
كــــــرزى: 

امريكا تشويق مى كند  
 پول  از افغانستان خارج شود
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د ولسمرشیزو ټاکنو نوماند قطب الدین هالل:

 
د ټاکنو او  ميل یووايل د دولت د رامنځته

کېدو تفاهمنامه بشپړه ده

ریاست جمهوری: انتخابات  نامزد  وردک  عبدالرحیم 

در حكومت وحدت ملى 
مردم شريك خواهند بود

پوليس  براى  امريكا  كه  پولى 
امنيتى  موسسات  ايجاد  و 
خصوصى صرف كرده، باعث بروز 
ناآرامى  بيشتر، فساد و سرقت 
روانى  جنگ  آن ها  است.  شده 
راه  به  افغانستان  مردم  عليه 
انداخته اند و تشويق مى كنند تا 
آنچه  از كشور خارج شود.  پول 
ايجاد  دادند،  انجام  آن ها  كه 
عظيم  خيل  و  پرپول  جيب هاى 
مردم خشمگين و ناراحت است

صفحه 7

صفحه 7

آگهى



از  يكى  ملى،  اجنداى  بزرِگ  نشست 
گذشته  هفتة  كه  مهمى  بود  رويدادهاى 
رخ نما شد. موضوعاِت مهمى چون تشكيل 
نخبه گان  اتاق  ايجاد  ملى،  وحدت  دولت 
آينده،  حكومت  در  نخبه گان  مشاركِت  و 
نشست  اين  در  كه  بود  مباحثى  جمله  از 
شمار  نشست،  اين  در  گرديد.  مطرح 
اشتراك  انتخابات  مطرِح  نامزدان  از  زيادى 
در  ـ  را  حمايت شان  نيز  و  بودند  ورزيده 
از  ـ  گردند  انتخابات  پيروز  كه  صورتى 
اهداِف اين نشست اعالم داشتند. نه اين كه 
را  ملى  اجنداى  نشست  برگزاركننده گان 
حمايت خواهند كرد، بل به اين معنا كه به 
راه رسيدِن  آينده،  عنواِن مجريان حكومت 
به اين اهداف را در پيش خواهند گرفت و 

براى تحقِق آن خواهند كوشيد.
اما نگرانى اين است كه در آستانة انتخابات، 
و  وعده  و  موضع گيرى ها  از  بسيارى 
تجربه  دارند.  تبليغاتى  هدِف  وعيدها، 
در  نامزد  هر  افغانستان،  در  كه  داده  نشان 
ايام تبليغات و كارزارهاى انتخاباتى، با هر 
امر خيرى موافقت شان را اعالم مى دارند و 
از آن حمايت مى كنند؛ ولى زمانى كه راى 
پيروزى  به  و  مى آورند  دست  به  را  مردم 
و  مى كنند  فراموش  را  چيز  همه  مى رسند، 
برنامه هاى شخصى خودشان را روى دست 
دارد  اين ترس وجود  اين رو،  از  مى گيرند. 
كه نشود نامزدان محترم رياست جمهورى، 
خالف آن چه براى مردم وعده سپرده اند، 

عمل كنند. 
همه به ياد داريم كه رييس جمهور كرزى در 
هر دو دور انتخابات گذشته، دقيقًا اهدافى 
به عنوان خط مشى خود اعالم كرد كه  را 
اكنون نشست اجنداى ملى به خاطر آن داير 
شده است. تشكيِل دولت ملى، همان هدفى 
بود كه رييس جمهور كرزى مى خواست به 
آن برسد. مشاركت ملى، هدف ديگرى بود 
كه آقاى كرزى وعده داده بود كه آن را در 
اما موقعى كه  ايام حكومتش محقق سازد؛ 
را  چيز  همه  كرد،  كسب  را  قدرت  كرسى 
از ياد برد. او به جاى تشكيل دولت ملى، 
به  و  داد  تشكيل  گروهى  قومى  و  دولت 
سياسى  مصلحت  سياسى،  مشاركت  جاى 
را در نظر گرفت. كارشناسان و متخصصان 
را از خود راند كه در نتيجه، فساد گستردة 

ادارى، مالى و... دامن گير كشور گرديد.
كنونى  نياز  مبرم ترين  و  يگانه  كه  يقين  به 

كشور، تشكيل دولت ملى است؛ دولتى كه 
بتواند خالهاى بى اعتمادى را در ميان مردم، 
پر كند و زمينه هاى ثبات و امنيت را به وجود 
بياورد. در حقيقت، تشكيل چنين دولتى از 
اولويت هاى كنونى كشور ما شمرده مى شود 
بايد  انتخابات،  محترم  نامزدان  بنابراين،  و 
چنين برنامه يى را در صدر كارهاى شان قرار 
بدهند. اما پرسش اين است كه دولت ملى 
چه گونه به وجود خواهد آمد؛ در شرايطى 
كرزى  آقاى  سالة  دوازده  حكومت  كه 
بى اعتمادى و شگاف هاى ژرِف قومى  را از 
خود به ميراث مانده، آيا تشكيل دولت ملى 

ميسر خواهد بود؟
پاسخ اين سوال، مثبت است. با آن كه كارنامة 
آقاى كرزى چنان ضرباِت مهلكى را بر بدنة 
ملت وارد آورده كه ترميمش بسيار دشوار 
است، اما هنوز ماية اميدوارى وجود دارد. 

با  مى توانند  انتخابات  محترم  نامزدان 
آموختِن از تجارب جناب كرزى، راه رفتة 
او را دوباره نپيمايند. به عنوان مثال، مى توان 
شد  يادآور  كرزى  آقاى  تك روى هاى  از 
كه پس از به  قدرت رسيدنش، نخبه گان و 
دور  به  حكومت  از  را  جامعه  اقشار  ساير 
در  اكنون  كه  شخصيتى  يازده  داشت.  نگه 

انتخابات با هم رقابت مى كنند، همه از خود، 
اين  نخبه گاِن  كه  دارند  متخصصى  تيم هاى 
جامعه را تشكيل مى دهند. بديهى است كه 
همة يازده نفر به قدرت نمى رسند. بنابراين، 
پيروزى  به  نامزدان  اين  از  نفر  يك  وقتى 
پيروزى  اين  از  نبايد  را  ديگران  مى رسد، 
به دور بدارد. رييس جمهور آينده مى تواند 
كه از تيم هاى متخصص و كارشناِس ساير 
نامزدان در دولت آينده استفاده كند. به اين 

قدرت  در  را  كنونى  نامزدان  همة  كه  معنا 
همين خالصه  به  تنها  سازد.  شريك  آينده 
نمى شود كه بسيارى از متخصصان و افراد 
هيچ  در  حاضر  حال  در  جامعه  اين  آگاه 
اكنون  نخبه گان  اين  ندارند.  تيمى  اشتراك 
استفاده  توان شان  و  انرژى  از  آن كه  بدون 

شود، در بالتكليفى به سر مى برند. 
مجراى ديگرى كه مى تواند حكومت آينده 
را در تشكيل دولت ملى كمك كند، مسالة 
است؛  قدرت  در  اقوام  مساويانة  اشتراك 
برخالف آن چه كه آقاى كرزى به صورت 
داد.  انجام  دوازده سال گذشته  در  نمايشى 
كرزى،  آقاى  مثل  نبايد  آينده  حكومت 
قدرت همة مردم را به نفع يك قوم مصادره 
راه  مردم،  مسلح  دندان  تا  دشمن  با  كند. 
از  را  مردم  قاتل  و  گيرد  پيش  در  تساهل 
زندان رها سازد. همه شاهديم كه كارى كه 
طالبان  با  گذشته  سال هاى  در  كرزى  آقاى 
نبود،  امنيت  و  ثبات  به  رسيدِن  داد،  انجام 
قومى توجيه  رفتار  يك  پرتو  در  بيشتر  بل 
رياست  كاخ  در  تنها  حركت،  اين  مى شد. 
ملت  كه  شد  تنظيم  و  تدوين  جمهورى، 

هرگز به انجام يافتن آن راضى نبود. 
اشتراك كننده گاِن  كه  را  نكاتى  بنابراين، 

بسيار  كردند،  مطرح  ملى  اجنداى  نشست 
جدى و مهم مى نمايند. فرقى نمى كند كه چه 
كسى برندة انتخابات پيِش رو مى شود، بل 
مهم آن است كه نامزدان محترم انتخابات، 
پيمان شان را در رسيدِن به اهداف اجنداى 
اين صورت،  غير  در  نكنند؛  فراموش  ملى 
سرنوشت حكومت آينده، بدتر از حكومت 

آقاى كرزى خواهد بود.
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منو چهر

كنفرانس اجنداى ملى و اهميت مسأله  

رياست جمهورى  انتخابات  كارزارهاى  آغازِ  روزِ  سومين  امروز، 
با  مردم  و  پرداخته اند  مبارزات شان  به  نامزدان  است.  افغانستان 
كه  داده اند  نشان  نامزدها،  مبارزاتى  محافِل  در  گرم شان  حضور 

مى  خواهند خودشان سرنوشت شان را تعيين كنند.
افغانستان، تجارب  انتخابات رياست جمهورِى دور گذشته در  اما 
تلخ و ناميمونى به همراه داشت و باعث شد بخشى از شهروندان 
اعمال  تقلب،  كنند.  نگاه  بى اعتمادى  با  دموكراتيك،  روند  اين  به 
نفوذ و معامالتى كه در انتخابات گذشتة رياست جمهورى به نفع 
انتخابات  به  را  مردم  از  برخى  گرفت،  صورت  مشخصى  نامزد 
نمايش  سياسى  وسيله يى  صرفًا  را  پروسه  اين  و  ساخت  بى باور 
به  را كه دل شان خواست،  امريكا و جهاِن غرب هر كس  تا  داد 

قدرت برسانند.
همين وضع سبب گشت كه مردم در اين دور از انتخابات، كمتر 
به مراكز اخذ كارت هاى راى دهى مراجعه كنند. هم اكنون برخى از 
مردم به اين باور اند كه فرد پيروز يا رييس جمهور آينده، از قبل 
تعيين شده و اين همه  غوغا، نمايش فريبنده يى ست تا مردم گمان 

كنند كه آراى آن ها تعيين كنندة نتيجة انتخابات مى باشد.
تهديد شورشيان، قتل وكشتار مردم و هشدارهاى پى هِم تروريستان 
جدِى  چالش  انتخابات،  در  اشتراك  از  خوددارى  براى  آن ها  به 
ديگرى است كه با نزديك شدن به زمان راى دهى، بيشتر فرا روى 

مردم قرار مى گيرد. 
با اين وصف، بسيار مهم است تا اعتماد و انگيزة مردم براى رفتن 
روند  يك  انتخابات  زيرا  گردد؛  اعاده  راى،  صندوق هاى  پاى  به 
آن  به  مردم  سهم گيرى  و  نقش  فقط  كه  است  دموكراتيك  كامًال 
مى توانند  قاطع  و  آگاهانه  تصميم  با  مردم  مى بخشد.  مشروعيت 
اين پروسه را به نفع خود و آيندة كشور رقم زنند و عدمِ حضور 
آگاهانةشان در اين روند نيز مى تواند دموكراسى و نقش مردم در 

حاكميت را تضعيف مى سازد.
مسلمًا افغانستان با توجه به چالش هاى بى شمارى كه با آن روبه رو 
است، انتخابات دشوارى را نيز در پيش خواهد داشت؛ اما نبايد 
اين چالش ها و دشوارى ها مردم را از شركت در انتخابات منصرف 
نيز  جهان  توسعه يافتة  و  باثبات  كشورهاى  در  انتخابات  سازد. 
همواره با مشكالت و اما و اگرها همراه بوده و مسلمًا افغانستاِن 

بحران زده، از اين قاعده مستثنا نمى تواند باشد. 
پرتقلب ترين  از  يكى  كشور،  رياست جمهورى  گذشتة  انتخابات 
نفِع  به  دولتى  امكانات  تمام  آن  در  كه  بود  در جهان  انتخابات ها 
يك نامزد به كار افتاد و تقلبات وسيعى سازمان يافت. اما اكنون 
زمانى ست كه بايد از آن گذشتة رقت بار آموخت و جلِو تكرارِ آن 
مى تواند سدى  آن ها  آهنيِن  ارادة  كه  بدانند  بايد  مردم  گرفت.  را 
آگاهانه  اشتراِك  باشد.  مشكالت  و  نابه سامانى ها  تمامِ  برابر  در 
دسيسه هاى  همة  مى تواند  انتخابات،  روند  در  مردم  هوشيارانة  و 
احتمالى يى را كه براى تقلب و مهندسى انتخاباب سنجيده شده، 

نقِش بر آب سازد.
اگر مردم مى خواهند كه يك انتخاباِت سالم و عارى از تقلب داشته 
زماِن  كنند و  فراموش  را  بايد شكست و حسرِت گذشته  باشند، 
حال را دريابند و فارغ از هر نوع پيش داورى و تبعيض، كارنامة 
همة نامزدان و هم چنين برنامه هاى انتخاباتى آن ها را مطالعه كنند 
و از ميان خوب ها، خوب ترين شان را برگزينند و قاطعانه به سوى 

صندوق هاى راى دهى بشتابند.
چنين  خود  به  و  گردند  غرق  گذشته  ناكامِى  در  مردم  اگر  اما 
نامزد مورد نظرشان اهميتى ندارد و  تلقين كنند كه راى آن ها به 
رييس جمهور كرزى و خارجى ها باالخره تبانى مى كنند و از آدرس 
انتخابات شخِص دل خواه شان را بر كرسى رياست جمهورى  اين 
مى نشانند، بدون شك خود را بى نهايت تحقير كرده اند و ناكامى را 
تكرار. زيرا چنين طرز فكر حقارت بار، خود به خود ماية تباهى و 
خسران مى گردد. چنان كه بزرگان گفته اند پيـروزى و شكست، از 

ذهِن انسان ها سرچشمه مى گيرد.
فطرت  بر  بنا  رياست جمهورى  نامزدان  از  هيچ يك  مسلمًا 
انسانى شان، كامل و عارى از خطا نمى باشند و خصوصًا در جامه يى 
مثل افغانستان، هيچ كسى نمى تواند براى 100 درصِد مردم قابل 
اين  اما  هستيم،  انتخاب  به  ناگزير  همه  ما  اين رو  از  باشد.  قبول 

انتخاب بايد عالمانه، دقيق و به دور از عاليق كورِ قومى باشد.
ناكامى هاى  انبوه  از  تجربه  با  افغانستان  مردم  كه  مى رود  انتظار 
گذشته، اين بار در انتخابات 1393 عزمى راسخ براى جلوگيرى از 
تكرارِ گذشته كمايى كرده باشند. شايسته است كه اين بار هر راى 
در بدِل آگاهى از كارنامه و برنامة مفيِد يك نامزد به سودِ آن در 
صندوق انداخته شود و در اين ميان، ديگر هيچ جايى براى فروش 
راى، معاملة آن و هم چنين اهداى آن به نامزد نااليِق تبـارى باقى 
انتخاباِت پيش رو  نماند. بدون شك اگر مردم  چنين عمل كنند، 

فصِل درخشانى را در تاريخ افغانستان خواهد گشود.

