
است.  شدن  تمام  حال  در  امریکا  جنگ  طوالنی ترین 
ایاالت متحده در این جنگ، بیش از ۲۲۰۰ سرباز خود 
را ازدست داده و صد ها میلیارد دالر را به خاطر آوردن 

ثبات در افغانستان به مصرف رسانیده است.
 ۲۰۱۴ سال  از  پس  امریکا  نظامی  حضور  چگونگی 
رو  روبه  آن  با  امریکایی  مقامات  که  است  پرسشی 
شماری  متحده  ایاالت  که  باشد  قرار  اگر  باآنهم  اند.  
آن،  ماموریت  نگهدارد،  افغانستان  در  را  نیروهایش  از 
ضد  عملیات  ادامه  و  افغان  نظامی  نیروهای  آموزش 

دهشت افگنی در برابر القاعده خواهد بود.
برنت اسکو کرافت که مشاور امنیت ملی جرالد فورد و 
جورج بوش، روسای جمهور پیشین ایاالت متحده بود، 
افغان،  نظامیان  روحیه  و  اطمینان  حفظ  برای  می گوید 
در  را  سربازش  ۱۰هزار  کم  دست  باید  متحده  ایاالت 

افغانستان نگهدارد.

امضای  افغانستان  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  اما 
توافقنامه امنیتی دو جانبه را با ایاالت متحده که زمینه 
افغانستان  در  را  امریکایی  نظامیان  مدت  دراز  حضور 

فراهم می کند، رد نموده است.
دوره ریاست جمهوری آقای کرزی در ماه اپریل امسال 
به پایان می رسد. بسیاری...                    ادامه صفحه 6

کرزی،  حامد  است  ممکن  می گوید  ناتو 
با  امنیتی  پیمان  امضای  افغانستان،  رییس جمهور 
امریکا را به...                            ادامه صفحه 6 
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رییس جمهور کرزی روز گذشته در دیدار با رییس 
و اعضای شورای علمای افغانستان گفته است که 

زمینۀ صلح در کشور فراهم شده است. 
بنیاد خبرنامۀ ریاست جمهوری،  رییس جمهور  بر 
با  مذاکره  پروسۀ  که  کرده  امیدواری  ابراز  کرزی 
فرایند  که  گفته  او  اما  شود؛  آغاز  مسلح  مخالفان 

صلح در کشور دشمنانش را دارد.
لویه  در  آن که  از  که پس  است  گفته  آقای کرزی 
با  امنیتی  پیمان  امضای  برای  مشورتی  جرگۀ 
امریکا، آغاز گفت وگوهای صلح را شرط گذاشت، 
اما همچنان  این زمینه صورت گرفته؛  تحرکی در 

پروسۀ صلح افغانستان دشمنانش را دارد.
کار  صلح  برای  که  شخصیت هایی  که  گفته  او 

می کنند، به شهادت می رسند.
رییس جمهور کرزی گفته که ترور عبدالرقیب یکی 
برابر  در  که  داد  نشان  طالبان  ارشد  فرماندهان  از 

پروسۀ صلح مشکالتی وجود دارد.
بر  نشست  این  در  افغانستان  علمای  شورای 
تأکید  انتخابات  در  شورا  این  اعضای  بی طرفی 
کرده و از حکومت خواسته که در پروسۀ انتخابات 

مداخله نکند.

مقام های پیشین امریکایی:

کرزی متحد غیرقابل پیش بینی است
ناتــو: 

پیمان امنیتی با جانشین 
کرزی امضا می  شود

کرزی به اعضای شورای علما:

اجندای ملی؛  زمینۀ صلح فراهم شده است
ندایی که 

نبـاید 
خاموشی 

بگیرد!
2

4

7
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نگاهی گذرا 
به »سه 
خواهر 
چخوف«

حملۀ مردان 
چادری پوش 
بر ولسوالی 

سروبی

در برگ ها

برداشت های 
آلترناتیو از 
دموکراسی

 ارزیابی  جدید نیروهای امریکایی نشان می دهد، شبه نظامیان 
در  بین المللی  و  امریکایی  نیروهای  خروج  از  پس  طالبان 
دسمبر ۲۰۱۴ از افغانستان به تهدیدی فزاینده برای ثبات این 
کشور بدل خواهند شد و کابل نیازمند نیروهای بیشتر برای 

تامین امنیت اولیه برای افغانستان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این ارزیابی که توسط مرکز 
تحلیل های نیروی دریایی امریکا انجام شده هشدار داد که 
برنامه ها برای کاهش نیروهای امنیت ملی افغانستان از 38۲ 
هزار تن به ۲۲8 هزار و 5۰۰ تن باعث می شود تا سیاست 

امریکا در جلوگیری از تبدیل...                ادامه صفحه7

هشدار از کاهش نیروهای 

امنیتی  افغانستان

 احمدولی مسعود در سمینار علمی - تحقیقی ایجاد دولت وحدت ملی و رونِد تقویت دولت - ملت سازی در کشور:

طرح اجندای ملی، دهلیزی بزرگ برای وحدت ملی و همگرایی است



افغانستان، کشوری ست که صفحاِت تاریخش 
از اندوه و مصیبت و ناکامی آکنده است و هیچ 
فصلی از فصوِل رنج بار سیاسی اش، قریِن یک 
اراده و برنامۀ منسجِم عقالنی و منطقی برای 
است  قرن  دو  از  بیش  است.  نبوده  پیشرفت 
جامعۀ  پود  و  تار  در  ویرانی،  و  شکست  که 
ما رخنه کرده و هر سال و هر ماه و هر روز، 
امیدهای مردم را برای رهایی از عقب مانده گی 
و استبداد، نقش بر آب می کند. تجددخواهی و 
اصالحات حکومتی، از نود سال پیش بدین سو 
خشونت بار  و  مکرر  ناکامی های  با  همواره 
اصالحات،  این  گاهی،  از  هر  و  شده  مواجه 
آورده  به دنبال  را  ویران بارتر  عقب گردهای 
افغانستانی در  است. تالش های روشن فکران 
که  بوده   بی ریشه  و  خام  آن قدر  بیستم،  قرن 
هرگز نتوانسته آحاد مردم را حوِل یک محور 
و  تغییر  برای  موجی  آن ها  از  و  سازد  جمع 
اصالحاِت پایدار به میان آورد. چهار دهه است 
که نسخه های غیربومی و بیگانه با واقعیت های 
افغانستان،  مشکالت  حل  به جای  کشور، 
و  افزوده  نابه سامانی ها  و  معضالت  دامنۀ  بر 
بارقه های امید و بیداری را به یأِس رخوت آور 
با  نیز  پیش  سال  سیزده  است.  ساخته  بدل 
برگزاری کنفرانس بن و تمرکِز جهانیان روی 
مسالۀ افغانستان، گمان شد که تحولی بنیادین 
و شگرف به سراغ افغانستان آمده و می خواهد 
همۀ سنگ بنا های کج کارگذاشته شده در پیکرۀ 
تاریخِی  غم های  طومار  و  درنوردد  را  کشور 
مردم را بپیچد. اما افسوس که همه دیدیم که 
کنفرانس بن، محکوم به شکست شد و سیزده 
ساِل دیگر نیز به تاریِخ ناکامی های مان افزوده 
گشت و ما هم چنان در دور باطل قرار داریم.

اشتراک  توفیق  قضا،  از  که  بود  پیش  روز  ده 
صحبت های  که  یافتم  را  جلسه یی  در 
افغانستان  آیندۀ  به  مرا  آن،  در  صورت گرفته 
که  نمود  یادآوری  من  به  و  ساخت  امیدوار 

ارادۀ  و  نیک  اندیشۀ  که  کسانی  هستند  هنوز 
و  کشور  در  اصالحات  آوردِن  برای  راسخ 
و  درد  از  ماالمال  تاریِخ  در  نو  بابی  گشودِن 
ریفورم  ملی،  »اجندای  دارند.  ناکامی مان 
سیاسی و تشکیل دولت وحدت ملی«، حرف 
و برنامه یی شنیدنی و تأمل برانگیز ا ست که به 
همت احمدولی مسعود و جمعی از نخبه گان 
گفتمانی  و  سیاسی  فضای  وارد  رضاکار، 
یک  عنوان  به  مرا  توانسته  و  شده  افغانستان 
سرزمین،  این  کنجکاِو  و  پرسش گر  شهروند 
کند.  جلب  خود  به  و  داده  قرار  مخاطب 
از  شماری  با  همراه  که  دیداری  در  چنان که 
بانواِن فعال و آگاهِ کشور با بنیان گذار این طرح 
آقای مسعود  به صحبت های  مشتاقانه  داشتم، 
گوش سپردم و پاسِخ بسیاری از دغدغه هایم 

