مشکالت  نیز  الکوزی  جان  خان 
می گوید  و  می کند  تایید  را  صنعتی  فابریکه های 
از سوی  که  کارخانه های صنعتی  از  در هیچ یک 
گونه  هیچ  اند،  شده  ایجاد  خصوصی  سکتور 
بیمه یی برای کارگران و کارمندان وجود ندارد؛ اما 
را  بیمه ها در کارخانه های دولتی  او موجودیت 

تایید می کند.
رکود کارخانه ها

روند رو به رشد سرمایه گذاری باالی کارخانه های 
صنعتی در افغانستان در سال های اخیر رو به رکود 
اقتصادی  مقام ها سیاست های  به گفته  بوده است. 
سیاست  و  ناامنی  گسترش  حکومت،  نادرست 
تولیدات داخلی  اجناس مشابه  دمپینگ )صادرات 
افغانستان با قیمت پایین تر( از سوی همسایه ها 
عمده ترین...                       ادامه صفحه 6