هيچ چيز تواِن رويارويى 
با ارادة مردم را ندارد!

مجراى ديگرى كه مى تواند حكومت آينده را در تشكيل دولت ملى كمك 
كند، مسالة اشتراك مساويانة اقوام در قدرت است؛ برخالف آن چه كه آقاى 
كرزى به صورت نمايشى در دوازده سال گذشته انجام داد. حكومت آينده 
نبايد مثل آقاى كرزى، قدرت همة مردم را به نفع يك قوم مصادره كند. با 
دشمن تا دندان مسلح مردم، راه تساهل در پيش گيرد و قاتل مردم را از 
زندان رها سازد. همه شاهديم كه كارى كه آقاى كرزى در سال هاى گذشته 
با طالبان انجام داد، رسيدِن به ثبات و امنيت نبود، بل بيشتر در پرتو يك 
رفتار قومى  توجيه مى شد. اين حركت، تنها در كاخ رياست جمهورى، تدوين 
و تنظيم شد كه ملت هرگز به انجام يافتن آن راضى نبود
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افوِل روابط دو متحد استراتژيك
براى مدت 70 سال سنگ بناى سياست خارجه عربستان 
امريكا طى  بوده و  امريكا  با  اين كشور  بر روابط  مبتنى 
ميان   1945 سال  نشست  جريان  در  شده  برقرار  توافق 
فرانكلين دى. روزولت و ملك عبدالعزيز در ناو امريكايى 
يو اس اس كويينسى در كانال سوئز، امنيت عربستان را 
تضمين كرد اما در سه سال گذشته دگرگونى هاى زيادى 
بابت  از  ديگر  عربستان  و  آمده  وجود  به  خاورميانه  در 

پاسخ واشنگتن مطمين نيست.
يك  عنوان  به  امريكا  اتكاپذيرى  عربستان،  حاكمان 
مشاهده  آنها  برده اند.  سوال  زير  را  محافظ  و  هم پيمان 
از  را  خود  برجسته  نقش  تدريج  به  امريكا  كه  مى كنند 
دست داده و به ايران انقالبى اجازه مى دهد تا حوزه نفوذ 
خود را گسترش دهد؛ در نتيجه عربستانى ها يك سياست 

خارجى پر ريسك را آغاز كرده و طى اين سياست 
ريسك  كم  و  محتاطانه  آرام،  ديپلماسى  خارجى 
سال هاى قبل را كنار گذاشته و تالشى جسورانه ، پر 
ريسك و جنجالى را به منظور شكل دهى به نتيجه 

بسيارى از بحران هاى منطقه در پيش گرفته اند. 
از  به خوبى  عربستانى ها  پيش  وقت  همين چند  تا 
مى كردند.  ايمنى  احساس  امريكا  امنيتى  چتر  بابت 
توافق سال 1945 كه از زمان روزولت، رييس جمهور 
وقت  امريكا تاكنون از سوى هر رييس جمهور اين 
كشور مورد تاكيد قرار گرفته عنوان كرد كه عربستان 
به  امريكا  و  مى كند  تضمين  را  حياتى  نفت  تامين 
تامين امنيت و ثبات آن مى پردازد. هنگامى كه صدام 
به كويت فرستاد  را در سال 1990  نيروهاى عراق 
امريكا بيش از نيم ميليون پرسنل ارتش خود را به 
و  بگيرد  را  عراق  تا جلوى حمله  فرستاد  عربستان 
اين مساله با جنگى همراه بود كه باعث خروج عراق 

از كويت شد. امريكا يك هم پيمان معتمد و قابل اتكا بود 
كه اهداف راهبردى آن با عربستان هم راستا بود. 

همه چيز پس از آغاز قيام هاى عربى و سقوط قدرتمردان 
هم پيمان واشنگتن در اثر اين قيام ها تغيير يافت. عربستان 
و ديگر شركاى  امريكايى منطقه از اينكه مى ديدند امريكا 
خاطر  آزرده  مى كند  پشت  خود  قدرتمند  هم پيمانان  به 
بودند. آنها شديدا از بابت عدم حمايت امريكا از حسنى 
به  از  پس  امريكا  كه  هنگامى  و  بوده  ناخرسند  مبارك 
رياست جمهورى رسيدن محمد مرسى تالش به برقرارى 
اما  شدند.  نگران  كامال  كرد،  المسلمين  اخوان  با  روابط 
نقطه عطف تعيين كننده براى رياض ماه اگست گذشته 
امريكا  جمهورى  رييس   اوباما،  باراك  كه  هنگامى  بود 
دولت  به  متعلق  نيروهاى  گرفته  تصميم  كرد  اعالم 
آنها  اقدام  از  پس  را  سوريه  رييس جمهورى  اسد،  بشار 
قرمز  از خط  از سالح هاى شيميايى و عبور  استفاده  در 

اوباما بمباران كند. رياض از بابت مداخله امريكا خرسند 
شد اما هنگامى كه اوباما از اين موضوع عقب نشينى كرد 
عربستانى ها كه پيش از اين از سياست هاى اوباما نگران 
دست  به  خودشان  را  مسائل  تا  گرفتند  تصميم  بودند 

بگيرند. 
عربستان  سوريه،   قبال  در  امريكا  تصميم  از  پيش  حتى 
از بابت اقدامات واشنگتن اظهار ناخرسندى شديد كرده 

بود. 
عربستان اكنون فهرست بلندبااليى از گاليه ها از سياست 
به  غيرمنتظره  شكلى  به  را  آنها  و  دارد  امريكا  خارجى 
صورت علنى اعالم مى كند. در خط مقدم مناقشه رياض 
سابق  سفير  سلطان،  بن  بندر  بجز  كسى  واشنگتن  با 
عربستان در امريكا و يكى از ساكنان پرسابقه واشنگتن 

كه اكنون رييس سازمان اطالعات عربستان است، نيست. 
وى در ماه اكتبر به ديپلمات هاى امريكايى گفته بود كه 
اشتباه  به سوريه  قبال رويكرد خود نسبت  واشنگتن در 
مى كند و عربستان ضمن كاهش همكارى با  امريكا شروع 
به مسلح سازى شورشيان سوريه خواهد كرد. اين روابط 
قدرت هاى  كه  امريكا  هنگامى  شد.  اين  از  بدتر  حتى 
جهانى را در انعقاد توافق با ايران بر سر برنامه هسته اى 
هدايت كرد عربستان كه پيشتر از امريكا خواسته بود به 
ايران حمله كند اكنون به تلخى درباره رويكرد امريكا در 

قبال تهران صحبت مى كرد. 
عربستان  سلطنتى  خاندان  بلندپايه  مشاوران  از  يكى 
اظهار گاليه كرد: آنها به ما دروغ گفتند و همه چيز را 
داووس  پيش  روز  چند  نشست  در  كردند.  پنهان  ما  از 
تركى الفيصل، شاهزاده عربستانى و رييس سابق سازمان 
قبال  در  اوباما  اقدامات  به  نسبت  كشور  اين  اطالعات 

خاورميانه اعتراض كرد. 
نيست  سوريه  و  ايران  به  مربوط  تنها  مساله  گفت:  وى 

بلكه مساله مربوط به نامشخص بودن مسير است. 
در حالى كه امريكا متمركز بر ديپلماسى است بندر بن 
سلطان دست به يك رويكرد مخاطره برانگيز زده تا به 
مخالفان سورى در ساقط كردن حكومت بشار اسد كمك 
كند. از نظر عربستان پيروزى بشار اسد غير قابل پذيرش 
براى  ايران  راهبرد  مهم  عناصر  از  يكى  سوريه  و  است 
بارها  عربستانى ها  است.  منطقه اى  برترى  به  دستيابى 
اين  توقف  براى  امريكايى ها  دارند  تمايل  كه  گفته اند 
كشتارها در سوريه رويكرد نيرومندترى داشته باشند و به 

حكومت بشار اسد پايان دهند. 
تركى الفيصل در اظهاراتى در نشستى در نشست داووس 
تاكيد كرد كه امريكا بايد به شوراى امنيت برود و 
قطعنامه اى را مطرح كند كه درگيرى هاى سوريه را 

با استقرار نيرو متوقف كند. 
وى گفت كه در صورت شكست اين مساله امريكا 
منظور  به  انسانى  كوريدورهاى  ايجاد  براى  بايد 
جلوگيرى از مردن سورى ها در اثر گرسنگى فشار 

وارد كند. 
شورشيان  از  حمايت  به  شروع  سلطان  بن  بندر 
اين  مى داند  خوبى  به  كه  حالى  در  كرده  سورى 
استراتژى ممكن است نتيجه عكس دهد. اپوزيسيون 
سوريه اكنون شامل عناصر قدرتمندى داراى روابط 
با القاعده است كه موجب نگرانى عربستان شده اما 
اسد  بشار  پيروزى  بابت  از  آنها  كه  اندازه اى  به  نه 
و ايران در سوريه نگران هستند. همزمان عربستان 
دست چك خود را باز كرده و مبالغ هنگفتى پول را 
براى تقويت نيروهاى كليدى در منطقه مى فرستد. 
ميليارد دالرى  بسته سه  اعالم كردند كه يك  اخيراً  آنها 
ميزان  اين  كه  حالى  در  مى دهند  لبنان  ارتش  به  كمك 
تقريبا دو برابر بودجه دفاعى اين كشور است. هدف از 
اين  در  است.  لبنان  در  قدرت  موازنه  تغيير  كمك  اين 
كشور حزب اهللا به عنوان قدرتمندترين نيروى نظامى يك 
گروه شيعه است كه از سوى ايران ايجاد شده و در حال 
جنگ  به  مشغول  سوريه  در  اسد  بشار  كنار  در  حاضر 

است. 
جهان  در  نفت  توليدكننده  نخستين  همچنان  عربستان 
است و به تامين توليد اضافى نفت و كنترل آن كه تاثير 
زيادى بر قيمت هاى جهانى نفت دارد مى پردازد. امريكا 
اما  است  كليدى  عنصر  يك  عربستان  از  دفاع  براى  نيز 
عربستان نيز براى منافع راهبرى امريكا حياتى است. اگر 
اين روابط براى هميشه آسيب ببيند امريكا زيان بسيارى 

خواهد ديد.

دولت مصر:
 مردم آشتى با اخوان المسلمين 

را نمى پذيرند 

پسر بى نظير بوتو:تظاهرات ضد پوتين در مسكو

 پاكستان، طالبان نيست! 

هزاران تن از معترضان ضد سياست هاى 
پوتين در مسكو، پايتخت روسيه دست 
آزادى  خواستار  و  زده  راهپيمايى  به 

هشت زندانى معترض شدند. 
تدابير  فرانسه،  خبرگزارى  گزارش  به 
تظاهرات  با  همزمان  شديدى  امنيتى 
هزاران نفرى معترضان در روسيه برقرار 
شد و صدها تن از ماموران پوليس در 
ميدان  تا  پوشكين  ميدان  از  كه  مسيرى 
داشتند.  حضور  شد،  برگزار  تارگنف 
فراز  بر  نيز  هلى كوپترى  همچنين 
جمعيت معترضان به پرواز درآمده بود. 
بر رويشان  معترضان پالكارت هايى كه 
را  سياسى  «زندانيان  بود  شده  نوشته 
آزاد كنيد؛ آن ها گروگان پوتين هستند» 
پوليس  همچنين  داشتند.  دست  در 
اين  در  معترض   2000 كه  كرد  اعالم 
داشتند  حضور  اعتراضى  راهپيمايى 
اين  سازمان دهندگان  كه  حالى  در 
تعداد شركت  اعتراضى  گسترده  تجمع 

كنندگان را 10 هزار تن اعالم كردند. 
اين راهپيمايى توسط گروه هاى مخالف 
دولت والديمير پوتين، رئيس جمهورى 

آنكه  از  پس  روز  چند  و  روسيه 
حبس  خواستار  روسيه  دادستان هاى 
زندانى  هشت  اين  براى  ساله  شش  تا 
به  افراد  اين  گرفت.  صورت  شدند، 
خشونت   اعمال  و  گسترده  شورش 
عليه پوليس و درگيرى پيش از مراسم 
متهم   2012 سال  در  پوتين  تحليف 

شده اند. 
شواهد  كه  گفته اند  افراد  اين  وكالى 
ثابت  را  موكالنشان  اتهام  موجود 
نيز  بشرى  نمى كند و گروه هاى حقوق 
اين پرونده ها را با انگيزه سياسى اعالم 

كردند.
بين الملل اعالم كرده كه شش تن  عفو 
عقيدتى»  «زندانيان  افراد  هشت  اين  از 
بايد  روسيه  كه  كرده  تاكيد  و  هستند 

اتهامات عليه اين افراد را ملغى كند. 
گزارش  نيز  آسوشيتدپرس  خبرگزارى 
داد، تعدادى از معترضان پرچم اوكراين 
را به دست داشتند تا حمايت خود را از 
تظاهرات اعتراضى عليه دولت كى يف 

نشان دهند. 