را در آن یافتم.
با  مهاجرت  عالِم  از  که  است  سال  شش   
کوله بارِ کوچکی از تجربه و دانش، به آغوش 
زخمِی میهن بازگشته ام و هر روز و هر شب، 
را  سیاست مداران مان  وعده های  و  سخنان 
جذاب  شاید  وعده هاِی  و  سخنان  می شنوم؛ 
احساساِت  می تواند  صرفًا  که  پُرطمطراقی  و 
و  برانگیزد  را  بی سواد  و  کم سواد  توده های 
بر  را  زودگذر  شادمانِی  و  نشاط  از  موجی 
به  سال هاست  که  بنشاند  دردمندی  دل های 
انتظار منجی نشسته اند و کسی نیست یاری شان 
رساند. اما در این میان، من کمتر سخِن دل پذیر 
و عقل پسند و مهم تر از همه برنامه محوری از 
بتواند  که  شنیده ام  کشور  سیاست مرداِن  دهاِن 
و  دهد  پاسخ  دغدغه هایم  به  کند،  مرا جذب 
قناعتم را حاصل سازد. فضای سیاسی حاکم 
در جامعۀ افغانستان و معادالت جاری در آن 
طی این سال ها برایم چنان مکدر و خسته کننده 
بوده، که دیگر انتظار شنیدِن حرف های حسابی 
و مدون در این میان را نداشتم. ولی جای بسی 
ُخرسندی و امید است که این حس یأس آلود، 
ترک  من  در  ملی،  اجندای  رسالۀ  مطالعۀ  با 
برداشت و شعاِع امید را بر ذهن و روانم تاباند.
از  که  کسانی  تمام  و  من  به  ملی،  اجندای 
ستوه  به  افغانستان  تاریخی  مکررِ  ناکامی های 
با  را  کشور  تاریِخ  باید  که  می گوید  آمده اند، 
صفحاِت  از  و  کرد  مطالعه  عبرت بین  چشم 
اجندای  گرفت.  روشن  پند های  آن،  تاریک 
کشور  سیاست مداراِن  و  بزرگان  به  ملی 
کشور  در  شما  تالش های  تمامِ  که  می گوید 
نگاهی  که  مادامی  است  شکست  به  محکوم 
دوباره و از سِر اندیشه به افغانستان نیاندازید و 
به برنامه یی مشترک و سراسری رو نیاورید که 
تا به حال همه گی از آن غافل بوده ایم. اجندای 

نخبه گان  به ویژه  و  افغانستان  مردم  به  ملی 
می گوید که طی سال ها نبود برنامه و اندیشۀ 
فرسوده  خورده ایم،  شکست  همه گی  ملی، 
و  است  رفته  فنا  به  هست وبودمان  شده ایم، 
از  روزگارمان  دهیم،  ادامه  وضع  این  به  اگر 
این هم بدتر خواهد شد؛ چنان که سیزده سال 
ثمراِت  کرزی،  آقای  بی برنامۀ  حکومت دارِی 
ارمغان آورده  به  ما  برای  تلخ و زهرآگینی را 
به میان  برنامه یی برای اصالح  که اگر عزم و 
نیاید، مطمینًا صفحاِت تاریک تر و خشونت بارِ 
دیگری را به نظاره خواهیم نشست. این سیزده 
سال به رغم آن که زیبایی های صوری و ظاهری 
ولی  آورده؛  به بار  کشور  کنارِ  و  گوشه  در  را 
زبانی  قومی،  عمِق شکاف های  به  در عوض، 
بی اعتمادی ها  دامِن  و  افزوده  هویتی مان  و 
است.  گسترده  را  اجتماعی  گسست های  و 
باید  که  به همه هشدار می دهد  این وضعیت 
چاره یی اندیشید و برنامه یی تدارک دید؛ ورنه، 
گذشت زمان و وقوع فاجعه، تمام فرصت ها 
را از ما خواهد گرفت و چیزی جز حسرت و 

پشیمانی به جا نخواهد ماند!
من به نوبۀ خود، طرح اجندای ملی را که به 
متنفدیِن  و  نخبه گان  و  افغانستان  مردم  همۀ 
کشور فراخوان داده تا زیر یک چتر کالِن ملی 
بجویند،  چاره  مسایل  تمام  برای  و  آیند  گرد 
یک طرِح پسندیده و قابِل قبول می دانم و به 
اکنون  ملی  اجندای  می گویم.  لبیک  آن  ندای 
آقای  همِت  به  افغانستان  سیاسی  فضای  در 
نخبه گان،  از  جمعی  و  مسعود  احمدولی 
و  یاری  با  می خواهد  و  شده  طنین افکن 
سیاست مداران  به ویژه  و  مردم  آحاد  همراهِی 
و صاحب نظران، خانۀ گفت وگو و تولید فکِر 
نسخۀ  یک  و  گذارد  اساس  را  افغانستانی ها 
کشور  مشکالِت  انبوه  برای  را  کالن  و  بومی 
تجویز کند؛ نسخه یی که پاسِخ همۀ دغدغه ها 
باشد، قناعت ِ همه را جلب کند و تمامِ گروه ها 

و جریان ها خود را در آیینۀ آن تماشا کنند.
 این طرح و آن چه پیرامون آن گفته و شنیده 
کمال  به  به تدریج  که  مسوده یی ست  می شود، 
اقباِل  با  شرط  که  این  به  ولی  رسید  خواهد 
عمومی روبه رو شود و هر کس سهِم خود را 

در این راهِ خیر ادا سازد. 
مسلمًا این نوشته، دیِن بسیار کوچکی ست که 
نسبت به این فراخواِن پسندیده ادا می گردد و 
در  نظر،  و  اندیشه  صاحبان  که  است  سزاوار 
صـدای  تا  زنند  قدم  و  قلم  بسیار  وادی  این 
اجندای ملی، خاموشی نگیرد و به منزِل نهایی 

رهنمون گردد.
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شیال یوسف زاده

اجندای ملی؛ 
ندایی که نبـاید خاموشی بگیرد!

 

مجلس  اعضای  از  یکی  سیاوش  بکتاش  این سو،  به  روز  از سه 
و خواستار  کرده  برابر ساختماِن مجلس تحصن  در  نماینده گان 
ارج گزارِی مقامات حکومتی به شهدا و قربانیاِن نیروهای امنیتی و 
رسیده گی به مشکالِت خانواده های آنان شده است. این حرکت 
که بدون شک قابل ستایش است، پس از آن صورت گرفته که 
در  کشته شده  طالِب  یک  کرزی، جسد  رییس جمهور  دستور  به 
پیشاور پاکستان به وسیلۀ چرخبال های ارتش ملی کشور به والیِت 

تخار انتقال می یابد. 
به گفتۀ منابع موثق، مالرقیب یکی از طالباِن ازبک تبار در والیت 
تخارِ افغانستان بوده که در بسیاری از جنایت هایی که در شمال 
رویدادهای  از  بسیاری  و  داشته  نقش  گرفته،  صورت  کشور 
هولناک را سامان داده است. مالرقیب در عین حال، عضو شورای 
کویتۀ پاکستان بود و بسیاری از برنامه ها و تصامیِم طالبان را به 

افغانستان منتقل می کرد. 
مالرقیب اخیراً در یک نشسِت سرِی طالبان در دبی شرکت کرد 
و در بازگشت به پاکستان کشته شد. هنوز معلوم نیست که این 
طالب از سوی چه کسانی کشته شده و دلیِل ترورش چه بوده 
است. اما پرسش این می باشد که چه گونه آقای کرزی یک طالب 
را که در گذشته بسیاری از جنایت ها را سامان داده و سبب کشتارِ 
افراد بی گناه شده است را »شهید صلح« می خواند و جسد او را 
توسط چرخبال ارتش ملی، به والیت تخار انتقال می دهد؟... مردم 
افغانستان می دانند که مالرقیب، در جهت برقرارِی صلح وثبات در 
کشور هیچ کوششی نکرده است. و اگر هم در این راه کوششی 
کرده باشد، باید پرسید کوشِش وی چه نتیجه یی به دنبال داشته 
است؛ زیرا جنایات مکررِ طالبان در گوشه و کنار کشور، حکایت 

از ناکامی پروسۀ صلح دارد.
او دربارۀ مالرقیب،  این عمِل آقای کرزی و سخناِن  ما،  از دید 
است  عالی صلح  مولوی شاهد سخنگوی شورای  شبیه سخناِن 
که اسامه بن الدن را شهید خوانده بود؛ اسامه بن الدنی که سری 
پایان  در  سرانجام  و  داشت  جهانی  استخباراِت  هزارکوچۀ  در 
واضح  شد.  برداشته  میان  از  سوخته  مهرۀ  یک  عنوان  به  بازی، 
اساِس سیاست  بر  افرادی، صرفًا  است که شهید خواندِن چنین 
طالب پروری آقای کرزی صورت می گیرد و ممکن است در آینده  
نیز طالباِن کشته شدۀ دیگری شهید خوانده شوند که همه گان را 
وقتی جنازۀ  که  است  این  اما حاال جاِن گپ  وادارد.  به حیرت 
امنیتی  نیروهای  یک طالب این چنین تکریم می شود، از شهدای 
چه گونه باید تجلیل کرد؟ آیا برای یک بار هم آقای کرزی دستور 
با  کشور  پولیس  و  ارتش  شهدای  از  یکی  پیکِر  که  است  داده 
چرخبال از منطقۀ جنگی برداشته شود و به زادگاهش انتقال یابد 

و با شأن و عزت دفن گردد؟ 
رخ  کرزی  آقای  حکومت داری  سال  سیزده  طی  مورد  ده ها 
کشور  پولیس  و  ارتش  سربازان  که  است  شده  گزارش  و  داده 
در بیابان های سوزاِن کشور به شهادت رسیده اند و اجساد آن ها 
را  آن ها  تا  نبوده  هیچ کس  و  مانده  داغ  آفتاب  زیر  چندین روز 
انتقال دهد. طی این سال ها جواناِن این وطن، بی باکانه در برابر 
طالبان و تروریسم رزمیده اند و عاشقانه از این وطن دفاع کرده اند 
و فردا هم که نیروهای خارجی از این کشور رخت بربندند، باز 
همین ها هستند که در برابر دشمنان افغانستان می ایستند و تا پای 
جان از خود رشادت نشان می دهند. اما هیچ گاه نشده است که 
حکومت به ویژه آقای کرزی، از این رادمردان حمایت کرده باشد 
و آنان را مورد دل جویی قرار داده باشد. در چند سال اخیر، بارها 
شاهد بوده ایم که انتحاریان دستگیر شده توسط نیروهای امنیتی، 
به ارگ برده شده اند و مورد نوازِش آقای کرزی قرار گرفته اند. 
چندین سال است که می بینیم زیر نام صلح، به شورشیان پول های 
هنگفت داده می شود، تروریستان از بند رها می گردند و توسط 

رییس جمهور »برادر« خطاب می شوند. 
آقای بکتاش سیاوش در اعتراض به چنین وضِع دردناکی و به 
حمایت از سربازاِن دلیر و در عین حال مظلوم کشور، دست به 
تحصن زده است و از مقامات حکومتی می خواهد که به شهدا و 
جانبازاِن نیروهای امنیتی کشور، احترام قایل شوند و به مشکالِت 
اقدامِ  افغانستان،  کنند. مسلمًا مردم  آن ها رسیده گی  خانواده های 
و  می نگرند  قدر  دیدۀ  به  را  دل سوزشان  و  جوان  نمایندۀ  این 
وطن  صادِق  نمایندۀ  این  قدرشناِس  نیز  کشور  امنیتِی  منسوبان 
می باشند. اما با این همه، گمان نمی رود که آقای کرزی به این دست 
اعتراض های مدنی توجه کند و در سیاست های خود اصالحات 
باقی  وی  ریاسِت  دورۀ  پایان  به  کمی  فرصِت  زیرا  سازد.  وارد 
مانده و او می خواهد پالیسِی حمایت از طالبان را تا آن جا ادامه 
دهد که بار دیگر افغانستان به کامِ بنیادگرایاِن تروریست سقوط 

کنـد!