كشتارها  پى  در  كرد،  اعالم  كنونى مصر  رييس جمهورى 
و اقدامات خرابكارانه اخوان المسلمين ديگر مساله آشتى 
با اين گروه در محافل مردمى مصر مطرح يا مورد قبول 

نيست. 
با  مصاحبه   در  مصر  كنونى  رييس جمهور  منصور،  عدلى 
روزنامه االهرام گفت: قانون اساسى جديد مصر به نظام 
فرعونى در كشور ما پايان داد. دورانى كه در آن تنها يك 
اراده  و  مى كرد  اتخاذ  را  سرنوشت ساز  تصميم هاى  فرد 
باز  ناديده مى گرفت، سپرى شده است و ديگر  را  مردم 

نمى گردد. 
انقالب 25 جنورى  اينكه خون كشته شدگان  بيان  با  وى 
به هدر نخواهد رفت و اين خون ها مسووليت سنگينى را 
بر دوش مسئوالن مصرى قرار داده است، افزود: پس از 
اينكه تاجران دين تالش كردند دستاوردهاى انقالب 25 
جنورى را تحت سيطره خود درآورد، انقالب 30 جون به 

كمك انقالب 25 جنورى شتافت. 
وى در خصوص عبدالفتاح السيسى، وزير دفاع مصر گفت: 
السيسى از جايگاه وااليى در نزد اكثر مردم مصر برخوردار 
است چرا كه وى جان خود را به خطر انداخته و براى 
حفظ مصر با تمام جهان مقابله كرد و اتخاذ تصميم هاى 
ايجاب  مصرى ها  آرمان هاى  كردن  برآورده  براى  دشوار 
مى كند كه رييس جمهورى روى كار بياييد كه از حمايت 

مردمى برخوردار است.
عدلى منصور در خصوص اختيارات پليس عنوان داشت: 
پليس مصر در خدمت مردم است و اين دستگاه در 30 
نيروهاى  و  است  ملت  حامى  كامًال  كه  كرد  ثابت  جون 
بسيارى  جانفشانى  كشور  از  دفاع  براى  پوليس  و  مسلح 

كرده اند. 
رييس جمهورى فعلى مصر در ادامه گفت: مصر پس از 30 
جون به صورت مستقل تصميمات خود را اتخاذ مى كند 
و نقشه آتى كشور بنا به درخواست بخش گسترده اى از 

جامعه دچار اصالحاتى شده است. 
وى در پاسخ به سوالى پيرامون تصميم رياست جمهورى 
براى اتخاذ تدابير استثنايى با توجه به تشديد خشونت ها 
و تروريسم عنوان داشت: پيش از وقوع رخدادها تمايل 
ندارم كه پيش دستى كنم. مردم مصر خواهان پس گرفتن 
تمام حقوقى هستند كه از آن ها سلب شده است اما هيچ 
چوب سحرآميزى وجود ندارد كه خواسته هاى مردم را كه 

ظرف دهه هاى گذشته محقق نشده، برآورده كند. 
اين مقام مصرى در خصوص روابط مصر با امريكا گفت: 
با  روابط خود  امريكا خواهان حفظ  كه  ميزانى  به همان 
و  هستيم  امريكا  با  روابطمان  حفظ  خواهان  ما  باشد  ما 
پيام مردم به واشنگتن پس از 30 جون اين است كه هيچ 

مداخله خارجى در امور داخلى خود را نمى پذيرد. 
وى در پاسخ به سوالى پيرامون آشتى با اخوان المسلمين 
گفت: پس از اينكه مردم مصر آگاهى سياسى خود را به 
اين خصوص  در  را  مى توان تصميمى  آيا  آوردند  دست 
بدون موافقت و يا رضايت آن ها اتخاذ كرد؟ من در اين 

مساله ترديد دارم. 
رياست  انتخابات  برگزارى  از  پس  كه  منصور  عدلى 
افزود:  كرد،  كناره گيرى خواهد  پست خود  از  جمهورى 
قبل از شروع خشونت ها مى توانستيم در خصوص آشتى 
با اخوان المسلمين صحبت كنيم اما از نظر من ديگر اين 
مساله مطرح نيست و مردم نيز آن را قبول نمى كنند و تا 
زمانى كه اين خونريزى ها ادامه داشته باشد، يقينا مخالفت 

مردمى با آشتى نيز ادامه خواهد داشت. 

با برگزارى يك جشنواره موسيقى و رقص كه از سنن قديمى پاكستان  پسر بى نظير بوتو 
است، افراطيون اين كشور را به چالش كشيده و گفت كه طالبان، فرهنگ اصيل پاكستان را 

كم رنگ كرده است. 
بزرگترين  وارث  در سن 25 سالگى  كه  زردارى  بوتو  بيالوال  تلگراف،  روزنامه  نوشته  به 
خاندان سياسى پاكستان است، هدف خود از برگزارى اين جشنواره فرهنگى را باز گرداندن 

فرهنگ پاكستان دانسته كه اكنون در سايه افراطيون و شبه نظاميان قرار گرفته است. 
بيالوال بوتو اين ادعا را كه اين جشنواره به گونه اى آغاز فعاليت حزب سياسى اش است، 

رد كرد. 
صدها سياستمدار و ديپلمات در اين جشنواره حضور يافتند. اين اقدام بيالوال ممكن است 
به نوعى، حكم مرگ او را امضا كند. در حالى كه دولت نواز شريف، نخست وزير پاكستان 
اتخاذ  خواستار  بارها  زردارى  بوتو  است،  طالبان  با  مذاكره  براى  تالش  حال  در  همچنان 
اقدامى اساسى و قطعى عليه تروريست هايى شده است كه مادر او را در سال 2007 به قتل 

رساندند. 
او در نظر دارد تا حزب خلق پاكستان را دوباره زنده كرده و رهبرى آن را به عهده گيرد. 

بوتو زردارى در اين خصوص گفت: هدف من، پيروزى در انتخابات 2018 است. اين در 
او را رييس  اقداماتش مورد تمسخر قرار گرفته و برخى  به دليل  بارها  او  حالى است كه 

پوشالى مى دانند. 
همچنين عدم حضور او در پاكستان به هنگام برگزارى انتخابات سال گذشته ميالدى به دليل 

تهديد طالبان، انتقادها را از او افزايش داد. 
به عدم درك عمق  را  او  بسيارى  همچنين 
مى گويند،  و  كرده  متهم  پاكستان  مشكالت 
سوء  و  فقر  دچار  پاكستان  كه  شرايطى  در 
تغذيه كودكان است، برگزارى چنين مراسم  

پرخرجى، توجيهى ندارد. 
بوتو زردارى معتقد است كه تاكنون نه دين 
و نه ارتش نتوانسته اند حكومتى براى متحد 
كردن مردم پاكستان تشكيل دهند و به اين 
ترتيب تنها گزينه درست، دموكراسى است. 

                                                                                                                                 ورلد پولتيك ريويو



اضطراب و اضطراِر تجــدد
سعيد حجاريان 
ـ نويسنده و 
سياست مدار 

ايرانى 

از  دوره يى  تجدد 
است  بشر  زنده گى 
شروع  اضطرار  با  كه 

امر  اين  مى شود.  ختم  اضطراب  به  و  شده 
و  مى كند  صدق  غربى  كشورهاى  مورد  در 
با  برون زا  گونه يى  به  كه  كشورهايى  مورد  در 
رخ  مشدد  اضطرارى  با  شده اند،  مواجه  تجدد 
با شك در مبانى و  مى نمايد. در غرب، تجدد 
مبادِى سنت شروع شد و به اصطالح نوزايى و 
از  به هيچ يك  كه  پيدا شد  انسانى جديد  تولد 

نداشت.  باور  گذشته  يقين هاى 
يقين  اى  «آه  شاملو :  قول  به 
گم شده كجايى». شك دستورى 
به وسيلة دكارت مقدمه يى شد 
تاريخ  دوبارة  بازخوانى  براى 
يقينيات  همة  ريختن  و  گذشته 
باقى  چه  تا  تجدد  اسيد  در 

بماند؟
نفس اين جمله كه «جرأت فكر 
انسان سنتى  كردن داشته باش» 
را مضطر كرد. همان اضطرارى 
كه بودريار در كتاب مدرنيته و 
داده،  نشان  را  آن  سرگشته گى 
و  مدرنيته  كتاب  در  فرويد  يا 
ياد  آن  از  آن  ناخرسندى هاى 
يا  كرده است. اين سرگشته گى 
حاصل   [disorientation]
برآمدِن انسان از دوران صغارِت 
ما  جهاِن  در  اما  است.  خويش 
به  بود،  مشدد  اضطرار  اين  كه 
داليل زير تجدد چون آوارى بر 
سرمان خراب شد و اضطرار را 

با خود به همراه آورد.
1ـ در ذات تجدد، نوعى عرفى 
ما  سنت  و  است،  نهفته  شدن 
آبيارى  دين  وسيلة  به  عمدتًا 
شده؛ لذا از همان آغاز اضطرار 
براى مان  دين زدايى  مفهوم  به 
كه  معنا  اين  به  آمد،  حاصل 

داشتيم كه شراألمور محدثاتها و كل  ما عقيده 
ضاللة  وكل  ضاللة،  بدعة  وكل  بدعة،  محدثة 
نيز  و  جديدند)  امور  امور،  (بدترين  النار  في 
اعتقادمان بر اين بود كه علم معاد كه به كنار، 
حتا علم معاش نيز توقيفى است، يعنى شريعت 
اقتصاد،  از  اعم  ما  زنده گى  امور  كلية  براى 
سياست، طب و... تكليف را روشن كرده است. 
منتها با پديده هايى مواجه شده ايم كه اين نظم 
گفتارى را به هم ريخته. پديده هايى مانند رشد 
شهرنشينى، و به خصوص حاشيه نشينى، آشنايى 
در  شكست  آن،  ميوه هاى  و  غرب،  تمدن  با 
اقتصادى،  رقابت هاى  نيز  و  جنگ  عرصه هاى 
جمعيت  افزايش  باعث  كه  پزشكى  انقالب 
مى شد، و از اين قبيل امور، ما را ناگزير و ناچار 
و مضطر كرد تا پاره يى از مظاهر تمدن غرب را 
اخذ كنيم. ابتدا به خود مى گفتيم كه الضرورات 
تبيح المحظورات و از باب اكل ميته به مقدار 
سد جوع از تمدن غرب بهره مى بريم. مادام كه 
اين ضرورت وجود داشته باشد، اما بعد از رفع 
اضطرار اين كار را ترك خواهيم كرد. اما كم كم 
ديديم كه اضطرار برطرف نشد و ماندگار شد. 
و باب ما دام الضروره، ما دام المصلحه، و از اين 
قبيل بسته شد و بدتر از آن به صورت عادت و 

طبيعت ثانوية ما درآمد.
از  بعضى  اين كه  به  كرديم  شروع  آن گاه  2ـ 
به  نداشت  كارايى  ديگر  كه  را  فقه  ابواب 
به  فعًال  برده دارى  احكام  مثًال  نهادن،  كنارى 
كلى مندرس شده است و ديگر بعيد است كه 
دوباره اين ها به صحنة اجتماعى برگردند؛ يعنى 
از  را  خود  موضوعيت  فقه  ابواب  از  بسيارى 

دست داده است.
3ـ ما هميشه عادت داشتيم كه در سلسله  اسباب 

همواره به علت ناآشنايى مان با علل پديده ها، چه 
اجتماعى و چه طبيعى، سبب قريب را متصف 
مى باريد،  كه  باران  مثًال  كنيم.  قدسى  امور  به 
قطرات  كه  مأمورند  فرشته گانى  كه  مى گفتيم 
فرشته گان  اين  و  برسانند  زمين  به  را  باران 
هستند  ميكاييل  نام  به  بزرگ ترى  فرشتة  تابع 
مقرب  فرشتة  چهار  از  يكى  از  نيز  ميكاييل  و 
خداست. اما امروز از جهان طبيعى و اجتماعى 
ما راززدايى شده است و با مشخص شدن علت 
باران و غيره، از جهان ما افسون زدايى صورت 
كه  علت العلل  است  مانده  تنها  و  است  گرفته 
نسبت  خدا  به  را  آن    [�eist=]خداباوران
را  آن   [Atheist=] خداناباوران  و  مى دهند 
به علت هاى طبيعى نسبت مى دهند و به تعبير 
طبيعى  علت  طبيعى  پديدة  هر  علم  فيلسوفان، 
دارد. و اين امر وقتى شدت پيدا مى كند كه اين 

اضطرار تجدد، حالت جهانى به خود مى گيرد و 
پديده يى به اسم «جهانى شدن» مطرح مى شود 
اصول  و  قواعد  كه  است  اين  آن  ماحصِل  و 
جهانى  سطح  در  الزام آورى  به صورت  تجدد 
و  كرده  تحميل  ما  به  را  خود  و  مى شود  اجرا 
اضطرار دوچندانى به وجود  آورده است. چنين 
تجددى در غرب به صورت طبيعى رشد كرده 
و زاده شده است و از جهاز طبيعى تغذيه كرده 
است؛ اما اين جنين مدرنيته بى در ما به صورت 
زاده  نابه هنگام  اساسًا  و  كرده  رشد  غيرطبيعى 
دستگاه  در  غيرطبيعى  جهاز  از  است،  شده 

انكوباتور [=Incubator] تغذيه مى كند.
در جوامعى  اضطرارى  اين وضعيت  مقابل  در 
موضع  است.  شده  اتخاذ  موضع  سه  ما  مثل 
در  را  خود  بايد  كًال  و  فوراً  كه  مى گويد  اول 
هاضمة غرب هضم و جذب كنيم. موضع دوم 
مى گويد كه مى توان با تجدد گزينشى برخورد 
كرد، پاره هايى را فرا گرفت و پاره هايى را فرو 
زيربخش هايى  به  خود  گروه  اين  البته  نهاد. 
ابزار  كه  معتقدند  عده يى  مثًال  مى شود.  تقسيم 
جنگى غرب و ابزار سازمانى را بگيريم و براى 
ساير  اما  بكنيم،  استفاده  آن  از  جامعه  كنترول 
معتقدند  ديگر  گروه  اما  بزنيم.  پس  را  وجوه 
كه بايد بنيادهاى سازندة غرب را پذيرا شويم 
مانند آزادى، دموكراسى و كثرت گرايى و غيره. 
معتقدند  كه  آن گروهى هست  از  موضع سوم 
نفى  را  تجدد  مضرات  و  مزايا  همة  بايد  كًال 
كرد. اما گروهى نيز با استفاده از آراى بعضى از 
روشن فكران غربى مانند رنه گنون، شوان، سيد 
حسين نصر و حتا به يك معنا فرديد و اعقابش، 
نفى  را  غرب  نظراً  كه  دارند  جديدترى  شكل 
بيشترى  ولِع  و  حرص  عمل،  در  اما  مى كنند 