وقتی چرخباِل ارتش ملی در 

اختیار طالبان قرار می گیرد
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دولت ونزویال به شبه نظامیان دولتی دستور داد تا در یک شهر مرزی 
که شاهد افزایش تظاهرات دانشجویی در دو هفته اخیر بوده، مستقر 
شوند و این در حالی است که رییس جمهوری این کشور آمریکای 
طرف  دو  میان  مذاکره  برای  آمریکا  درخواست  شدت  به  جنوبی 

درگیر را رد می کند.
به  ونزویال  در  گسترده  تظاهرات  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
رهبری مخالفان و دانشجویان تاکنون شش کشته و ده ها زخمی بر 

جای گذاشته است.
درگیری های روزانه و راهپیمایی های گسترده که برخی از  آن ها به 
پایتخت ونزویال و سایر شهرها  خشونت منجر شده در کاراکاس، 
ونزویال  رئیس جمهوری  مادورو،  نیکوالس  نامناسب  اقدامات  علیه 
اعالم  این رییس جمهور ۴۲ ساله  منتقدان  به طوری که  بوده است 
کردند که وضعیت وخیم اقتصادی جنایات گسترده خیابانی، فساد و 

بی کاری علت اصلی اعتراضات اخیر محسوب می شود.
دولت چپ گرای مادورو پس از درگذشت هوگو چاوز، رهبر فقید 
باید در شهر  از شبه نظامیان دولتی  اعالم کرده که گروهی  ونزویال 
سن کریستوبال که محل اصلی درگیری ها و راهپیمایی ها محسوب 

می شود، مستقر شوند.
واکنش نظامی در واکنش به ادعاها از جانب دولت پس از آن صورت 
اتباع کلمبیا از مرز ونزویال گذشته تا اقدامات  گرفت که برخی از 
این  شبه نظامی گرایانه در ونزویال صورت دهند. تمامی مغازه ها در 

شهر مرزی تعطیل شده و خیابان ها با منع آمد و شد مواجه شدند.
مادورو همچنین تهدید کرد که شبکه خبری سی ان ان در ونزویال را 
تعطیل می کند چرا که وی این شبکه خبری را تبلیغ جنگ آمریکا 

دانسته است.
دولت کاراکاس با اعالم اینکه اظهارات باراک اوباما، رئیس جمهوری 
در  میان دو طرف مخالف و درگیر  مذاکره  برقراری  درباره  امریکا 
ونزویال بی پایه و اساس است، رییس جمهوری  آمریکا را به مداخله 

وقیحانه و جدیدی در امور داخلی ونزویال متهم کرد.
لئوپولدو لوپز، رهبر مخالفان ونزویال که خود را تسلیم پلیس این 
کشور  این  در  اخیر  تظاهرات  سرکرده  و  اصلی  عامل  کرد  کشور 

آمریکای التین محسوب می شود.

توقف مذاکرات صلح دولت پاکستان با طالبان

کاسۀ صبر اسالم آباد نیز لبریز شد
دولت پاکستان مذاکرات صلح با طالبان را به دلیل 
کشته شدن ۲3 مرزبان این کشور توسط شبه نظامیان 
متوقف کرد. به موازات این تصمیم، ارتش پاکستان 

مواضع افراط گرایان در وزیرستان را بمباران کرد.
شاید  را  طالبان  و  پاکستان  دولت  صلح  مذاکرات 
سر«  پشت  در  نبرد  و  پیش رو  در  »تعامل  به  بتوان 

تعبیر کرد. در نخستین ساعات 
نیروی  پنج شنبه  روز  بامداد 
مواضع  به  پاکستان  هوایی 
وزیرستان  در  شبه نظامیان 
ناحیه هم مرز  این  حمله کرد. 
طالبان  کانون  افغانستان،  با 

محسوب می شود.
و  روزنامه نگاران  از  نقل  به 
 ۴۰ دست کم  عینی،  شاهدان 
شبه نظامی طالبان در این حمله 
میان شان  در  که  شده اند  کشته 
و  ازبکستان  از  نیروهایی 
ارتش  بوده اند.  تاجیکستان هم 
نفر   ۱5 مرگ  تنها  اما  پاکستان 

را تایید کرده است.
در  طالبان  مواضع  بمباران 
طول  به  ساعت  دو  وزیرستان 
این  دستور  است.  انجامیده 
شریف،  نواز  توسط  حمله 
پس  و  پاکستان  نخست وزیر 
نفره  چهار  هیات  مذاکرات  از 

دولتی با نمایندگان طالبان صادر شده است.
یک مقام دولتی پاکستان اعالم کرده که نخست وزیر 
بوده  طالبان  با  پاکستان همواره خواستار گفت وگو 
اما کاسه صبرش از خونریزی های طالبان لبریز شده 
است. این مقام اضافه کرده که دستور نواز شریف، 
به معنای عملیات گسترده نظامی علیه طالبان نیست.
باز  طالبان  اخیر  حمالت  به  شریف  نواز  خشم 
سالن  دو  به  طالبان  گذشته،  روزهای  در  می گردد. 
کشت.  را  تن   ۱۶ و  کرد  حمله  پیشاور  در  سینما 

با  درگیری  طی  ارتش  افسر  یک  هم  سه شنبه  روز 
طالبان کشته شد. چند ساعت پیش از آن، یک سرباز 

پاکستان در جنوب وزیرستان به قتل رسیده بود.
اما اصلی ترین دلیل تعلیق مذاکرات صلح با طالبان، 
در  سربازان  این  است.  پاکستانی  مرزبان   ۲3 قتل 
ژوئن سال ۲۰۱۰ ربوده شده بودند و از آن زمان به 

بعد اثری از آنها نبود.
غروب روز یکشنبه هفتۀ گذشته یک عضو شاخه 
طالبان در مهمند اعالم کرد این گروگان ها در واکنش 
تالفی جویانه به قتل شبه نظامیان در زندان های دولتی 

پاکستان، اعدام شده اند.
که  کرد  منتشر  را  ویدیوی وحشتناکی  طالبان حتی 
در  جابجایی  حال  در  را  گروگان ها  خون آلود  بدن 

یک وانت و پرتاب به کف خیابان نشان می داد.
پاکستان،  دولت  مذاکره کننده  هیات  نمایندگان 

دستور  که  بودند  خواسته  شریف  نواز  از  پیش تر 
تنها  بدهد و مذاکرات صلح  را  توقف گفت وگوها 
خشونت  ادامه  از  طالبان  چشم پوشی  صورت  در 
دارد  تاکید  پاکستان  دولت  همه،  این  با  یابد.  ادامه 
قطعی  پایان  معنای  به  طالبان  مواضع  بمباران  که 

گفت وگوهای صلح نیست.
دویچه  خبری  پایگاه  گزارش  به 
متقاباًل  نیز  طالبان  نیروهای  وله، 
اعمال  به  را  پاکستان  دولت 
خشونت علیه خود متهم می کنند. 
که  گفته  طالبان  سخنگوی  یک 
در  تنها  گروه،  این  شبه نظامیان 
ارتش  حمالت  توقف  صورت 
دست  نبرد  و  مبارزه  از  پاکستان، 
موضعی  گروه  این  می کشند. 
یکپارچه نیز در پاکستان ندارد. در 
ترور  به  آن ها  از  برخی  که  حالی  
به  دیگری  گروه  می کنند،  تهدید 
با حمله  و  مذاکره عالقمند است 

و سوءقصد مرزبندی دارد.
از  یکی  ابراهیم،  محمد 
اعالم  طالبان  مذاکره کنندگان 
بروز  صورت  در  حتی  که  کرده 
ناهمواری در گفت وگو با دولت، 
نیروهای  علیه  حمله ای  نباید 
گیرد.  صورت  پاکستان  مسلح 
برخی محافل طالبان حتی از لزوم 

تصمیم گیری برای آتش بس صحبت می کنند.
اعضای  از  یکی  عبدالعزیز،  موالنا  مقابل،  در 
جایگزینی  تا  که  است  گفته  طالبان  مذاکره کننده 
اساسی،  قانون  جای  به  پاکستان  در  شرعی  قوانین 
شرکت  پاکستان  دولت  با  گفت وگو  جلسات  در 
نمی کند. یک سخنگوی دولت پاکستان این گفته را 
»بیهوده« خوانده و تصریح کرده که مهم ترین شرط 
رسمیت  به  طالبان،  با  صلح  مذاکرات  برای  دولت 
شناخت قانون اساسی این کشور بوده و خواهد بود.