نسبت به استفاده از مزاياى غرب دارند.
اما چنان كه گفته شد، اضطرار متعلق به دوران 
گذار از سنت به تجدد است، اما جامعة متجدد 
نيز دچار اضطراباتى هست كه ماهيتًا با اضطرار 
گفته شده تفاوت دارد. مثًال وقتى وبر از عقالنيت 
بروكراتيك سخن مى گويد، از قفس آهنينى كه 
بروكراسى براى انسان متجدد ساخت، احساس 
خطر مى كند. يا مثًال ماركس از خطرات دولت 
سخن  پرولتريايى)  چه  و  بورژوايى،  (چه 
او، دولت جايى  ايده آل  مى گويد، و در جامعة 
ندارد. و از اين قبيل اظهارات را در آثار كامو، 
سارتر، نيچه و دوركيم، و... نيز مى بينيم. يعنى 
بكنيم،  فهرست  را  مدرنيته  مولفه هاى  ما  اگر 
كه  مى بينيم  را  منتقدانى  مولفه ها،  اين  تعداد  به 

نسبت به يكى از اين مولفه ها احساس اضطراب 
آزادى،  سكوالريسم،  فردگرايى،  مى كنند. 
امتناع  و  و...  دولت،  بروكراسى،  عقالنيت، 
(آلتوسر)،  ساختارها  تصلب  واسطة  به  رهايى 
بمباران  مانند  وقايعى  نيز  عمل  در  طرفى  از 
اتمى هيروشيما، تخريب وسيع محيط زيست، 
اعم از دريا، زمين، فضا، الية اوزون و هم چنين 
موجب  كه  ژنتيك  آزمايش هاى  ناخواستة  آثار 
بروز ناهنجارى هاى مهمى در جهش بعضى از 
انواع ژن هاى بيمارى زا شده است و از اين قبيل 
موضوعات كه جوامع مدرن را تهديد مى كننـد، 
اضطراب را از محيط هاى نظرى به تودة مردم 

انتقال داده است.
منتقداِن  كه  است  اين  جدى  مسالة  و  بحث 
با توسل  تجدد در جوامعى مثِل ما مى خواهند 
به اضطراب ناشى از تجـدد، نوعى حربه براى 
مقابله با نفِس تجدد پيدا كنند و اضطرارِ خود 
بگويند  اين كه  جاى  به  آن ها  نمايند.  پنهان  را 
همة   با  را  تجدد  بعضي وجوهِ  كه  مضطريم  ما 
دوران  منتقدان  به  توسل  با  بپذيريم،  لوازمش 
در  را  خود  دشوارِ  مى خواهند وضعيت  تجدد، 
نفى تجدد توجيه كنند. مثًال نوجوانى كه مضطر 
است براى بلوغ اما دايمًا از وضعيت انسان هاى 
بالغ و گرفتارى هاى آنان سخن مى گويد كه مثًال 
براى معاش، خانواده، طالق و ... مشكل دارند 
و مى خواهد با استناد به اين مشكالت در همان 

وضعيِت صغارت باقى بماند
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خوش خواب ها 
و بدخواب ها هر دو بخوانند!

پزشكان و متخصصاِن تغذيه در سال هاى اخير تالش هاى زيادى را انجام داده اند تا 
به داليِل كم خوابى يا خواب آلوده گِى انسان و هم چنين راه هاى درماِن آن پى ببرند. 

در اين مطلب با نتايِج تازه ترين تحقيقات در اين حوزه آشنا مى شويد.
 

  كيوى بخوريد تا بخوابيد
بر اساس يك تحقيق صورت گرفته در كشور تايوان مشخص شده است كه افرادى 
كه از بى خوابى يا كم خوابى رنج مى برند، مى توانند با مصرف 2 عدد كيوى يك 
ساعت قبل از خواب، به مدت 4 هفته مشكل خود را حل كنند. بنا بر اين تحقيق، 
كيوى حاوى ماده يى به نام «سروتونين» است كه به روند به خواب رفتن در مغز 

شما كمك مى كند.
 

مقابله با خواب آلوده گى در عصر
يا  افراد شاغل  از  بسيارى  كه  است  پديده يى  در عصر  آلوده گى  احساس خواب 
دانش آموزانى كه در مقطع عصر تحصيل مى كنند آن را تجربه كرده اند. بسيارى 
براى غلبه بر اين حالت خواب آلودگى، به سمت مواد كافئين دار مثل قهوه و يا 
چاى مى روند. اما حقيقت اين است كه علت احساس خواب آلودگى اين افراد 

دليلى ديگر دارد.
 بسيارى ترجيح مى دهند تا با مصرف كافئين و بوره، بر احساس خواب آلوده گى 
خود غلبه كنند. اما سلول هاى بوره بعد از شكستن در بدن ما به صورت چربى در 
بدن ما ذخيره مى شود. بر اساس تحقيقات جديد انجام شده مشخص شده است 
كه مشكل اصلى كه به احساس خواب آلوده گى در هنگام عصر منجر مى شود، 

كمبود پروتئين است.
در اين تحقيق مشخص شده است كه با مصرف آمينو اسيدها و مواد پروتئينى، 
مغز انسان به بيدار ماندن و تحرك داشتن تشويق مى شود. بخشى از مغز ما وظيفه 
دارد تا به بدن ما دستور دهد كه هوشيار باقى بماند و انرژى را براى بخش هاى 

مختلف بدن ما ارسال  كند.
 در اين مطالعه مشخص شده است كه پروتئين بيشترين اثر را بر اين بخش داشته 
و باعث مى شود كه بدن احساس شادابى و نشاط داشته باشد. اين نوع تغذيه نه تنها 
بدن را سر حال نگاه داشته، بلكه باعث مى شود تا عمليات چربى سوزى در بدن 
انسان بيشتر و سريع تر صورت بگيرد. اين درحالى است كه در صورت استفاده از 
بوره، عمل كرد اين سلول ها با كاهش رو به رو شده و بدن انسان بيشتر احساس 

خسته گى مى كند.
به حالتى شاداب و سر حال در  براى رسيدن  كه  اين است  كارشـناسان  توصية 

عصرها، از ميان وعده هاى حاوى حجم پروتييِن باال استفاده كنيم.

منبع: تبيـان

بحث و مسالة جدى اين است كه 
منتقداِن تجدد در جوامعى مثِل ما 

مى خواهند با توسل 
به اضطراب ناشى از 

تجـدد، نوعى حربه براى 
مقابله با نفِس تجدد 
پيدا كنند و اضطراِر 

خود را پنهان نمايند. 
آن ها به جاى اين كه 
بگويند ما مضطريم 

كه بعضي وجوِه تجدد 
را با همة  لوازمش 

بپذيريم، با توسل به 
منتقدان دوران تجدد، 

مى خواهند وضعيت 
دشواِر خود را در نفى 

تجدد توجيه كنند. مثًال 
نوجوانى كه مضطر است 

براى بلوغ اما دايمًا از 
وضعيت انسان هاى بالغ 

و گرفتارى هاى آنان 
سخن مى گويد كه مثًال 
براى معاش، خانواده، 

طالق و ... مشكل دارند 
و مى خواهد با استناد 
به اين مشكالت در همان وضعيِت 

صغارت باقى بماند

نداشت.  باور  گذشته  يقين هاى 
يقين  اى  «آه  شاملو :  قول  به 
گم شده كجايى». شك دستورى 
به وسيلة دكارت مقدمه يى شد 
تاريخ  دوبارة  بازخوانى  براى 
يقينيات  همة  ريختن  و  گذشته 
باقى  چه  تا  تجدد  اسيد  در 

نفس اين جمله كه «جرأت فكر 
انسان سنتى  كردن داشته باش» 
را مضطر كرد. همان اضطرارى 
كه بودريار در كتاب مدرنيته و 
داده،  نشان  را  آن  سرگشته گى 
و  مدرنيته  كتاب  در  فرويد  يا 
ياد  آن  از  آن  ناخرسندى هاى 
يا  كرده است. اين سرگشته گى 
حاصل   [
برآمدِن انسان از دوران صغارِت 
ما  جهاِن  در  اما  است.  خويش 
به  بود،  مشدد  اضطرار  اين  كه 
داليل زير تجدد چون آوارى بر 
سرمان خراب شد و اضطرار را 

ـ در ذات تجدد، نوعى عرفى 
ما  سنت  و  است،  نهفته  شدن 
آبيارى  دين  وسيلة  به  عمدتًا 
شده؛ لذا از همان آغاز اضطرار 
براى مان  دين زدايى  مفهوم  به 
كه  معنا  اين  به  آمد،  حاصل 

منتقداِن تجدد در جوامعى مثِل ما منتقداِن تجدد در جوامعى مثِل ما 
مى خواهند با توسل 
به اضطراب ناشى از 

تجـدد، نوعى حربه براى 
مقابله با نفِس تجدد مقابله با نفِس تجدد 
پيدا كنند و اضطراِر پيدا كنند و اضطراِر 

خود را پنهان نمايند. 
آن ها به جاى اين كه 
بگويند ما مضطريم 

كه بعضي وجوِه تجدد 
را با همة  لوازمش 

بپذيريم، با توسل به 
منتقدان دوران تجدد، 

مى خواهند وضعيت 
دشواِر خود را در نفى دشواِر خود را در نفى 

تجدد توجيه كنند. مثًال 
نوجوانى كه مضطر است 

براى بلوغ اما دايمًا از براى بلوغ اما دايمًا از 
وضعيت انسان هاى بالغ وضعيت انسان هاى بالغ 

و گرفتارى هاى آنان 
سخن مى گويد كه مثًال 
براى معاش، خانواده، 

طالق و ... مشكل دارند 



        محمود عباديان
 

كانت در «نقد عقل محض» بر اين نظر بود كه مسايل 
زيباشناختي را نمي توان از مواضع كلي معتبر درك 
كرد؛ اصول زيباشناختي خصلِت تجربي دارند و از 
اين رو نمي توانند در تدوين قوانين كلي (و پيشيني) 
كمك كنند. اما در 1787 اين نظر را تغيير داد. او 
در نامه يي به راينُهولد نوشت كه موفق به «كشف 
«حس  آن  و  است،  شده  جديد»  پيشيني  اصول 
فلسفة  نظام  است.  ناخوشايندي»2  و  خوشايندي 
سه  با  همساز  كه  دارد  بخش  سه  كانت  انتقادي 
شناسنده گي،  است:  آدمي  روان(پسوخه)  استعداد 
ارزش نهنده گي و خوشاينده گي. زماني كه نقد اول 
و دوم نوشته شدند، بخش هاي نظري و عملِي اين 
فلسفه بحث شدند. بخش مركزي ديگر فلسفة او 
«نقد  با  غايت شناسي  بعداً  دارد.  نام  غايت شناسي 
قوة قضاوت» تركيب شد. كانت، غايت شناسي را 
فقط به عنوان اصل بررسي موضوع (عين)، به ويژه 
ارگانيسم زنده مي دانست و به كار مي برد كه در آن 
همه چيز غايت مند است، يعني هر بخش ضرورتًا 
گويي  كه  آن چنان  است،  ديگر  بخش  به  همبسته 
آن ها را يك عامل هوشمند با توجه به هدفي كه 
براي آن ها منظور كرده، سامان داده است. كانت در 
سال 1788 متوجه شد كه عرصه هايي در فعاليت 
انسان وجود دارند كه آن ها نيز مرتبط با يك اصل 

اندام وارند، آن را هنر ناميـد.3
عقل  نقد  كانت؛  «نقد»  سه  كلي  نظر  يك  در 
نقد  و  عملي(1788)  عقل  نقد  نظري(1787)، 
فلسفي،  كارورزي  عنوان  به  قضاوت(1790)  قوة 
رفتار  (شناخت،  بشري  فعاليت  بزرِگ  قلمرِو  سه 
«داوري»  نيز  و  زيباشناختي  قضاوت  اخالقي، 
طبيعت از ديد غايت شناختي) را نمايش مي دهند.

شاخص  اين گونه  «نقد»  سه  هر  اين،  بر  عالوه 
مي شوند كه اشتقاق اصول يا قواعد اين فعاليت ها 
رد  تجربه  از  تعقلي(راسيوناليستي)  نقطه نظر  از  را 
آن ها  از  هريك  مورد  در  را  آن  بيشتر  مي كنند، 
پيشيني(اپريوري) فرض مي كنند؛ يعني قواعدي كه 
قلمرو  فعاليت در  قواعدي كه  مقدم اند،  بر تجربه 
شالودة  ديدگاه  اين  مي كنند؛  تنظيم  را  نظر  مورد 
«نقدگرايي»  بنياني  اثر  سه  متوازي  آرشيتكتونيك 
كانت را مي سازند. البته همگوني ساختار اين سه 
اساسي  تفاوت  گرفتِن  ناديده  موجب  نبايد  «نقد» 
شود.  تاريخي شان  تأثيرگذاري  در  نقد  سه  اين 
كه  دارد  بنا  انديشه  اين  بر  كانت  شناخت  نظرية 
داده هاي  بر  عالوه  تجربه،  شكل گيري  براي 
را  آن ها  كه  است  اصلي  به  نياز  حسي،  ضروري 
سامان مي دهد، در نظر كانت اين اصل، خودمختار 

و اوليه است. در تفاوت با پيشينيان، كانت بر آن است كه 
شناخت  او  نيست،  بيروني  امر  يك  موضوع  دربارة  تجربه 
ما را برآيند ازانيدن كنش سوبژه مي داند. نقد قوة قضاوت، 
زيباشناسي پيشيني(اپريوري) را وسيله يي در نوعي چشم انداز 
شناخته شدن شيء في نفسه تلقي مي كند. نظرية زيباشناختي 
فايده مندي  به  توجه  از  زيباشناختي  تفكيك عالقة  با  كانت 
شروع مي شود. بدين وسيله، وارسته گي يا خودمختاري هنر، 
فرهنگي  كنش  عرصه هاي  ديگر  از  آن  اساسي  تمايز  وجه 
تبيين  براي  گام  اين  در  كانت  مي شود.  مشخص  آدمي 
يعني  استفاده مي كند،  پارادوكس  از يك  هنر  خود ويژه گي 
آن  كه  دهد  نشان  در آن  را  اين موضوع  ويژه گي  مي خواهد 
نه شناخت نظري و نه خوشايندي از عالقه مندي به موضوع 
(يعني تحقق يك اصل اخالقي) است، بلكه وارسته است.4

 interesseloses) ناپادرميان/بي تفاوت  «خوشايندي  تز 
و  زيباشناختي  رويكرد  تفكيك  بر   (Wohlgefallen
و  زيباشناختي  عالقة  تقابل  دارد.  بنا  خواستي(علقه يي) 
عالقة فايده مندي توأمان با رويكرد نظري، پيش از كانت نيز 
شناخته و مطرح بوده است، بي آن كه رويكرد زيباشناختي از 
عالقه مندي تفكيك شده باشد. از اين جا دو نوع «مشاركت» 
ـ يكي رويكرد صرفًا عيني كه توجه به رابطه با موضوع مورد 
نظر و تعيين آن دارد، و رويكرد زيباشناختي و خوشايندي 
حسي كه در آن رابطه يي كه حاصل از ارضاست، كه درآن 
«رابطة وجود موضوع با موقعيت من (سوبژه) در آن است 
ـ تا آن جا كه چنين رابطه يي وجود دارد»، اصًال بيان نشده 
پيشين  متفكران  كوشش هاي  از  زيباشناختي  نظرية  است. 
دارد  تفاوت  امر  اين  در  زيباشناختي  نظام  تدوين  كانت در 
كه درآن دو نحوة خوشايندي از يك ديگر تفكيك شده اند، 
موضوعي  به  عالقه مندي  ـ  «عالقه مندي»  خوشايندي  يعني 
كه تأثير مي گذارد(خوشايندي از «امر مطبوع توسط ارضاى 
از تحقق منظور اخالقي حاصل  يا خوشايندي  درخواست، 
موضوع،  به  نسبت  بي تفاوت  خوشايندي  و  مي شود)، 

خوشايندي زيباشناختي.5
خواست  درميان/بي تفاوت  ناپا  درخوشايندي  كه  آن جا  از 
«نظر  مشخصه اش  صفت  نمي كند،  عمل  موضوع  بر  تسلط 

نيست،  واقعي  شيء  لزومًا  كه  است6،  موضوع  به  مساعد» 
ناواقع(قهرمان  موضوع  يك  يا  تصور  مي تواند  فرضًا  بلكه 
يك رمان) باشد. اين «نظر مساعد»  از يك سو شرط تجربة 
از  را  ما  ديگر،  سوي  از  و  است  زيباشناختي  (زيستن) 
وسيلة  به  كه  مشاركتي  مي كند ـ  خرسند  آن  در  «مشاركت» 
ما  به  انتزاعي)  ـ  غيرمفهومي(غيركلي  نحو  به  موضوع  آن 
چيزي در باب شيء في نفسه (بنيان همة چيزها) مي گويد. 
كًال  زيباشناختي  خوشايندي  علي السويه گي  يا  بي تفاوتي 
اثر  مصرف كننده  براي  موضوع  كه  نيست  آن  معناي  به 
هنري جالب نيست ـ چراكه در آن صورت اثر هنري براي 
آن  صرفا  معنايش  بلكه  ـ  نمي داشت  معنايي  مصرف كننده 
است كه او در مناسبت خاص آزاد (وارسته گي) با آن است، 
كه معنايي سواي توليدي در عرصة عملي يا اخالقي دارد. 
مقابل حكم هاي شناختي  زيباشناختي در  البته قضاوت هاي 
نمي دهيم  نسبت  چيزي  آن ها  به  همين رو  از  نوسان اند؛  در 
كه  را  آن چه  و  است  اثبات پذير  عيني  طور  به  آن ها  در  كه 
از موضوع حكم شناختي صادر كند؛ كانت از قضاوت هاي 
  (Beurteilung)دادن نظر  دربارة  عنوان  به  زيباشناختي 
سخن مي گويد. در واقع قضاوت هاي زيباشناختي آن چيزي 
در  را  ما  حالت(وضع)  كه  مي كنند  موضوعي(تماتيزه)  را 
مي گيرد،  انجام  وسيله  بدين  كه  كنشي  مي كند.  ابراز  آن باره 
حاصل فهم (فاهمه) نيست كه رابطة موضوع و محمول را 
در حكم شناختي تنظيم مي كند، بلكه پيامد نوع خاصي است 
 (Urteilskra�كه كانت آن را زير عنوان «قوة قضاوت» (

شاخص مي كند.
اشاره شد كه در آن چه در قضاوت زيباشناختي بر موضوع 
حمل مي كنيم، «وضع» ذهني ماست(ذهني به اين معني كه 
خود  نه  است،  موضوع  باب  در  نظردهنده گان  به  ما  توجه 
زيباشناختي  قضاوت  وقتي  اين كه  درضمن  و  موضوع). 
مي كنيم، و طي آن به موضوعي صفت «زيبا» اطالق مي كنيم، 
اين قضاوت از آن رو ذهني نيست كه گويا در موضوع چيزي 
اين  كانت  باشد.  برانگيخته  قضاوت  آن  به  را  ما  كه  نيست 
مسأله را كه چيزي از موضوع و چه گونه ما را به خوشايندي 
«زيبايي»  نظرية  دو  به  توجه  با  مي دهد،  سوق  زيباشناختي 
معطوف مي كند كه يكي از آن دو را مي توان صوري و ديگري 

را محتوايي ناميد. نخستين پرسشي را كه كانت بايد حل كند، 
است.  زيباشناختي  خوشايندي  خصلِت  و  اصل  بر  پرسش 
كانت مي پرسد «آيا در قضاوت ذوق، احساس خوشايندي 
بر نظردادن دربارة موضوع پيشي دارد، يا برعكس است؟»7

پيچيده گي مسأله در آن است كه كانت در باب ذوق به عنوان 
مي گويد؛  توسط... خوشايندي» 8 سخن  «قضاوت  استعداد 
در  توأمان اند.  دادن  نظر  و  خوشايندي  كه  مي نمايد  چنان 
عبارتي كه مسأله را بيان مي كند، بر راه حل آن داللت شده 
است: «آگاهي از غايى ات صوري صرف در كنش نيروهاي 
خود  مي كند،  افاده  موضوع  از  كه  تصوري  ضمن  شناختي 
در  كنش سوبژه  بر  دليل  كه حاوي  است، چرا  خوشايندي 

جان بخشي (شاداب كردن) نيروهاي شناختي او است.»9
و  تصويرپردازي  استعداد  شناختي  نيروهاي  از  كانت  مراد 
فهم (فاهمه) است. بعضي موضوع (عين) ها محرك چيزي 
هم چون «هارموني» نيروهاي شناختي اند، «كوك هماهنگ»، 
سوبژه  اين  پيامد  خوشايندي  (بازي) اند.  وارسته»  «كنش 
عنوان  به  نيست،  ساده  احساس  يك  است،  احساس كننده 
به  «جان دهنده»  آگاهي  بلكه  حسي،  خوشايندي  يك  مثال، 
نيروي خيال و به همراه فهم (فاهمه) است كه «فعاليت آزاد» 
خود را بازي مي كنند. در مورد رابطه با موضوع، چنان است 
كه خوشايندي «وضعيت فكر»(Gemuetsstand)است ـ 
كه البته ضمن تصوري كه موضوع به ما داده است. چه گونه 
خوشايندي  فكر  به  را  ما  كه  شود  موجب  بايد  موضوع 
خوشايندي  كانت،  نظر  به  بنا  شود؟  رهنمون  زيباشناختي 
استعداد هايي  با  موضوع  هماهنگي  سواي  چيزي  نمي تواند 
شناختي ابراز كند، كه در قضاوت بازتابي پديد مي آيند، والبته 
تا آن جا كه آن ها وجود دارند10. بدين سان آشكار مي شود 
كه خوشايندي منتج نوعي «نظر دادن» است كه آيا موضوع 
با استعدادهاي شناختي ما همساز است يا خير. اما اين «نظر 
دادن» برحسب شناخت صورت نمي گيرد، بلكه حاوي شكل 
وضع(حالت) مساعد نيروهاي شناختي ماست. هر آينه اين 
داوري شده  «همساز»  عنوان  به  موضوع  ايجاد شود،  وضع 

است، وگرنه به عنوان «ناهمساز» تلقي مي شود».11
كانت ادامه مي دهد. «متناسب» (درخور)بودن موضوع براي 
استعدادهاي شناختي ما البته بر موضوع ابراز مي شود، و به 

عنوان هارموني، «قاعده مندي، ساختار غايت مند»، «هماهنگي 
كثرت در وحدت» موضوع. اين ساختار را مي توان در آنالژي 
با طبيعت تكنيكي، يعني موجودات طبيعي كه داراي ساختار 
«كثرت در وحدت»اندـ  غايت مندي نام نهاد... اما درحالي كه 
غايت مندي در طبيعت معني محتوايي دارد و امكان مي دهد 
كه در آن «جهت يابي» كرد، غايت مندي زيباشناختي موضوع 
براي شناخت معني دار نيست، «غايت مندي بي غايت» است.
حال به مسالة تعهدآوري قضاوت زيباشناختي نظر مي افكنيم. 
اين تعهد  بايد به معني آن باشد كه بحث از قضاوت عيني 
است كه برخي تعين هاي اثبات شدة موضوع را افاده مي كند. 
اعتبار  زيباشناختي  قضاوت  براي  شرط  اين  كه  مي دانيم 
كه  دارد  اظهاري(ادعايي)  شكل  داراي  اين همه  با  ندارد. 
درحالي كه  دارد.  ارتباط  كلي  توافق  بر  مبني  درخواست  با 
قضاوت دربارة «امر مطبوع» صرفًا براي من اعتبار دارد(من 
اعتبار  داراي  زيباشناختي  قضاوت  مي آيد)،  خوشم  آن  از 
براي همه گان).  زيباست  زيباست،  است(اين موضوع  كلي 
از اين رو مي توان گفت، «امر زيبا آن چيزي است كه بدون 
مفهوم متصور شده و به عنوان موضوع كلي پسنديده(دوست 
داشته) مي شود. و كانت به اصل انتي نومي(خالف آمد) روي 
فرد  هر  به  مي كنيم  احساس  كه  را  «خوشايندي  مي آورد. 
ديگري در قضاوت ذوق نسبت مي دهيم، آن چنان كه وقتي 
چيزي را زيبا مي ناميم، گويي مي توان آن را صفت موضوع 
دانست كه در موضوع برحسب مفهوم متعين شده است.»12
آن كه  با  (اين كه:  است  آمده  باال  جملة  در  كه  پارادوكسي 
زيبايي را نمي توان به عنوان خصوصيت موضوع اثبات كرد، 
قضاوت ذوق پاي بندي كلي دارد)، مي توان آن را در تز و 

انتي تز زير بيان كرد:
 1) قضاوت ذوق بر مفاهيم بنا ندارد، چرا كه نمي توان در 

آن باره استدالل كرد(طبق مدرك تصميم گرفت)؛ 
اين  غير  در  كه  دارد، چرا  بنا  مفاهيم  بر  ذوق  قضاوت   (2
در  نمي توان  حتا  ـ  آن  گوناگوني  از  نظر  قطع  ـ  صورت 
اين  با  ديگران  ضروري  موافقت  كرد(مدعي  ستيز  آن باره 

قضاوت شد.»
و  زيباشناختي  موضوع  ميان  بسته گي  مي توان  چه گونه  اما 
خوشايندي را كه قرار است اعتبار كلي داشته باشد، متصور 
شد؟ مشكل در آن است كه خوشايندي از يك سو يك امر 
شخصي است و از سوي ديگر كنايه (داللت) بر محتواي 
«منطقي»(شناخته شونده گي) موضوع دارد. از طرف ديگر تز 
اساسي كانت: «خوشايندي» ضرورتًا در مناسبت با موضوع 
قضاوت شده است، يعني نه تنها براي سوبژه، كه اين شكل 
اعتبار  مي كند،13  قضاوت  كه  هركس  براي  درمي يابد،  را 

دارد.
بنابراين قضاوت هاي ذوق بر يك زيرنهاد فراحسي بنا دارند 
كه  دارند  تعين  اندازه  آن  معذلك  نيستند،  كامًال شفاف  كه 
مردمان  همة  در  ژرف  «پنهاني  عنوان  به  بتوان  دربارةشان 
كه  دارند،  اشكال  قضاوت  در  نظر  اتفاق  مشترك،  شالودة 
مي توانند از موضوع(عين) هايي كه به آن ها داده شده است، 
معنايي  به  كانت  زيباشناسي  صوري  گرايش  گفت.  سخن 
«وابسته»  زيبايي  مقابل  در  آزاد»  «زيبايي  باب  در  آموزه  به 
مي انجامد. زيبايي آزاد مفروض بر آن نيست كه موضوع چه 
مي تواند باشد. ُگل ها، صدف ها، برخي پرنده گان نمونه هاي 
اين «زيبايي آزاد» اند. براي نظرية زيباشناختي كانت، شاخص 
منتج  صوري  موضع  از  كه  نظري  تعين هاي  بين  تنش 
مي شوند، كه نشان مستثنا  شدن قلمرو زيباشناختي از ديگر 
از شناخت است، و  اشكال شركت در موضوع ها(اعيان) و 
مواضع  و  زيباشناختي  موضع  كردن  جمله  گرايش هاي  از 
ديگر زنده گي است. از اين رو كانت در طبيعت «دل پذيري» 
به  حسي  خوشايندي  آن  در  كه  مي كند  تحليل  را  موردي 
زيبايي مرتبت(اعتال) مي دهد، به جاي آن كه براي آن ايجاد 
مشكل كند. در نظر كانت، خوشايندي حسي «چيزي همنوع» 
بر خوشايندي زيباشناختي مي افزايد. در جاي ديگر، بعضي 
آن ها  ما  كه  مي كنند  زيبايي  كسب  وسيله  بدين  موضوع ها 
بعضي  اسب،  زيبايي  انسان،...  «زيبايي  مثًال:  مي فهميم.  را 
ساختمان ها... مفروض به مفهوم غايتي اند، كه چبود امر را 
مي يابند.  تصوري  نيروهاي  استعداد ها  بدين  مي كند»،  معين 
عمدة دليل اين امر آن است كه «ذوق... در پيوند خوشايندي 
را  آن  كه  مي كند  كسب  را  چيزي  آن  فكر،  با  زيباشناختي 
تثبيت مي كند...» بدون اين ثبات، زيبايي «مبهم» مي ماند. طبق 
نظر كانت، «متجسم كردن» حسي از طرفي به موضوع خود 
به  حسي  تصور  كه  چرا  نمي شود،  نايل  معني)  مفهوم،  (به 
پيشي  از آن  از طرف ديگر  اما  نمي كند،  معني فكري عبور 
مي گيرد، يك چيزي بيش از آن چه با فكر بتوان بيانش كرد، 
به عبارتي، موجب گونه يي «خودويژه گي»  بر آن مي افزايد. 
موضوع مي شود، آن را به واقعيتي توان مند تر ارتقا مي دهد، 
كه در عين حال ارتباط خود را با طبيعت از دست نمي دهد: 
پرقدرت است،  بسيار  آفرينش  نيروي خيال... در  «در واقع 
گويي دومين طبيعت مصالح است كه طبيعت واقعي به آن 
مي بخشد. به همين جهت آن چه را كه در آن جا يافت مي شود 
و تجربه بر ما بسيار روزمره مي نمايد، به همين جهت اين 