استقرار نیروهای دولتی ونزویال 
برای سرکوب اعتراضات

اختیارات آژانس اطالعات 

ملی ترکیه افزایش یافت

موافقت رییس جمهوری اوکراین با برگزاری 
انتخابات زودرس

فقهای امارات اقامت در کره 
مریخ را »حرام« دانستند!

ویکتور یانوکوویچ، رییس جمهوری اوکراین، روز 
برگزاری  شاهد  او  کشور  که  کرد  اعالم  جمعه، 

انتخابات زودرس ریاست جمهوری خواهد بود.
آقای  آزاد،  اروپای  رادیو  گزارش  اساس  بر 
خود  وب سایت  در  بیانیه یی  انتشار  با  یانوکوویچ 
تاکید کرد، او به قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۴ 
را  رییس جمهور  اختیارات  که  بازمی گردد  میالدی 

کاهش می دهد.
که  است  گفته  همچنین  اوکراین  جمهوری  رییس 

فرایند تشکیل دولت ائتالف ملی را آغاز می کند. 
در  زودرس  جمهوری  ریاست  انتخابات  اعالم 
اوکراین  در  خشونت ها  که  می دهد  رخ  شرایطی 
در ۴8  که  یافته، چنان   افزایش  بی سابقه یی  به  طرز 
ساعت گذشته دست کم ۷5 نفر در این کشور کشته 

شده اند.
در پی این موج بی سابقه از خشونت ها وزرای امور 
خارجه سه کشور اروپایی فرانسه، لهستان و آلمان 
تمام پنج شنبه شب را با ویکتور یانوکویچ و رهبران 
معترضان به مذاکره پرداختند که متعاقب آن اعالم 
و  یافته اند  دست  یکدیگر  با  توافق  به  طرفین  شد 
اکنون نیز بیانیه رئیس جمهوری اوکراین بر آن صحه 

می گذارد.
در همین حال رادوسالو شیکورسکی، وزیر خارجه 
است  داشته  حضور  مذاکرات  این  در  که  لهستان، 
تاکید کرد که اوکراین در »مرحله یی حساس« قرار 

گرفته است.
است  »الزم  نوشت:  توییتر  اجتماعی  رسانه  در  او 
مصالحه  معنای  باشند  داشته  نظر  در  طرفین  که 
درصد   ۱۰۰ به  نمی توانند  یک  هیچ  که  است  این 

خواسته هایشان برسند.«

صبح  آن  مخالفان  و  اوکراین  دولت  این  از  پیش 
توافق  اما  بودند،  کرده  آتش بس  اعالم  نیز  پنج شنبه 
بیشتر  تنها چند ساعت  درگیری ها  ترک  برای  آنان 
شاهد  کی یف  شهر  استقالل  میدان  تا  نیافت  دوام 

خشونت های بی سابقه  و مرگ ده ها نفر باشد.
دنبال  به  را  بین المللی  محکومیت  خشونت ها    این 
رییس  که  داد  هشدار  آمریکا  که  چنان  داشت، 
را  مخالفان  با  گفت وگو  باید  اوکراین  جمهوری 
جدی بگیرد و به سرعت یک دولت انتقالی در این 

کشور شکل بگیرد.
مسلح  نیروهای  فرمانده  معاون  دیگر  سویی  از 
در  اپوزیسیون  نمایندگان  و  کرد  استعفا  اوکراین 
پارلمان نیز رای به لغو قانون ضدتروریست دولت 
تا  بود  ماه اجرایی شده  این  یانوکویچ دادند که در 
بدین ترتیب از نیروهای نظامی و امنیتی بخواهند که 

به سربازخانه ها بازگردند.
گسترده ای  اعتراضات  شاهد  نوامبر  ماه  از  اوکراین 
این  دولت  شدن  نزدیک  آن  عمده  دلیل  که  است 

کشور به روسیه بوده است.

بار  این  سیاسی  تنش های  افزایش  بحبوحه  در  ترکیه  دولت 
اختیارات آژانس جاسوسی این کشور را افزایش داد تا این آژانس 

مستقیما تحت نظر نخست وزیر عمل کند.
را در مورد  ترکیه پرسش های دیگری  از سوی دولت  اقدام  این 

جدایی سه قوه در این کشور به وجود آورده است.
افزایش  باعث  افزایش قدرت آژانس اطالعات ملی ترکیه  الیحه 
مجامع  پیشتر  که  می شود  کشور  این  سیاسی  فضای  در  تنش ها 
بین المللی را درباره آزادی بیان در ترکیه دچار نگرانی کرده است.
کمیسیون امور داخلی پارلمان ترکیه قرار است مناظراتی را درباره 
روز  چند  در  ترکیه  ملی  اطالعات  آژانس  قدرت  افزایش  الیحه 

آینده به بحث بگذارند.
رییس این کمیسیون به آژانس خبری آنادولو گفت که این الیحه 
مورد تصویب پارلمان قرار گرفته است. طبق این الیحه که توسط 
دو تن از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه به پارلمان ارائه 
شده آژانس اطالعات ملی ترکیه وظایف خود را با توجه به امنیت 

خارجی، مقابله با تروریسم و امنیت ملی تنظیم می کند.
دادستان ها نیز باید زمانی که هرگونه شکایتی را از اعضای آژانس 
کردند  دریافت  آن ها  فعالیت های  و  معاونان  و  ترکیه  ملی  امنیت 
به مدیران اجرایی این آژانس بدهند. عالوه بر این دادگاه مربوط 
به بررسی پرونده های جرایم ویژه در آنکارا که از سوی شورای 
را  مجوزی  بایستی  می شود،  انتخاب  دادستان ها  و  قضات  عالی 
برای محاکمه افرادی که دست به جرایم ویژه و خاص می زنند، 

دریافت کند

هیات عمومی امور اسالمی و اوقاف دولت امارات با صدور 
حرام  را  مریخ  کره  به  مسلمانان  بازگشت  بدون  سفر  فتوایی 

اعالم کرده است.
»خطری  متضمن  مریخ  به  سفر  که  می گویند  ابوظبی  فقهای 

واقعی برای زندگی« است.
به گزارش رسانه های عربی، در فتوای صادره آمده است: »این 
امکان وجود دارد که مسافر مریخ آنجا جان سالم به در نبرد.«
فقهای ابوظبی در فتوای خود گفته اند کسی که به رغم اطالع از 
این خطرات به سفر مریخ برود و جان خود را از دست بدهد 
روز قیامت با مجازاتی روبرو خواهد شد که در شرع اسالم 

برای خودکشی در نظر گرفته شده است.
 »Mars One« به طرح  ابوظبی  فقهای  فتوای  پیش زمینه صدور 
برمی گردد که به موجب آن یک شرکت هلندی قصد دارد تا 
سال ۲۰۲3 اولین گروه  توریست های مریخ را روانه این کره 
کند. بنا به گزارش رسانه ها، در میان هزاران نفری که به عنوان 
نام 5۰۰ شهروند  ثبت نام کرده اند، دست کم  این طرح  مسافر 
دیده  فارس  خلیج  حوزه  عرب  کشورهای  سایر  یا  سعودی 

می شود.



نویسنده: پرابهات پاتنایک
برگردان: تارنگاشت عدالت 

بخش نخست

رسم دموکراسی در کشورهای سرمایه داری 
نامزدهای عمده  و  احزاب  آن همۀ  در  که 
بزرِگ  سرمایه داراِن  گروه های  طرِف  از 
برنامه های  نتیجتًا  و  می شوند  مالی  تأمین 
یک  دارند،  را  بزرگ  سرمایه داران  همان 
کاله برداری و مضحکه است: انتخاب بین 
بین  انتخاب  با  تفاوتی  نتیجتًا هیچ  نامزدها 
انواِع پودر کاال شویی ندارد، و بر این اساس 
است که چه کسی خوش عکس تر است و 
می بوسد.  را  بیش تری  کودکان  کسی  چه 
را  دموکراسی  واقعی  رسم  اگر  حتا  اما 
از  آلترناتیو  برداشت های  بگذاریم،  کنار 
باید تمیز داده  دموکراسی وجود دارند که 

شوند، اما اغلب تمیز داده نمی شوند.
نخستین برداشت، مردم )demos( را آن طور 
که به طور تجربی )empiric( وجود دارند، 
را می پذیرد که  متداول  بیان  این  می فهمد. 
نماینده گی  را  مردم  ارادۀ  باید  »دموکراسی 
عریان،  شکل  این  در  برداشت،  این  کند.« 
صرف  اکثریت ساالری  به  را  دموکراسی 
اکثریت  ارادۀ  این که  به   می دهد،  تقلیل 
مردم، بر وضعیت تجربی هستی آن ها، باید 
چیره باشد؛ این برداشتی نه تنها نادرست، 
است،  دموکراسی  از  خطرناک  حتا  بلکه 
زیرا مستلزم این است که اگر اکثریت مردم 
پدرشاهی  پس  کردند،  تأیید  را  پدرشاهی 
هندوییت  اکثریت  اگر  شود،  چیره  باید 
)Hindutva( را تأیید کرد، پس نظام حکومتی 
اگر  و  دارد،  نگه  راضی  را  هندوییت  باید 
اکثریت غرق در آگاهی کاستی است، پس 
نظام حکومتی نیز باید رفتار کاست گرایانه 

را منعکس کند و غیره.
یک پاالیش از این برداشت، دموکراسی را 
نه بازتاب ارادۀ اکثریت مردم، آن طور که به 
طور تجربی هستند، بلکه ناشی از مذاکرات 
بین گروه هایی از مردم که به طور تجربی 
را  دموکراسی  یعنی  می بیند؛  دارند،  وجود 
می دهد  تقلیل  هویتی«  »سیاست های  به 
گوناگون  هویتی  گروه های  به  آن  در  که 
یک  می شود.«  داده  »جا  مختلف  طرِق  به 
نظام  نتیجتًا  دموکراتیک  حکومتی  نظام 
هویتی  گروه های  بین  »هم سازی ها« 
بین گروه های  بستان  ـ  بده  گوناگون، یک 

متمایزی است که متمایز می مانند.
شکل  در  چه  برداشت،  این  کل 
بیش تر  شکل  در  یا  آن  اکثریت ساالری 

پاالیش شده )»کم تر افراطی«( آن، برداشت 
است.  دموکراسی  از  بورژوازی  اساسی 
»مردم«  که  است  این  آن  عالمت مشخصۀ 
می گیرد.  نظر  در  آن  تجربی  هستی  در  را 
این  فقط  بورژوایی  دموکراسی  واقع،  در 
می کند،  بیش تری  کار  نمی کند؛  را  کار 
یعنی عامدانه مردم را به گروه های تجربی 
متمایز می سازد، که در میان خود بر اساس 
هویت های گوناگون، بر اساس تفاوت های 
شده اند  تقسیم  منطقه یی  و  قومی  کاستی، 
ما  شرایط  در  و  پدرشاهی،  مفاهیم  به  و  
به  توسعه نیافته(،  کشور  یک  در  )یعنی 
وضعیتی  تفاوت های  اجتماعی  مشروعیت 
گردن می نهند. نامزدها برای نبرد انتخاباتی 
برگزیده  کاستی«  »معادالت  اساس  بر 
نظر  در  با  انتخاباتی  برنامه های  می شوند؛ 
دیگر  و  کاستی  گروه های  منافع  گرفتِن 
گروه های هویتی به نحوی تهیه می شود که 
بتواند ایتالفی از این گروه ها را برای کسب 

درصد پیروزکنندۀ آرا بسیج نماید و غیره.
در  بورژوایی  دموکراسی  دیگر،  عبارت  به 
»مردم«  برتری  مفهومی  طور  به  که  حالی 
تجربی  هستی  در  را  »مردم«  می پذیرد،  را 
بر اساس وضع، در  آن ها، طبقه بندی شده 
دایمی  را  تفاوت ها  این  و  می گیرد،  نظر 
حکم رانی  برای  این  می کند.  تشدید  و 
متحد  شدن  زیرا  است؛  اساسی  بورژوازی 
هویت های  از  آن ها  رفتن  فراتر  مردم، 
به سازی  جهت  نبرد  برای  خود،  تجربی 
یک  برای  نبرد  یا  خود،  زنده گی  شرایط 
مقابل جامعه یی که در  آلترناتیو در  جامعۀ 
تهدیدی  دارند،  »اشیا« وجود  به عنوان  آن 

به آن به شمار می آید.
از  آلترناتیو  برداشت  یک  این،  مقابل  در 
دموکراسی وجود دارد، که در آن دموکراسی 
ارادۀ مردم را نماینده گی می کند، نه »مردم« 
»مردم«ی  بلکه  آن ها،  تجربی  وضعیت  در 
که از وضعیت تجربی خود فراتر رفته اند تا 

یک اجتماع نوین را تشکیل دهند.
فرانسه  انقالب  در  که  »شهروند«  اصطالح 
مورد استفاده قرار گرفت، به این فرا رفتن 
از تقسیم تجربی میان مردم نظر دارد. این 
بدین معنا نیست که تمام هویت های دیگر 
تودۀ  یک  به  فقط  مردم  و  می شوند  نابود 
می شوند.  بدل  تمایز  غیرقابل  متجانِس 
این به معنی دو چیز است: نخست این که 
وضعیتی  نابرابری های  در  که  هویت هایی 
نابود می شوند؛  مانند کاست،  دارند،  ریشه 
و دوم، در ارتباط با هویت های دیگری که 
مانند  ندارند،  قرار  وضعیتی  تمایزات  بر 
با  منطقه،  مذهب،  بر  مبتنی  هویت های 

اعضای  مثابۀ  به  مردم  هویت  زبانی،  گروه 
یک اجتماع نوین شهروندان، برادری نوین 
یک  هویت ها  نوع  این  تمام  بر  برابرها، 
به  مذهبی،  هویت  دارد.  قاموسی  اولویت 
مثال، ممکن است شیوه های هستی  عنوان 
خصوصی مردم را تعیین کند، اما در حوزه 

عمومی وارد نمی شود.
دنیایی  فقط  دموکراسی  خالصه،  طور  به 
نیست که در آن ارادۀ »مردم«، آن چنان که 
باشد؛  چیره  دارند،  وجود  تجربی  طور  به 
»مردم«  خود  از  همه،  از  باالتر  دموکراسی 
تشکیل می شود تا آن ها بتوانند واقعًا به یک 
کالکتیو بدل شوند، و بدان وسیله حاکم بر 

سرنوشِت خود گردند.
رابطۀ بین دموکراسی و سوسیالیسم، آشکارا 
سوسیالیستی  تیوری  می شود.  منتج  این  از 
مردم  تنها  نه  سرمایه داری  که  است  معتقد 
را به افراد اَتمیزه شده که هر یک در تقابل 
بلکه  می کند،  تقسیم  دارد  قرار  بازار  با 
می سازد  نظامی  قربانی  را  آن ها  هم چنین 
و  اراده  از  مستقل  »خودبه خودی«،  که 
عنوان  به  می نماید.  عمل  انسان  آگاهی 
مثال، بحران ها به این دلیل رخ نمی دهند که 
کسی آرزوی رخ دادن آن ها را کرده است، 
دادن  رخ  نظام،  خودبه خوی  دلیل  به  بلکه 
سرمایه داران  می شود؛  ناگزیر  بحران ها  این 
انباشت نمی کنند چون عاشق انباشت کردن 
هستند، بلکه به این دلیل که آن ها در مبارزۀ 
بقا گرفتارند، که طی آن  داروینیستی برای 
از میدان  سرمایۀ بزرگ سرمایۀ کوچک را 
از  مشخص  مورد  یک  این  می کند:  به در 
و  می دهد  تشکیل  را  سرمایه  تمرکز  روند 
نمانند،  باقی  کوچک  این که  برای  را  آن ها 
نتیجتًا،  می نماید.  مجبور  کردن  انباشت  به 
سرنوشت  بر  حاکم  مردم  است  قرار  اگر 
خود شوند، آن ها باید بر نظام خودبه خودی 
اقتصادی یی که گرفتار آنند پیروز شوند، و 
آن  در  که  کنند  جایگزین  نظامی  با  را  آن 
زنده گی  بر  تأثیرگذار  اقتصادی  واقعیت 
آن ها بتواند از طریق مداخلۀ سیاسی شکل 

بگیرد.
عاری  نظام  این  که  سوسیالیسم  بنابراین 
می کند،  نماینده گی  را  خودبه خودی  از 
بر  مردم  شدن  حاکم  برای  پیش شرط  یک 
سیاسی  مداخلۀ  طریق  از  خود  سرنوشت 
کالکتیو است. آن وقت مالکیت اجتماعی بر 
ابزار تولید، یک شرط اساسی برای تحقق 
دموکراسی می شود. دموکراسی یی که در آن 
مردم می توانند سرنوشت خود را از طریق 
تحت  تنها  کنند،  تعیین  سیاسی  مداخلۀ 

سوسیالیسم ممکن می شود.
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بخش نخســت

وقتی همه چیز را می بینند 
و می شنوند...

گلسا ماهیان
یک لحظه تصور کنید که زیر یک ذره بیِن بسیار بزرگ قرار گرفته و تمامی 
کارهایی که انجام می دهید را یک نفر می بیند و بر آن ها نظارت دارد. در 
چنین شرایطی، چه حالی به شما دست می دهد؟ آیا می توانید به راحتی و 
طبق روال همیشه، کارهای تان را انجام دهید، یا لحظه یی بدون تشویش و 
دلهره باشید؟ مسلمًا در چنین حالتی هر قدر هم که کار خالف یا نادرستی 
انجام ندهید، اما فکر این که یک نفر دایمًا شما را تحت کنترِل خود دارد و از 
ریز ارتباطاِت شما باخبر است، ممکن است برای تان بسیار آزاردهنده باشد. 
بسیار تجربه کرده اند،  امریکا طی چند سال گذشته  را مردم  این احساس 
ولی نکتۀ قابل توجهی در این میان به چشم می خورد که اکنون مشخص 
شده این ماجرا تنها به مردم این منطقه محدود نبوده و دولت امریکا نظارت 
و شنود گسترده یی را در سراسر جهان پیش برده است. چندین ماه پیش، 
فاش شد که دولت امریکا از روش های ویژه یی برای دسترسی به اطالعاِت 
کاربران جهان استفاده می کند و این ادعاها باعث شده تا کمیتۀ اطالعات 
سنای امریکا قول دهد که چه گونه گی شنودهای آژانس امنیت ملی را مورد 

بازبینی قرار دهد. 
ارتباطی  و  اطالعاتی  شاهراه  بزرگترین  مجازی،  جهان  این که  به  توجه  با 
است و این روزها همه از طریق این بستر با یکدیگر ارتباط دارند، به طور 
حتم می توان به این نتیجه رسید که هر سازمانی می تواند سهم عمده یی از 
اطالعاِت مورد نیاز خود در رابطه با دیگران را از طریق این پایگاه به دست 
آورد. شما این روزها در سایت های مختلفی عضو هستید و مسلمًا برای هر 
عملیات عضویتی که در جهان مجازی انجام می دهید، بخشی از اطالعات 
شخصِی خود را در اختیار برخی از شرکت ها قرار می دهید. اما آیا تا به حال 
به این موضوع فکر کرده اید که این شرکت ها با اطالعاتی که شما با دست 
خودتان در اختیارشان قرار می دهید، چه می کنند؟ تا به حال به این توجه 
داشته اید که این اطالعات در اختیار چه کسانی می تواند قرار بگیرد و چه 

استفاده هایی از آن ها بشود؟ 
مسلمًا تمامی کاربران انترنت به شرکت های معروف و معتبری نظیر گوگل، 
مایکروسافت یا یاهو اعتماد بسیار زیادی داشته و به آسانی هر داده یی را در 
اختیار سرویس های ارایه شده توسط این شرکت ها قرار می دهند. اطالعات 
داده  قرار  فناوری  اختیار شرکت های  و... در  ایمیل، عکس  مانند  شخصی 
مورد  در  می توانند  که  هستند  شرکت ها  این  بعد  به  آن جا  از  و  می شود 
این  و  کنند  تصمیم گیری  می دهید،  قرار  اختیارشان  در  شما  که  داده هایی 

اطالعات را در اختیار سازمان ها و افراد دیگری قرار بدهند یا نه. 
چه گونه گِی  مورد  در  فاش شده  موارد  بررسی  مقاله،  این  ویژۀ  موضوع 
دسترسی دولت امریکا به اطالعات مردمِ جهان است. مسلمًا دانستن این 

موارد می تواند برای همه جالب باشد.