تجربه در هنر بازپردازي مي شود.»13
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كانت در «نقد عقل محض» بر اين نظر بود كه مسايل 
زيباشناختي را نمي توان از مواضع كلي معتبر درك 
كرد؛ اصول زيباشناختي خصلِت تجربي دارند و از 
اين رو نمي توانند در تدوين قوانين كلي (و پيشيني) 
 اين نظر را تغيير داد. او 
در نامه يي به راينُهولد نوشت كه موفق به «كشف 
«حس  آن  و  است،  شده  جديد»  پيشيني  اصول 
فلسفة  نظام  است.   
سه  با  همساز  كه  دارد  بخش  سه  كانت  انتقادي 
شناسنده گي،  است:  آدمي  روان(پسوخه)  استعداد 
ارزش نهنده گي و خوشاينده گي. زماني كه نقد اول 
و دوم نوشته شدند، بخش هاي نظري و عملِي اين 
فلسفه بحث شدند. بخش مركزي ديگر فلسفة او 
«نقد  با  غايت شناسي  بعداً  دارد.  نام  غايت شناسي 
قوة قضاوت» تركيب شد. كانت، غايت شناسي را 
فقط به عنوان اصل بررسي موضوع (عين)، به ويژه 
ارگانيسم زنده مي دانست و به كار مي برد كه در آن 
همه چيز غايت مند است، يعني هر بخش ضرورتًا 
ارگانيسم زنده مي دانست و به كار مي برد كه در آن 
همه چيز غايت مند است، يعني هر بخش ضرورتًا 
ارگانيسم زنده مي دانست و به كار مي برد كه در آن 

گويي  كه  آن چنان  است،  ديگر  بخش  به  همبسته 
آن ها را يك عامل هوشمند با توجه به هدفي كه 
براي آن ها منظور كرده، سامان داده است. كانت در 
 متوجه شد كه عرصه هايي در فعاليت 
انسان وجود دارند كه آن ها نيز مرتبط با يك اصل 

عقل  نقد  كانت؛  «نقد»  سه  كلي  نظر  يك  در 
نقد  و   (
فلسفي،  كارورزي  عنوان  به   (
رفتار  (شناخت،  بشري  فعاليت  بزرِگ  قلمرِو  سه 
«داوري»  نيز  و  زيباشناختي  قضاوت  اخالقي، 

شاخص  اين گونه  «نقد»  سه  هر  اين،  بر  عالوه 
مي شوند كه اشتقاق اصول يا قواعد اين فعاليت ها 
رد  تجربه  از  تعقلي(راسيوناليستي)  نقطه نظر  از  را 
آن ها  از  هريك  مورد  در  را  آن  بيشتر  مي كنند، 
پيشيني(اپريوري) فرض مي كنند؛ يعني قواعدي كه 
قلمرو  فعاليت در  قواعدي كه  مقدم اند،  بر تجربه 
شالودة  ديدگاه  اين  مي كنند؛  تنظيم  را  نظر  مورد 
«نقدگرايي»  بنياني  اثر  سه  متوازي  آرشيتكتونيك 
كانت را مي سازند. البته همگوني ساختار اين سه 
اساسي  تفاوت  گرفتِن  ناديده  موجب  نبايد  «نقد» 
شود.  تاريخي شان  تأثيرگذاري  در  نقد  سه  اين 
اساسي  تفاوت  گرفتِن  ناديده  موجب  نبايد  «نقد» 
شود.  تاريخي شان  تأثيرگذاري  در  نقد  سه  اين 
اساسي  تفاوت  گرفتِن  ناديده  موجب  نبايد  «نقد» 

كه  دارد  بنا  انديشه  اين  بر  كانت  شناخت  نظرية 
داده هاي  بر  عالوه  تجربه،  شكل گيري  براي 
را  آن ها  كه  است  اصلي  به  نياز  حسي،  ضروري 
سامان مي دهد، در نظر كانت اين اصل، خودمختار 

نيست،  واقعي  شيء  لزومًا  كه   ،

عنوان هارموني، «قاعده مندي، ساختار غايت مند»، «هماهنگي 
كثرت در وحدت» موضوع. اين ساختار را مي توان در آنالژي 
با طبيعت تكنيكي، يعني موجودات طبيعي كه داراي ساختار 
«كثرت در وحدت»اندـ  غايت مندي نام نهاد... اما درحالي كه 
غايت مندي در طبيعت معني محتوايي دارد و امكان مي دهد 
كه در آن «جهت يابي» كرد، غايت مندي زيباشناختي موضوع 
براي شناخت معني دار نيست، «غايت مندي بي غايت» است.
حال به مسالة تعهدآوري قضاوت زيباشناختي نظر مي افكنيم. 
اين تعهد  بايد به معني آن باشد كه بحث از قضاوت عيني 
است كه برخي تعين هاي اثبات شدة موضوع را افاده مي كند. 
اعتبار  زيباشناختي  قضاوت  براي  شرط  اين  كه  مي دانيم 
كه  دارد  اظهاري(ادعايي)  شكل  داراي  اين همه  با  ندارد. 
درحالي كه  دارد.  ارتباط  كلي  توافق  بر  مبني  درخواست  با 
قضاوت دربارة «امر مطبوع» صرفًا براي من اعتبار دارد(من 
اعتبار  داراي  زيباشناختي  قضاوت  مي آيد)،  خوشم  آن  از 
براي همه گان).  زيباست  زيباست،  است(اين موضوع  كلي 
از اين رو مي توان گفت، «امر زيبا آن چيزي است كه بدون 
مفهوم متصور شده و به عنوان موضوع كلي پسنديده(دوست 
داشته) مي شود. و كانت به اصل انتي نومي(خالف آمد) روي 
فرد  هر  به  مي كنيم  احساس  كه  را  «خوشايندي  مي آورد. 
ديگري در قضاوت ذوق نسبت مي دهيم، آن چنان كه وقتي 
چيزي را زيبا مي ناميم، گويي مي توان آن را صفت موضوع 

دانست كه در موضوع برحسب مفهوم متعين شده است.»
آن كه  با  (اين كه:  است  آمده  باال  جملة  در  كه  پارادوكسي 
زيبايي را نمي توان به عنوان خصوصيت موضوع اثبات كرد، 
قضاوت ذوق پاي بندي كلي دارد)، مي توان آن را در تز و 

انتي تز زير بيان كرد:

آن باره استدالل كرد(طبق مدرك تصميم گرفت)؛ 
2

در  نمي توان  حتا  ـ  آن  گوناگوني  از  نظر  قطع  ـ  صورت 
اين  با  ديگران  ضروري  موافقت  كرد(مدعي  ستيز  آن باره 

قضاوت شد.»
و  زيباشناختي  موضوع  ميان  بسته گي  مي توان  چه گونه  اما 
خوشايندي را كه قرار است اعتبار كلي داشته باشد، متصور 
شد؟ مشكل در آن است كه خوشايندي از يك سو يك امر 
شخصي است و از سوي ديگر كنايه (داللت) بر محتواي 
«منطقي»(شناخته شونده گي) موضوع دارد. از طرف ديگر تز 
اساسي كانت: «خوشايندي» ضرورتًا در مناسبت با موضوع 
«منطقي»(شناخته شونده گي) موضوع دارد. از طرف ديگر تز 
اساسي كانت: «خوشايندي» ضرورتًا در مناسبت با موضوع 
«منطقي»(شناخته شونده گي) موضوع دارد. از طرف ديگر تز 

قضاوت شده است، يعني نه تنها براي سوبژه، كه اين شكل 
مي كند، قضاوت  كه  هركس  براي  درمي يابد،  را 

دارد.
بنابراين قضاوت هاي ذوق بر يك زيرنهاد فراحسي بنا دارند 
كه  دارند  تعين  اندازه  آن  معذلك  نيستند،  كامًال شفاف  كه 
مردمان  همة  در  ژرف  «پنهاني  عنوان  به  بتوان  دربارةشان 
كه  دارند،  اشكال  قضاوت  در  نظر  اتفاق  مشترك،  شالودة 
مي توانند از موضوع(عين) هايي كه به آن ها داده شده است، 

تجـربة

خـيال

 انگـــيز

كـا نتدر فلسـفة     
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رييس جمهورى افغانستان با اعالم اينكه هفت 
ماه است با همتاى امريكايى اش صحبت نكرده 
گفت كه ديگر اعتمادى ميان دو كشور وجود 

ندارد. 
حامد كرزى 56 ساله، رييس جمهورى افغانستان 
در گفت وگو با ساندى تلگراف با اعالم اينكه 
تنش ها ميان كابل و واشنگتن رو به افزايش بوده 
ندارد،  ميان دو طرف وجود  اعتمادى  ديگر  و 
اعالم كرد كه از اقدامات امريكايى ها در كشور 

ناراضى است. 
وى با بيان اينكه از جون 2013 با باراك اوباما، 
همتاى امريكايى اش گفت وگويى نداشته، افزود: 
تمام اين 12 سال يكى از درخواست هاى مكرر 
با  افراد زنده  بوده كه همانند  اين  امريكا  از  ما 
غيرنظاميان افغان رفتار كنند. ما در مراسم تشييع 
جنازه نلسون ماندال، رهبر فقيد آفريقاى جنوبى 
با يكديگر ديدار كرديم اما سخن نگفتيم. فقط 

نامه هايى رد و بدل شد. 
كرزى در ادامه گفت، از حضور امريكايى ها در 
افغانستان تصور خوبى ندارم. آن ها براى من كار 

نمى كردند بلكه عليه من بودند. 
لفاظى ها و جمالت تند كرزى باعث عصبانيت 

واشنگتن شده است به طورى كه سياستمداران 
افغانستان  رييس جمهورى  موضع  از  امريكايى 

خشمگين هستند.
امريكا در جريان اين جنگ در افغانستان 648 
ميليارد دالر هزينه كرده و 2211 تن از سربازان 
خود را از دست داده است. هفته گذشته كنگره 
امريكا كمك به افغانستان را كاهش داد و مبلغ 
آن را به 1 / 1 ميليارد دالر رساند اما كرزى از 

اين بابت احساس نااميدى و ياس ندارد. 
باره گفت: پولى كه امريكا براى  وى در اين 
امنيتى خصوصى  موسسات  ايجاد  و  پوليس 
صرف كرده باعث بروز ناآرامى  بيشتر، فساد 
و سرقت شده است. آن ها جنگ روانى عليه 
تشويق  و  انداخته اند  راه  به  افغانستان  مردم 
آنچه  از كشور خارج شود.  پول  تا  مى كنند 
كه آن ها انجام دادند، ايجاد جيب هاى پرپول 
و خيل عظيم مردم خشمگين و ناراحت است. 
رييس جمهور افغانستان به انگليس اشاره كرد 
و افزود: لندن اقدامات بهترى را براى برقرارى 
پاكستان  و  كابل  ميان  سازنده  و  روابط خوب 
انجام داده است. به صورت كلى ماموريت ناتو 
تامين  افغانستان براى  امريكا در  تحت رهبرى 

واليت  در  ويژه  به  نبود.  موفقيت آميز  امنيت 
هلمند اصًال موفقيتى حاصل نشده است. 