دسترسی به داده ها از چه روش هایی
وقتی می گوییم در جهان مجازی، تمامی محدودیت ها از قبیل محدودیت های 
مزایای  کنار  در  می تواند  ماجرا  این  می شود،  برداشته  مکانی  و  زمانی 
بی شماری که برای ما دارد، معایبی هم در کنار خود داشته باشد. به عنوان 
نمونه، دیگر نمی شود بگویید که »ما کجا و فردی در آن سوی دنیا کجا!« 
در چنین شرایطی، فردی در آن سوی دنیا که فرسنگ ها از شما فاصله دارد، 
می تواند به آسانی به اطالعاِت شما دسترسی پیدا کند. راحت ترین کار هم 
برای دسترسی به این اطالعات، دسترسی به داده های شرکت های ارایه کنندۀ 

خدمات انترنتی است. 

برداشت های آلترناتیو از دموکراسی



بخش دوم و پایانی
زهره روحی

می کردم  خیال  بوده ام،  منتظر  همه اش  مدت  این  »در 
می رویم مسکو، و آن جا به مرد دلخواهم برمی خورم. 
در عالم رویاها می دیدمش و در خیال، دوستش داشتم... 

ولی همۀ این آرزوها پوچ شده... پوچ...« )ص 99(
به نظر می رسد برای ایرنا، آری گفتن به توزنباخ، دست 
و  کندن  برای  که  است  شهامتی  و  قوا  منبع  به  یافتن 
این رو »ازدواج« برای  از  این شهر الزم دارد.  از  رفتن 
از  یا  و  جنسی  احساسی  سر  از  آن که  از  بیشتر  وی 
وظیفۀ  یک  باشد،  عرفی  وظیفه یی  یا  و  عشق،  روی 
اگزیستانسیالیستی است. در واقع ایرنا برای آزاد ساختن 
ازدواج  می کند.  ازدواج  به  اقدام  که  است  خود  روح 
می کند تا با همراهی توزنباخ، از باتالق خواب آلوده گی 
شهری که »کار« در آن بدون نیاز به فکر انجام می شود، 
رهایی یابد. ایرنا با ازدواِج بدون عشقش با توزنباخی 
که او هم تمنای رفتن دارد، در حقیقت قصد دارد تا 
قدم  او،  نظر  از  سازد.  نزدیک  رویاهایش  به  را  خود 
برداشتن در راه رویاها، به معنای دور شدن از توهمات 
شدن  عملی  و  می رود.  »مسکو«  سمت  به  او  است. 
همین تصمیم ایرنا را مجبور می سازد تا دیر یا زود با 
چهرۀ واقعی رویاهایش روبه رو گردد. بنابراین چنان که 
می بینیم علی رغم ظاهر آزادسازی یی که نام »وظیفه« و 
»ضرورت« به خود گرفته ، این عشق است که ایرنا را 
آزاد می سازد، نه وظیفه؛ اما نه عشق به توزنباخ، بلکه 

عشق به مسکو:
بارون  برای  من  دلم،  جان  »اولیا،  خواهرش[:  ]به 
زیاد بهش فکر می کنم، مرد  قایلم...  احترام  ]توزنباخ[ 
خیلی خوبی است... با او ازدواج می کنم... قبول می کنم 
با او ازدواج کنم به شرط این که برویم مسکو!...« )ص 

)۱۰5
اما آیا برای توزنباخ هم همین طور است؟ پاسخ منفی 

است. چخوف او را عاشق ایرنا نشان می دهد:
»توزنباخ : »پنج سال است عاشقت هستم و هنوز بهش 
عادت نکرده ام و تو روز به روز زیباتر می شوی ... فردا 
صبح می برمت. کار می کنیم، پولدار می شویم، رویاهای 
می شوی!  خوشبخت  تو  و  می شوند  زنده  دوباره  من 
ولی ـ یک امایی دارد، فقط تو یکی ـ تو دوستم نداری!
ایرنا: نمی توانم دوستت داشته باشمـ  من زنت می شوم، 
دوستت  نمی توانم  اما  می مانم،  مطیع  و  وفادار  بهت 
داشته باشم. چه کارش می  شود کرد؟ ]می گرید[ هیچ 
که  آه  نداشته ام،  دوست  را  کسی  زنده گی ام  در  وقت 
چه رویاهایی برای عاشق شدن داشتم! همیشه، شب و 
روز، در رویایش هستم... انگار روحم مثل یک پیانوی 
شده  گم  کلیدش  و  کرده اند  قفلش  که  است  قیمتی 

....«)ص ۱۲3(
توزنباخ  خوشبختی  احساس  مانع  که  »اما«یی  این  و 
است، همان چیزی است که به لحاظ اگزیستانسیالیستی، 
موقعیِت او را برتر از کولیگین، شوهر ماشا می کند. نگاه 
ایرنا  از  او  است.  آزاده گی  از سر  »عشق«،  به  توزنباخ 
عشق طلب می کند و نه جسم و یا زیبایی ستودنی اش 
آن که  را. حال  او  بودن  مطیع  و  وفاداری  نه حتا  و  را 
همسرش  عالقۀ  عدم  از  آگاهی  علی رغم  کولیگین 
می کند.  خوش بختی  احساس  هم چنان  وی  به  )ماشا( 
چرا که نگاه شیءانگارانۀ وی به ماشا، او را از داشتن 
همسر زیبا و بااستعدادی چون ماشا، مفتخر و خوشحال 

می سازد:
»کولیگین: »جداً زن حیرت انگیزی است! ]رو به ماشا[ 
هفت سال است که با او ازدواج کرده ام، اما احساس 
به  آره،  کردم...  ازدواج  که  بود  دیروز  همین  می کنم 
شرافتم قسم، احساس می کنم تو واقعًا حیرت انگیزی! 

آخ که چه قدر خوشحالم، خوشحال، خوشحال!
ماشا: و من چه قدر کسلم، کسل، کسل!...« )صص 95 

ـ 9۶(
زمانی هم که کولیگین پی می برد ماشا، عاشق ورشینین 
سرهنگ میان سال است، خوشحالی اش از بین نمی رود. 
اعزام  فرمان  از  را گریان و آشفته  ماشا  حتا زمانی که 
شهر  از  هنگش  همراه  به  ورشینین  سرهنگ  رفتن  و 
پایدار  او هم چنان  احساس خوشبختی  ظاهراً  می بیند، 
نشده  وارد  آن  به  هم  خدشه یی  کمترین  و  است 
خواهر[  بزرگ ترین  اولگا،  به  رو  ]دست پاچه،  است: 
ماشا  جانم،  ماشا  کند...  گریه  بگذار   .... ندارد  عیبی 
جان قشنگم... تو زن منی، و من با همۀ این حرف ها 
خوشبختم... شکوه نمی کنم، هیچ سرزنشی ندارم بکنم 
ـ اصاًل ... اولگا این جا شاهد من است ... زنده گی مان 

را دوبارۀ مثل سابق شروع می کنیم. و تو حتا یک کلمه 
هم از من نخواهی شنید. حتا یک اشاره... )ص ۱3۱، 

تأکید از من است.(
کولیگین آن چنان غرق در شیوه  و نگاه  شیء انگارانۀ 
خود به زنده گی است که اصاًل درنمی یابد که ماشا نه از 
سر بی وفایی به وی، بل به دلیل نفرتش از شیوۀ زنده گی 
به آن است که گریه می کند.  بازگشت  »مثل سابق« و 
چخوف روی این حقارت های فکری و تالِش رنج بار 
و محتوم به شکسِت گسستن از این حقارت هاست که 
اگزیستانسیالیستی،  نگرش های  لحاظ  به  می کند.  تأمل 
عشق سرهنگ دوم ورشینین برای ماشا حکم رستگارِی 
زنده گی  بی هدفی  و  کرختی  شیوۀ  از  روانش  و  روح 
شهرستانی را دارد. آن هم با تمام پارادوکسی که حامل 
تضادهای اخالق از نظر عرف جامعه است.  هرچند که 
پارادوکسی  فضاهای  این  گشودن  به  تمایلی  چخوف 

ندارد.
در  کولیگین  با  توزنباخ  بزرگ  تفاوت  بنابراین 
توزنباخ  است. کسی هم چون  آنان  منزلت های روحِی 
تعاملی  و  دوجانبه  عشقی  طلب  در  آزاده گی  سر  از 
مشترک  راهی  و  کار  بتواند  که  مشترک  عشقی  است. 
آن  از  را  دو  هر  و  کند  ایجاد  معشوق  و  عاشق  برای 
غنی سازد. حال آن که برای کولیگین، حضور فیزیکی 

ورزیدن  عشق  برای  آزاد  روحی  بدون  حتا  )جسمی( 
کفایت می کند. منزلت روحی توزنباخ در برابر کولیگین 
در  کولیگین  روح  می ماند.  برده  برابر  در  آزادمرد  به 
برده گی به سر می برد و خود از آن خبر ندارد، چرا که 
از خوردن و خوابیدن  فراتر  معنایی  زنده گی  نمی داند 
از  نه  الهام دارد. معنایی که  و کارکردنی بدون فکر و 
عاشقی ات  راه  از  بل  دیگری،  »داشتن«  و  مالکیت  راه 

حاصل می شود.
باری، اما این فقط توزنباخ نیست که عاشق ایرناست. 
است.  ایرنا  عاشق  ظاهراً  هم  سولیونی  ارتش،  ستوان 
نمایش نامه  در  درخوری  و  مثبت  جایگاه  سولیونی، 
ندارد. او کسی نیست که از مصاحبت با او بشود لذت 
برد. به عکس، او کسی است که مخل گفت وگوهاست. 
و با ادا و اطوارها و پارازیت هایش، خیلی زود خود را 
ترتیب، چخوف  بدین  و  می اندازد؛  خواننده  از چشم 
جدی  را  او  کس  هیچ  که  کند  کاری  می شود  موفق 
نگیرد: نه شخصیت های نمایش نامه و نه مخاطبان آن. 
سولیونی چنان مضحک و مزاحم است که حتا زمانی 
که در اواسط داستان در حال اظهار عشق به ایرناست، 
این عمل صرفًا به وقاحت همیشه گی و رفتار مضحِک 
جدی  جفنگیاتش  سایر  همچون  و  می شود  تفسیر  او 
را  عشقی اش  رقیب  او  که  جایی  حتا  نمی شود.  تلقی 

تهدید به مرگ می کند. )ص ۷5(
توزنباخ  و  ایرنا  که  هنگامی  نمایش نامه،  انتهای  در 
تصمیم به ازدواج و رفتن از شهر گرفته اند، روز  قبل 
از ازدواج، توزنباخ در دوئلی به دست سولیونی کشته 
می شود. اما نکته یی که بسیار شگفت از سوی چخوف 
ویژه گی  همان  با  سولیونی  دادن  قرار  شده،  پرداخته 
در  پارازیتی اش  نقش  یا  و  گفت وگوها  زدن  برهم 
است.  ایرنا  ـ  توزنباخ  رابطۀ  به زنگاه صراحت یافته گِی 
نهایت  در  ایرنا  از یک سو  که  لحظه یی  در  دقیقًا  یعنی 
توزنباخ  برای  را  خود  احساِس  صداقت  و  شجاعت 
متأثر  به شدت  توزنباخ  دیگر،  سویی  از  و  می کند  باز 
از »اما«یی است که از دل این بازگشایی سر برآورده، 
را  ایرنا  آن که  بدون  توزنباخ  بعد،  لحظاتی  در  درست 
سولیونی  که  می شود  دوئلی  محل  راهی  کند،  مطلع 
قطع  و  زدن  برهم  )بخوانیدش  وی  کشتن  انتظار  در 

رابطه یی شفاف( به سر می برد.
رابطه  های  نگه داشتن  طریق  از  یک سو  از  چخوف   
و  بی وفایی  بر  مبتنی  و سربستۀ  دروغین  مبهم،  گنگ، 
بی مهری زوج هایی هم چون آندری و همسرش ناتاشا 
و نیز ماشا و شوهرش کولیگین، و از سوی دیگر، از 
طریق نابود شدِن رابطۀ شفاف و عاری از دروغ ایرنا و 
تأکیدی  قابل تحمل،  توزنباخ، به وسیلۀ سولیونِی غیر 
مضاعف بر پوسیده گی و غیر قابل اعتماد بودن زمانۀ 

خویش دارد.
و احتماالً برای آن که به احساس رنج بار اما پالوده شدۀ 
پاداش  با  را  مخاطبان  و  دهد  بها  بیشتر  توزنباخ 
توصیف  به  سازد،  آشنا  رنج  این  اگزیستانسیالیستی 
این  با  می پردازد.  زنده گی  از  توزنباخ  شعِف  احساس 
ما را در  نیست  به نظر می رسد چخوف حاضر  حال، 
کلیشه های  بند  از  آزادشده  و  رستگار  توزنباِخ  برابر 
در  اسیر  هم چنان  را  او  که  چرا  دهد.  قرار  زنده گی  
چنگال نگرش هایی می بینیم که سولیونی او را وادار به 
پذیرش شان کرده است. اما چرا چخوف این گونه عمل 
می کند!؟ شاید برای آن که مایل نیست به همین آسانی، 
کند.  صرف نظر  بشری  زنده گی  تراژیک  وضعیت  از 
تراژیک از این حیث که درست همان هنگام که »فانی 
و میرایی« در برابر بشر آشکار شود، قدرت دیدِن تمام 
جلوه های هستِی جهان فانی را پیدا می کند. به هر حال، 
چخوف با  اضافه کردِن دل شورۀ توزنباخ برای رفتن 
به آغوش مرگ، به رنج ناشی از دیدن واقعیت عشق ِ 
یک سویه اش به ایرنا و تحمل این رنج، ارزشی مضاعف 
می دهد و به کمک بهره هایی اگزیستانسیالیستی از هر 
دو، او را در مرحله یی فراتر از آن چه که پیشتر بوده قرار 
می دهد. و چنان که خواهیم دید، از توزنباخ در ساعات 
از  سرشار  )و  جاودانی  تصویری  زنده گی اش،  پایانی 

نگاهی ناب، بکر و تازه( به جهان و هستی می سازد:
»توزنباخ: ]رو به ایرنا و در خلوت با او[ چه چیزهای 
وقت ها  بعضی  احمقانه یی  چیزهای  چه  ناچیز، 
به یک باره اهمیت پیدا می کنند، بی هیچ دلیل مشخصی! 
به شان می خندی، درست مثل همیشه، هنوز ناچیزشان 
می دانی، با این همه یک دفعه می بینی افسارت در دست 
آن هاست، و تو قدرت نداری جلوشان را بگیری. ولی 
بار  اولین  انگار  سرحالم،  خیلی  نزنیم!  را  حرفش  بیا 
است که در عمرم این درخت های صنوبر و افرا و غان 
را می بینم. مثل این که با کنجکاوی نگاهم می کنند. و در 
انتظار چیزی هستند. چه درخت های قشنگی ـ وقتی 
فکرش را می کنی، می بینی چه قدر قشنگ اند، زنده گی 
بروم،  باید  باشد!...  نهفته  درخت ها  این  داخِل  باید 
همه اش  کن،  نگاه  مرده  درخت  آن  به  است...  وقتش 
خشک شده، اما هنوز هم با درخت های دیگر، دروِن 
می آید  نظرم  به  همین طور  و  می خورد.  پیچ وتاب  باد 
اگر بمیرم، باز سهمی در زنده گی دارم«. )صص ۱۲3ـ  

۱۲۴، تأکید از من است.(
می تواند  چخوف  خواهر«  »سه  از  روایتی  چه  این که 
اندوخته  های  و  دانش  از  جدا  باشد،  داشته  ارجحیت 
فهمی و ادراکی مخاطب، بی تأثیر از وضعیت اجتماعی 
ـ تاریخِی زمانه یی نیست که در آن به سر می بریم. اما 
برخی از موقعیت ها هستند که شاید به دلیل وضعیت 
اگزیستانسیالیستی یی که دارند، همواره مستعد »مسأله« 
با  کردِن خود در هر زمان و دوره  یِی تاریخی هستند. 
بر  زمانی  اگزیستانس،  وضعیت های  این  وجود،  این 
ذهن و روان مخاطب اثرگذارند و از خوانندۀ معمولی، 
متأملی فلسفی می سازند که بتوانند در عیِن پایی داشتن 
از اصالت عمیِق آن  پرده  در مسایل زنده گی روزمره، 

بردارند.
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نگاهی گذرا به »سه خواهر چخوف«

این كه چه روایتی از »سه خواهر« چخوف می تواند ارجحیت داشته باشد، 
جدا از دانش و اندوخته  های فهمی و ادراكی مخاطب، بی تأثیر از وضعیت 
اجتماعی ـ تاریخِی زمانه یی نیست كه در آن به سر می بریم. اما برخی از 
موقعیت ها هستند كه شاید به دلیل وضعیت اگزیستانسیالیستی یی كه 

دارند، همواره مستعد »مسأله« كردِن خود در هر زمان و دوره  یِی تاریخی 
هستند. با این وجود، این وضعیت های اگزیستانس، زمانی بر ذهن و روان 

مخاطب اثرگذارند و از خوانندة معمولی، متأملی فلسفی می سازند كه 
بتوانند در عیِن پایی داشتن در مسایل زنده گی روزمره، پرده از اصالت 

عمیِق آن بردارند
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هارون مجیدی

تحقیقی  علمی-  سیمینار  گذشته  هفتۀ  پنجشنبه  روز 
دولت-  تقویت  روند  و  ملی  وحدت  دولت  ایجاد 
ملت سازی در کشور، از طرف کنفرانس آجندای به 
ایجاد  ضرورت  پیرامون  نظر  تبادل  و  بحث  منظور 
از  زیادی  شماری  اشتراک  به  ملی،  وحدت  دولت 
و  دانشگاه  استادان  صاحب نظران،  اندیش مندان، 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  نماینده گان 

کابل برگزار گردید. 
این  احمد ولی مسعود طراِح طرح آجندای ملی در 
آرزو  گفت،  مهمان  به  آمدید  خوش  ضمن  سیمینار 
داریم داده های سیمینار امروزی را به خاطر سرنوشت 