آموخته  افغانستان  مردم  به  تاريخ  گفت:  وى 
فشار،  تحت  نكنند.  قمار  معاهده ها  سر  بر  كه 
امضا  را  معاهده ها  و  قراردادها  ما  پادشاهان 
افغانستان  براى  قراردادها  اين  تمامى  و  كردند 
خطرناك بودند. اگر امروز ما هم تحت فشار و 
اجبار اين قرارداد امنيتى را با امريكا امضا كنيم 

نمى دانم چه پيامدهايى خواهد داشت. 
جمهورى  رياست   2001 سال  از  كه  كرزى 
گفت:  ادامه  در  دارد  برعهده  را  افغانستان 
پارلمانى  ما  افغان هاست.  تمام  منزل  افغانستان 
مجاهدين،  زنان،  سياسى،  نخبگان  كه  داريم 
روحانيون و فرماندهان در آن حضور دارند. ما 
11 كانديداى رياست جمهورى داريم كه قرار 
است در انتخابات رياست جمهورى كشور در 
اپريل 2014 با يكديگر رقابت كنند. غرب از 
ناراحت  سياست هايش  قبال  در  من  موضع 
شده و كمك مالى به افغانستان را كاهش داده 
است. پول همه چيز نيست اگر شخصًا از من 
بپرسيد، ترجيح مى دهم در فقر زنده گى كنم 

تا در شك و ترديد.

www.mandegardaily.com

يك حكومت ملى و مردمى...
مردم  مقابل  در  كسانى كه  و  افغانستان  دشمنان  كرد،  تاكيد 
ايستاده اند، نيز بايد بدانند كه ما با آنان به شدت برخورد 

خواهيم كرد. 
همچنان، در اين نشست احمد ضيا مسعود معاون اول زلمى 
رسول با انتقاد از حكومت گفت، يكى از عوامل مهمى كه 
و  موثر  شخصيت هاى  نبود  باشد،  موثر  نتوانسته  حكومت 
موجوديت گروه هاى خود سر در دورن حكومت است كه 
همواره منافع شخصى شان را بر منافع ملى ترجيح داده اند 

و اين مساله سبب ضعيف ماندن حكومت شده است.
در  بتواند  كه  حكومتى  ما  سال   13 از  پس  كرد،  تاكيد  او 
سبب  حكومت  ضعف  و  نداريم  را  باشد  مردم  خدمت 
به  و  شده  اقتصادى  و  اجتماعى  فرهنگى،  عقب مانده گى 

همين دليل مردم در فقر شديد به سر مى برند.
او گفت، ما صاحب يك اقتصاد بسيار ضعيف و همين طور 
اقتصاد و نهادهاى  نهادهاى اجتماعى ضعيف استيم و اين 
ضعيف سبب شده تا در يك وضعيت بد سياسى و اجتماعى 

و حتا فرهنگى به سر ببريم.
وى افزود، در صورت پيروزى ما تالش خواهيم كرد تا اين 
مشكالت و نقايض را برطرف كرده و يك حكومت مردم 
محور و همه شمول داشته باشيم تا همه بتوانند خود را در 

آن سهيم بدانند.
براى  ما  گفت،  هواداران اش  به  مسعود خطاب  ضيا  احمد 
برنامه هاى  افغانستان  مردم  همة  و  كودكان  زنان،  جوانان، 
بسيار موثر و قابل اجرا داريم كه در صورت پيروزى و با 
اجراى اين برنامه ها، وضعيت سياسى، اجتماعى و اقتصادى 

مردم بهبود خواهد يافت.
در  زلمى رسول  دوم  معاون  حبيبه سرابى  همين حال،  در 
كار  زمينه تحصيل و  ايجاد  براى  اين نشست ضمن وعده 
در عرصه  زنان گفت، سهم مشاركت من  و  براى دختران 
سياسى نشان گر مشاركت يك قشر ساكت و خاموش جامعه 

افغانستان است.
او خطاب به زنان گفت، به تيم ما راى بدهيد تا بتوانم براى 
بهبود زنده گى زنان افغانستان و براى كاهش خشونت عليه 

زنان كارهاى موثر و بنيادى را انجام دهم.
بسيار  برنامه هاى  ما  كرد،  تاكيد  رسول  زلمى  دوم  معاون 
مشخص و روشن براى مردم داريم كه در صورت پيروزى 
و اجراى آن، نه تنها وضعيت امنيتى بهبود خواهد يافت، بل 
وضعيت اقتصادى مردم نيز بهتر خواهد شد و زمينه كار و 

تحيصل براى همه گان فراهم خواهد شد.
بانو سرابى، ضمن اين كه زلمى رسول را يادگار امان اهللا خان 
و احمد ضيا مسعود را يادگار دوران جهاد و مقاومت عنوان 
كرد، گفت: تيم ما يك تيم منسجم و موفق است و از همه 
مردم مى خواهم تا براى فردهاى بهتر افغانستان به ما راى 

بدهند.
يكشنبه  رياست جمهورى روز  نامزدان  انتخاباتى  پيكارهاى 

آغاز شد و تا دوماه ديگر ادامه خواهد داشت.
قرار است انتخابات رياست جمهورى 16 حمل سال آينده 

برگزار شود.

په داسې حال کې چې افغانان د سیايس 

چمتووالی  ته  ټاکنو  لپاره  لېږد  د  واک 

ميل  د  رسه  افغانانو  ډېرو  له  نیيس، 

یووايل د دولت د رامنځته کېدو پوښتنې 

را والړې شوي دي. د ټاکنو په پایله کې 

د ميل یووايل د دولت د رامنځته کېدو 

تېره اونۍ په کابل کې جوړ  په اړه چې 

شوی و، د راتلونکیو ولسمرشیزو ټاکنو 

یوولسو نوماندو د ميل اجنډا د طرحې 

له  دولت  د  یووايل  ميل  د  مخې  له 

رامنځته کېدو مالتړ او توافق وکړ.

د سیايس چارو یوشمېر شننونکي وايي، 

چې د ميل یووايل دولت رامنځته کېدل 

او دوامداره  نه بلکې په عميل  په شعار 

هڅو رسه کېږي.

امتر  محمداسحاق  شننونکي  چارو  سیايس  د 

ميل  د  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

کابل  په  اونۍ  تېره  چې  کې  کنفرانس  په  اجنډا 

نوماندو  ټاکنو  ولسمرشیزو  د  و،  کې جوړ شوی 

پایلو  د  ټاکنو  د  لکه  وکړ،  توافق  مواردو  ځینو  په 

منل، په ټاکنیزو کمپاینونو کې یو بل ته له سپکاوي 

له  دولت  د  یووايل  د ميل  او  ډډه کول  توهین  او 

رامنځته کېدو مالتړ.

خوا  ناورین  هېواد  چې  لپاره  دې  د  وویل،  هغه 

باید یو اخالقي کوډ موجود وي، د  ته الړ نيش، 

ټاکنو پایلې ومنل يش او دا د ميل یووايل د دولت 

لپاره یوه  رامنځته کېدو د مفکورې رامنځته کولو 

ښه زمینه وه.

د ده په وینا، د ميل یووايل دولت د رامنځته کېدو 

لپاره د ميل اجنډا له طرحې رسه سم ټولو نوماندو 

په دې پرېکړه وکړه چې په راتلونکي حکومت کې 

ګوماري،  کار  په  کسان  تجربه  با  او  مسلکي  به 

تخصيص ټیم به رامنځه کوي او د ميل یووايل د د 

دولت رامنځته کېدو لپاره به هڅې کوي.

ښاغيل امتر زیاته کړه، هر کله چې له قوم، تنظیم، 

اوسنیو حساسو  له  را ووځو،  نه  او ګوندونو  ډلو 

رشایطو نه زده کړه وکړو نو ميل یووايل ته رسېدلی 

شو.

د ده په اند، باید ټول نوماند او نخبه ګان د قوم، 

ژبې، سیمې او مذهب له دایرې را ووځي، په دې 

کړۍ کې پاتې نيش، له رسه فکر وکړي، پراخ فکر 

وکړي، د تفاهم زمینه برابره کړي؛ څو ميل یووايل 

ته ورسېږو.

نوموړی وايي، باید د یوګو سالویا، املان، جاپان، 

کوریا او نورو هېوادونو له تجربو زده کړه وکړو: 

یوې  د  کول  رامنځته  دولت  د  یووايل  ميل  د   ))

ورځې خربه نه ده. که دا غونډه وتوانېږي چې د 

کړي،  رامنځته  مفکوره  یوه  دولت  د  یووايل  ميل 

راتلونکیو څو کلونو کې ورته پراختیا ورکړل يش، 

ټول خلک یې ومني، ورته کار وکړي او عامه شی؛ 

وايي،  به  دا  او  وکړي  باور   پرې  خلک  به  بیا  نو 

چې ولې له دې مفکورې او فلسفې رسه یو ځای 

نيش؟))

د  او  استاد  پوهنتون  کابل  د  کې  حال  همدې  په 

ماندګار  امین  فیصل  پوهنمل  شننونکي  چارو 

اوس  چې  دا  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې 

ټاکنیزې سیالۍ پيل شوي دي، هر نوماند 

ټاکنیز  نه د خپل  د ميل یووايل له دولت 

خربه  یوه  دا  کوي،  استفاده  لپاره  رقابت 

رامنځته  دولت  د  یووايل  ميل  د  خو  ده؛ 

کېدل بله خربه ده.

کېدل  رامنځته  یووايل  د ميل  وايي،  هغه 

هم  ته  مؤلفو  او  رشطونو  مخکینو  ځینو 

اړتیا لري: (( د ميل یووايل لومړۍ مؤلفه 

د ميل یووايل حکومت ته پاملرنه ده. دغه 

راز ميل ګټې، ميل فرهنګ، ميل اسايس 

قانون، د ميل یووايل دولت او ميل امنیت 

تامینول دي.))

کې  اوږدو  په  تاریخ  د  زیاتوي،  نوموړی 

ته  یووايل  او غوښتنو ميل  ځينو رشایطو 

زیان رسولی دی، خو په تیوریو کې ډېر 

ټینګار په فرانسوي تیورۍ کېږي، چې د سیايس 

مقتدر دولت په رامنځته کېدو ټینګار کوي.

د ده په خربه، د ميل یووايل لپاره د سیايس مقتدر 

دولت رامنځته کول، د دې غوښتنه کوي چې باید 

رامنځته  همسويي  او  همفکري  ترمنځ  قومونو  د 

قومونو  د  باید  کې  تیورۍ  فرانسوي  په   )) يش: 

ترمنځ تفاهم رامنځته يش، همفکري او همسويي 

رامنځته يش. خو زه خپله د املانۍ تیورۍ مالتړی 

یم. ځکه په هغه کې مشرتک تاریخ، ژبه او فرهنګ 

فکر  باید  موږ  خو  دي.  مهم  لپاره  یووايل  ميل  د 

وکړو چې له کومې الرې ميل یووايل ته رسېږو. 

موږ د مشرتک فرهنګ، تاریخ او یا ژبې له الرې 

غواړو ميل یووايل ته ورسېږو.))

کېدالی  کې  افغانستان  په  زیاتوي،  امین  ښاغلی 

يش، چې د دواړو تیوریو له ګډولې څخه هم ميل 

یووايل ته ورسېږو. 

هغه وویل، خو کله چې د ميل یووايل غږ پورته 

کېږي باید شعار نه وي، دا یو دوامداره او عميل 

برخه کې کار وکړي،  په دې  هڅې غواړي، چې 

نه دا چې مقطعی او فصيل شعارونه ورکړل يش.

ادارة مركزى احصاييه: د ميل یووايل دولت رامنځته کېدل، دوامداره او عميل اقدام غواړي

وضع زنده گي مردم 
بدتر شده است 

مردم  زنده گي  وضع  كرد:  اعالم  احصاييه  مركزي  اداره 
افغانستان در دو سال اخير بدتر شده است.

اداره مركزي احصاييه افغانستان در تازه ترين گزارش خود 
افزود: سي و شش درصد مردم زيرخط فقر هستند، بيش 
از سي درصد آنها سوء تغذيه دارند و بيش از بيست و پنج 

درصد افراد جوياي كار، بيكار هستند.
براساس اين گزارش، سطح زنده گي مردم افغانستان نسبت 

به كشورهاي همسايه و منطقه پايين تر است.
افغانستان  اداره مركزي احصايية  معاون  اهللا موحد  حسيب 
گفت: باتوجه به شاخصه هاي فقر، بيكاري و سوء تغذيه ، 

وضع زنده گي مردم افغانستان نامساعد است.
اين درحالي است كه مقامات وزارت كار و امور اجتماعي 
افغانستان، شمار نيروي كار را ده ميليون نفر و تعداد افراد 

بيكار را نزديك به چهار ميليون نفر اعالم كرده اند.

كــــــرزى: 

امريكا تشويق مى كند  
 پول  از افغانستان خارج شود



یې  نه چې مونږ  له ښاغيل احمدويل مسعود  مننه  ډېره  اول  نه  ټولو 

دلته دعوت کړي یو. ما چې له دوی نه څه واورېدل زه قانع یم او 

له هغوی نه مې ډېر څه زده کړل او دغه مجلس زما لپاره ډېر مفید 

او ارزښمن و. خدا دې وکړي چې نور پوهان او مرشان هم وخت 

ولري، چې نوماندو او د هغوی مرستیاالنو ته سال ورکړي.

بهرته دا وه چې له انتخاباتو نه مخکې یو بین االفغانی تفاهم ایجاد 

بېالبېل  او  تفسیر  وسیع  ډېر  تفاهم  االفغانی  بین  دغه  او  وای  شوی 

مېکانیزمونه یې لرالی، خو زه په لنډو وایم چې بین االفغانی تفاهم 

موږ سولې ته رسوي.

بیاهم  خو  نشته  سوله  کې  هېواد  په  زمونږ  چې  دې  له  رسه  اوس 

انتخاباتو ته داخل شوي یو، دا د هر چا قانوين حق دی چې ځانونه 

کاندید کړي او دا مرحله اوس هم په همدې شکل روانه ده.

مونږ ته د تفاهم کاغذ پخوا نه وو رسېدلی، ما همدا اوس وکاته او 

زما مرستیاالنو قايض صاحب عنایت الله عنایت او دکتور عبدالعيل 

نبی زاده موږ اوس ولیده. خو دا کاغذ چې ما اوس ولیده پوه شوم دا 

لس واړه مادې ډېرې ښې خربې دي او په دې مادو کې منفي نقاط 

نشته. که څه هم چې ځينې ورونو وویل، په کار ده چې دې کار ته 

عميل الرې چارې ولټوو.

د کتلو  په سرتګه  د قدر  ته  ما دې محفل  او  منلو وړ دی  د  ته  مونږ 

لپاره موږ درې واړه دلته راغيل یو. بیا هم راځو او رسه خربې کوو. د 

انتخاباتو کمېسیون باید دې ته متوجه وويس او د دې موادو د عميل 

کولو په هکله باید   ډېر مسوولیت واخيل.

حکومت هم د دې تفاهمنامې موادو ته باید پام وکړي او عميل زمېنه 

یې برابره کړي. نړیوال  ټولنه هم باید دې توکیو ته ځري يش او پوره 

پام ورته وکړي.

انتخابات د قانون په چوکات کې یوه انساين مبارزه ده. دا خشونت 

او دشمني له یو بل رسه نه ده، باید اخالقي چلند په خربو او نورو 

برخو کې مراعات يش، موږ ټول باید یوازې یوه قانوين مبارزه وکړو.

که هر څوک په شفافو انتخاباتو کې بریالی شو نو مونږ له مخکې نه 

ورته مبارک باد ووایو او دغه فرهنګ په خپل هېواد کې ژوندی کړو.

متوجه  داسې  والیان  او  قوماندانان  مامورین  ټول  باید  هم  حکومت 

کړي چې دا رصف په الفاظو نه بلکې یو سور خط هغوی ته په نظر 

کې ونیيس.

سخت  ته  یووالی  ملی  کې  هېواد  په  زموږ  چې  وایم.  کې  پای  په 

رضورت دی؛ چې مسلامنان او افغانان یو دا کافی دی، باید تېر هېر 

کړو او رسه یو شو او یو نوی باب جوړ يش، څو راتلونکی ولسمرش 

دېکتارو نه بلکې یو ولسواک ولسمرش وي.

عبدالرحیم وردک نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

در حکومت وحدت ملی مردم رشیک 

خواهند بود
در قدم اول اظهار تشکر و سپاس مې کنم از جناب احمدولی مسعود 

و همکاراِن شان به خاطر برگزاری برنامۀ امروزی. 

و  انتخابات  برگزاری  روند  در  است  آمده  تفاهمنامه  در  که  موادری 

این  تا  دارم  آرزو  من  و  مې کند  بسیار کمک  آینده  تشکېل حکومت 

روند هم چنان ادامه داشته باشد.

که  رضورتی ست  خاطر  از  ملی  اجندای  ابتکار  این  مې کنم  فکر 

متأسفانه ما تا حال نتوانسته ایم بقای ملی خود را تضمېن کنیم و این 

سومېن بار است که افغانستان با چنین وضعیتی گرفتار مې شود؛ بار 

اول که مجاهدین آمدند همه به این تصور بودند که روزگار درد و امل 

و بیچاره گی متام شده است و افغانستان به سوی رفاه خواهد رفت 

بار دوم و زمانی که در سال ٢٠٠١همه مجامع  نشد،  متأسفانه  که 

بین املللی به کمک ما شتافتند، فکر کردیم که مشکالت پایان یافته 

است و بعد از آن به جز سعادت و بهروزی وجود نخواهد.

تشویش  مردم  و  دارد  وجود  زیادی  بسیار  پریشانی های  هم  امروز 

دارند، رسمایه ها فرار مې کند، تالش های زیادی برای فرار از کشور 

جریان دارد؛ البته متام این تشویش ها مثرۀ احوالی ست مه در کشور 

ما مسلط است.

هستم  موافق  آن  با  من  است  آمده  تفاهمنامه  این  در  که  را  مواردی 

و اما بیشرت بر مې گردد به رشایطی که ما در یک حالت عادی قرار 

متام  باید  مې کردیم  زنده گی  رشایطی  چنین  در  اگر  مې داشتیم؛ 

ظرافت های دموکراسی را با تفرعات آن تطبیق مې کردیم.

کنیم  تضمېن  را  خود  ملی  بقای  نخست  در  تا  داریم  نیاز  امروز  ما 

که در عدم موجودیت آن از سالمت افغانستان خربی نخواهد بود.

حکومت وحدت ملی مفکورۀ بسیار خوب است و رضوت نیست 

تا همه نامزدان خود را در آن ببینند بلکه متام افغانستان باید در آن 

خود را ببینند. 

در مراسم تشييِع پيكر روان شاد «اخگر» نبودم؛ برايش درود فراوان فرستادم، كاِر ديگرى 
كه ساخته نبود و ساخته نيست. شب هفتِم بدرودش خوابى ديدم: 

سرم را در پاى تابوت اخگر گذاشته ام و مى گريم. صداى استاد باخترى كه در ميان انبوه 
مردم و در چند قدمى قرار دارد، اين گونه به گوشم مى آيد: «اخگر، آخرين جام را همين گونه 

بايد سر مى كشيد!» 
گريه ام بيشتر مى شود تا اين كه بيـدار مى شوم. وقتى چشم گشودم، رخسارم از اشك تر 

شده بود. پس از لحظاتى صداى «اهللا اكبر» بلند شد و اين «جام فرجام» پى آوردِ همان خواب 
است.

نثاِر استادِ هميشه در ياد و اخگِر روان شاد باد! 

آرى، استاد!
چنين كه سر كشيده ايم و سركشيم

اين زهِر ته نشين،
 مى كشد  همه را، 

ترا، مرا
                                           ×××  

رعد فرياد،
از اين آسمان پژواكى برنمى دارد

 چرا كه زمين از جاذبة مهر خالى ست
كجا مى كشند اين آتش مقدس را

از زمين سوختة زردشت
به كدامين دريا مى افگنند اين آتش 

مقدس را
نپرس؛ 

اين ياِر افتاده در چاه روزگار كيست، 
كجايى ست؟ 

بگذار سر بگذارم بر سر اين جنازة 
آزادى!

××××

آرى، استاد!
نيرنِگ به هنگام چنين است

در اين مهمان سراى 
فرهنگ انتقام چنين است

 كه مرد را،
دلير و دل بستة نبرد را

زود از در مى كشد «اين عجوزه»
×××

آرى، استاد!
بگذار سر بگذارم بر پاى اين جنازه

يار را بگريم
باغ خشِك انتظار را بگريم

آرى، استاد!
اين گونه تلخ تلخ بايد سر كشيد

پيمانة كارخانة ايام را
جاِم فرجام را

رهبين
كابل، 12 دلو 1392
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د ولسمرشیزو ټاکنو نوماند قطب الدین هالل:

د ټاکنو او  ميل یووايل د دولت د رامنځته 

کېدو تفاهمنامه بشپړه ده

ا�ن 
           ز��  
                                 ���ن                        �

قبل 1200  تا چند سال  معارف مى گويد  وزارت 
مكتب در افغانستان مسدود بودند؛ اما حاال شمار 
مكاتبى كه مسدود اند، به 380 باب كاهش يافته 
تالش ها  مى گويند  وزارت  اين  در  مقام ها  است. 

براى بازگشايى اين مكاتب جريان دارد. 
قندهار  و  هلمند  ارزگان،  زابل،  واليت هاى   
بيشترين مكاتب مسدود شده را دارند و مقام ها در 
واليات  اين  متنفذان  با  مى گويند  معارف  وزارت 

براى بازگشايى مكاتب كار مى كنند.
محمد كبير حقمل، سخنگوى وزارت معارف روز 
گفت:  كابل  در  خبرى  كنفرانس  يك  در  دوشنبه 
چند  اند.  شده  بازگشايى  مكتب   800 از  «بيشتر 
وقت پيش بزرگان زابل وعده سپردند كه مكاتب 
مكتب  كمترين  ما  و  كرد  خواهند  باز  را  مسدود 
در  ما  داشت.  خواهيم  واليت  اين  در  را  مسدود 
سال جديد خورشيد خبرهاى خوشى در اين مورد 

داريم.»
كمبود كتاب و مكتب

معارف  چالش  تنها  مكاتب  بودن  مسدود  اما 
معلمين،  پايين  سويه  از  مردم  نيست.  افغانستان 
نيز  مكتب  ساختمان  نبود  و  درسى  كتاب  كمبود 

شكايت دارند.
عبدالحسيب باشنده واليت لوگر مى گويد با آن كه 
در منطقه او مكاتب مسدود نيستند، اما معارف از 

مشكالت ديگر رنج مى برد: «معلمى درس مى دهد 
كسانى  است.  خوانده  درس  شش  صنف  تا  كه 

معلم اند كه اصًال لياقت معلمى را ندارند.
بيشتر در واليت هاى ناامن مكاتب مسدود اند. 

دوازده سال پيش و در زمان طالبان اكثر مكتب هاى 
بسيارى  و  بودند  مسدود  افغانستان  دخترانه 
فعاليت  فلج  نيمه  حالت  به  ديگر  مكتب هاى 

مى كردند اما در 12 سال تغييرات چشم گيرى در 
معارف افغانستان به وجود آمده است.

در حال حاضر بيش از 10 ميليون كودك مكتب 
مصروف  مكاتب  در  معلم  هزار   211 و  مى روند 
نشان  معارف  وزارت  تازه  آمار  هستند.  تدريس 

مى دهد كه 38 درصد افغان ها باسواد شده اند. 
كتاب هاى  چاپ  مكاتب،  ساختمان هاى  اعمار 

مدت  اين  در  معلمين  ظرفيت  ارتقاى  و  درسى 
يك  قربان  است.  داده  تغيير  را  مكاتب  وضعيت 
صنف  از  پيش  دوسال  خود  كه  كابل  باشنده 
را در  انسجام  «اگر  فارغ شده مى گويد:  دوازدهم 
نظر بگيريم بسيار خوب شده، اما نظر به دوسال 
درسى  نصاب  شدم  فارغ  مكتب  از  من  كه  پيش 
العاده نسبت به گذشته براى شاگردان موثر  فوق 

مى باشد.»
معارف و انتخابات

مى گويد  معارف  وزارت  حال،  همين  در 
مكاتب  در  نمى توانند  جمهورى  رياست  نامزدان 
در  مقام ها  بيندازند.  راه  به  انتخاباتى  كمپاين هاى 
معلمين  قانون  براساس  كه  اين وزارت مى گويند 
انتخابات  نامزدان  براى  مكاتب  در  نمى توانند 

رياست جمهورى كمپاين كنند.
آقاى حقمل گفت تنها در روز انتخابات مكاتب در 
«اجازه  مى گيرند:  قرار  انتخابات  كميسيون  اختيار 
استفاده از مكاتب را هيچ كس ندارد. در هر كشور 
استفاده مى شود چون  انتخابات  از مكاتب جهت 

يك پروسه ملى است.»
و  معلمين  مى گويد  معارف  وزارت  سخنگوى 
مورد  نامزد  به  مى توانند  شرايط  واجد  شاگردان 
از تبديل كردن مكاتب به  اما  نظرشان راى دهند 

مراكز مبارزات انتخاباتى جداً خوددارى نمايند.

وزارت معارف:

 380 مكتب هنوزهم مسدود است
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ناجيه نورى
انتخابات  نامزد  رسول  زلمى  داكتر 
ميان  در  گذشته  روز  رياست جمهورى 
هزاران تن از هوادارانش در تاالر خيمة 
نداى  نامزدان  ساير  همانند  لويه جرگه، 

اصالحات سر داد.
به  خطاب  مراسم  اين  در  رسول 
با تاكيد بر آوردن امنيت و  هواداران ش 
ثبات، تأمين حقوق زنان و فراهم سازى 
زمينة كار و تحصيل براى جوانان، گفت: 
يكى از برنامه هاى ما فراهم سازى زمينة 
خصوص  به  و  جوانان  براى  آموزش 

زنان  و دختران  است.
وى همچنان افزود، من قبًال وعده داده بودم كه حد اقل 
50 درصد كابينه ام را زنان و جوانان تشكيل خواهند 
داد و حاال هم مى گويم كه در بخش بزرگ كابينه ام، 

زنان و جوانان شركت خواهند داشت.
انتخابات وعده داد كه در صورت پيروزى  نامزد  اين 
جانبه  همه  حمايت  بيان  آزادى  و  آزاد  رسانه هاى  از 

خواهد كرد.
رسول تاكيد كرد، اگر تيم ما به پيروزى برسد، نه تنها 
تالش  بلكه   شد،  نخواهيم  آزاد  رسانه هاى  راه  سد 
خواهيم كرد كه رسانه هاى آزاد را در چوكات قانون 

همكارى و حمايت كنيم. 
دموكراسى  اساسى  ستون هاى  را  سياسى  احزاب  او 
افغانستان خوانده و گفت كه در صورت پيروزى  در 

احزاب سياسى را تقويت خواهد كرد.
ما تالش خواهيم  انتخابات همچنان گفت،  نامزد  اين 
كرد تا پايان دورة كارى خود حد اقل دو يا سه حزب 

بزرگ و همه شمول سياسى داشته باشيم.  
همين  از  را  خود  انتخاباتى  تيم  اين كه  ضمن  رسول 
وعده  مردم  به  من  گفت،  كرد،  اعالم  برنده  اكنون 
خواهيم  مردمى  و  ملى  حكومت  يك  ما  كه  مى دهم 

داشت.
او با اشاره به فعاليت هاى مخالفين مسلح دولت گفت، 
تنها راه مشروع براى رسيدن به اهداف فردى و جمعى 
تا  كرد  بنابراين تالش خواهيم  است؛  فعاليت سياسى 
كسانى را كه در مقابل نظام و مردم ما جنگيده اند را 
متقاعد بسازيم كه از جنگ دست بكشند و به زنده گى 

نورمال برگردند.
اين نامزد انتخابات...                      ادامه صفحه 6

در ادامة مبارزات انتخاباتى نامزدان انتخابات 
رياست جمهورى ، قطب الدين هالل يكى از 
اين نامزدان پالن ها و برنامه هاى پنج ساله اش 

را ارايه كرد.
رياست جمهورى  انتخابات  كانديد  اين 
پيروزى  افغانستان وعده كرد كه در صورت 
در  را  موثرى  گام هاى   1393 انتخابات  در 
بر  كشور  در  ثبات  و  صلح  برقراى  راستاى 

مى دارد.
در  كابل  در  دوشنبه  روز  هالل  الدين  قطب 
جمعى از هوادارانش گفت كه تالش در زمينة 

تامين صلح دايمى در افغانستان در صدر برنامه ها و پالن 
پنج ساله اش جاى دارد.

او افزود: «تالش هاى مخلصانه و صادقانه را در قسمت 
صلح به خرچ خواهيم داد كه اين زمينه فراهم شود تا 
از  بعد  اگر  كنند.  ديگر صحبت  يك  با  بتوانند  افغان ها 
كاميابى ما ديده شد كه با انعطاف و تنزل در اين كشور 
صلح تامين مى شود ما به خاطر صلح به هر انعطاف و 

تنزل آماده هستيم. »
معارف،  بخش هاى  در  كه  گفت  چنان  هم  هالل  آقاى 
نيز  خارجى  سياست  و  صحت  عالى،  تحصيالت 

برنامه هايى را ترتيب كرده است.
آقاى هالل افزود با آنكه وى هنوز هم عضويت حزب 

اسالمى به رهبرى گلبدين حكمتيار را دارد، اما وى در 
انتخابات رياست جمهورى كانديد مستقل است.

رياست  انتخابات  نامزدان  انتخاباتى  كمپاين هاى 
جمهورى افغانستان كه از روز يكشنبه آغاز شده است، 
خاتمه  انتخابات  برگزارى  از  قبل  ساعت  هشت  چهل 

مى يابد.
قرار است انتخابات آيندة رياست جمهورى و شوراهاى 
راه اندازى  تاريخ شانزدهم حمل سال 1393  به  واليتى 

شود.
انتخابات  نامزدان  انتخاباتى  مبارزات  جريان  در 
مردم  به  را  برنامه هاى شان  و  پالن ها  رياست جمهورى 

ارايه مى كنند.

داكتر زلمى رسول:
يك حكومت ملى و مردمى خواهيم داشت

قطب الدين هالل:

 به خاطر تأمين صلح آمادة انعطاف 
و تنزل هستيم 

آگهى