مشترک همۀ مان استفاده کنیم.
احمدولی مسعود با بیان این که طرح آجندای ملی به 
اتفاق جمعی از نخبه گان از چند سال بدین سو مطرح 
گردیده است، افزود: »این طرح ده سال پیش از این 
زمان  مرور  با  و  گردید  ارایه  مختصر  بسیار  به     گونۀ 
افغانستان  تا  می رود  و  است  شده  غنی تر  طرح  این 

شمول شود.«
همه  به  مربوط  را  ملی  آجندای  طرح  مسعود  آقای 
در  طرح  این  که  گفت  دانسته  افغانستان  نخبه گان 
آسیب شناسی  را  افغانستان  نخست مشکالت  مرحلۀ 
کرده و در مرحلۀ دوم روش هایی را مطرح کرده است 
موجود  مشکالت  نخبه گانی،  بین  گفت وگوی  با  تا 

افغانستان را حل کنیم.
هم چنان  سیمینار  این  در  ملی  آجندای  طرح  طراح 
دهلیز  یک  است  توانسته  ملی  آجندای  طرح  گفت: 
در  تفاهم  و  همگرایی  ملی،  وحدت  برای  را  بزرگ 

کشور ایجاد کند.
آقای مسعود کنفرانس آجندای ملی را یک چتر بزرگ 
در  ملی  آجندای  »طرح  افزود:  و  گفت  تفاهم  برای 
بیش از یک سال گذشته توانسته است کنفرانس های 
دوام دار را راه اندازی کند و روی موضوعات موجود 
سیاست گذاری های کارشناسانه یی کرده است و آرزو 
داریم تا بعد از این نیز بتوانیم شبکه سازی اجتماعی، 
نقاط  به  را  طرح  این  تا  کنیم  فرهنگی  و  سیاسی 

مختلف افغانستان برسانیم.«
رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود، نقش جوانان را 
ارزنده  مردم  میان  در  ملی  آجندای  پیام  رساندن  در 
دانسته افزود: »جوانان یک بخش عمده یی از اجتماع 
ما را شکل می دهند و ما می خواهیم تا طرح آجندای 
ملی را از طریق این نسل آگاه در بین مردم در سراسر 
کشور برسانیم؛ تا از این طریق یک بیداری ملی در 

کشور ایجاد گردد.«
ایجاد دولت وحدت  آقای مسعود برگزاری سیمینارِ 
ملی و روند تقویت دولت- ملت سازی در کشور را 
ارزنده خوانده گفت: »برگزاری این سیمینار از پس 
منظرهای گوناگون دارای اهمیت است؛ ما انتخابات 
از  را  تفاهمنامه یی  هم چنان  و  داریم  رو  پیش  در  را 
تفاهم  آنها  که  داریم  دسترس  در  انتخابات  نامزدان 
تا سالمت  کردند  توافق  کتبًا  آن ها  نمایندۀ  و  کردند 
انتخابات را حفظ کنند و در فرایند انتخابات ما شاهد 

ایجاد دولت وحدت ملی در کشور باشیم.«
موجود  چالش های  بر  اشاره  ضمن  مسعود  آقای 
کشور  از  خارجی  نیروهای  داشت،  بیان  کشور  در 
بیرون می شوند و در چند ماه آینده حکومت سیزده 
ساله یی که با مشروعیت بن به میان آمده بود در حال 
در  فراوان  چالش های  دچار  ما  و  است  شدن  تمام 

کشور هستیم.
آقای مسعود پُخته نبودن رهبران سیاسی کشور را از 

دالیلی خواند که آن ها بعد از سیزده سال در نبود یک 
دولت ملی دوباره به پایگاه قومی خود مراجعه کردند.
انتخابات پیش رو را یک  طراح طرح آجندای ملی، 
ُفرصت طالیی برای کشور خواند و گفت، انتخابات 
از  که  دارد  ما  انتظارات  و  دید  به  بسته گی  پیش 

انتخابات پیش رو چه را می طلبیم.
انتظار  بیان این که  با  ادامۀ سخنانش  آقای مسعود در 
انتخابات یک فردای بهتر است، اظهار داشت:  ما از 
آنچه را که ما از انتخابات پیش رو انتظار داریم این 
است تا ارزش ها و ثبات موجود را حفظ کرده و گذار 
مسالمت آمیز به یک فردای با ثبات را مساعد سازد؛ 
در نتیجۀ انتخابات باید زعمات جدید افغانستان را به 

گونۀ مشروع نظاره کنیم.
ایجاد »دموکراسی  این سیمینار  احمدولی مسعود در 
تفاهمی«  را پیشنهاد کرد و افزود: »ما باید انتخابات، 
دموکراسی، تفاهم، رقابت و تحمل پذیری را هم زمان 
داشته باشیم تا انتخابات به یک ُفرصت تبدیل شود.«

به  خطاب  مسعود  شاه  احمد  شهید  بنیاد  رییس 
ما  که  داشت  بیان  سیمینار  این  در  حاضر  نخبه گان 
راهکار  این سیمینارها یک  از طریق  تا  داریم  انتظار 
نخبه محور در آینده داشته باشیم تا سبب نجات کشور 

از بحران ها گردد.
مولفه های  بر  اشاره  با  هم چنان  مسعود  احمدولی 
ملی  وحدت  »دولت  گفت:  ملی  وحدت  دولت 
زمانی به وجود می آید که کشور در شرایط جنگ، 
ناامنی، تهدیدهای بالقوه و بالفعل باشد و با داشتن 
مشکالت اجتماعی در حال انتقال قدرت باشد و با 
انقطاع  هایی مواجه باشد، رییس جمهور مسوولیت 
خود می داند تا از تمام نیروهای تأثیر گذار و نخبه 
دعوت نماید و در چارچوب دولت وحدت ملی به 

کشور رسیده گی کند.«
دولت  نحوۀ  که  داشت  بیان  هم چنان  مسعود  آقای 
نظام  در  که  می کند  فرق  نظام ها  در  ملی  وحدت 
تأثیرگذار  نیروهای  تمام  از  رییس جمهور  ریاستی 

دعوت می کند تا تصمیم گیری ها را مشترک نمایند.
طراح طرح آجندای در این سیمینار یک روزه گفت: 
بحران های  تا  است  نیاز  جمعی  یک  تالش  امروز 
موجود را مهار ساخته و به حل مسایل ملی بپردازیم.
در  که  نامزدی  هر  که  این  بیان  با  مسعود  احمدولی 
انتخابات پیش رو برنده می شود به تنهایی خود قادر 
به تمامی مشکالت کشور رسیده گی کند  تا  نیست 
در  را  نهادی  یک  باید  آینده  جمهور  رییس  گفت: 
کنار ریاست جمهوری )نهاد ریاست جمهوری( ایجاد 
کند و در این نهاد باید از تمامی نخبه گان افغانستان 
قسمت  در  را  تصمیم گیری های خود  تا  کند  دعوت 

موضوعات کشوری مشترک بسازند.
و  تخصصی  مسلکی،  کابینۀ  ساختن  مسعود  آقای 
ملی  وحدت  دولت  دیگر  مولفه های  از  را  فکری 

خواند.
خوانش  ضمن  بشر  فاروق  داکتر  حال،  عین  در 
از  سازی«  دولت  و  »دموکراسی  عنوان  زیِر  مقاله یی 
کنفرانس آجندای ملی سپاس گزاری کرده گفت: آقای 
احمدولی مسعود و دوستان همکارِشان در کنفرانس 
آجندای ملی توانسته اند تا نقش بسیار عمده یی را در 

جهت وحدت ملی در کشور بازی کنند.
داکتر بشر گفت: عنصر انتخاب از مشخصه های نظام 
دموکراتیک است و زمام داری که از طریق زور، خدعه 
چنین  می کند،  تصاحب  را  زمام داری  مقام  تقلب  و 

زمام داری نمایندۀ مردم نبوده و مشروعیت ندارد.
داکتر فاروق بشر با بیان این که دولت مکلفیت دارد تا 
مسوولیت هایی را که از طرف مردم به دوش دارد به 

سر رساند گفت: در کشوری که تفکیک قوا موجود 
نباشد، نظام دیکتاتوری موجود خواهد بود.

داکتر بشر هم چنان گفت که در قانون اساسی کشور 
نیز تفکیک قوا صورت گرفته است؛ اما با تأسف که 
این سه قوا هیچ گاه وظایف خود را نشناخته و بدان 

نپرداخته اند.
آقای فاروق بشر معتقد است، تا زمانی که حکومت 
به هر  قوه  نشود، هر  ملی در کشور ساخته  وحدت 

طرفی که خواست می رود.
مقالۀ  خوانش  با  حسینی،  اشراق  استاد  هم چنان، 
پژوهشی خود زیِر عنوان »دموکراسی و ملت سازی« 
در سیمینار ایجاد دولت وحدت ملی و روند تقویت 
به  دولت- ملت سازی در کشور،  گفت: دموکراسی 
است.  در حال گسترش  بالمنازع  نظام سیاسی  مثابۀ 
در افغانستان می باید مفهوم حداقلی آن را که عبارت 
تعمیم  برای  سیاسی  تکنالوژی  و  حکومت  شیوۀ  از 
توسعه  را  است  مشروعیت  و  رقابت  مشارکت، 

ببخشیم. 
دموکراسی  درونمایه  بیان  با  حسینی  اشراق  آقای 
به  ملت سازی  برای  که  اکثری گفت  و حد  حداقلی 
جدی  اهمیت  نقش  نوع  دو  این  آن،  مدرن  معنای 

دارند.
آقای اشراق معتقد است که تجربۀ دموکراسی می تواند 

در جهت انسجام اجتماعی مؤثر باشد. 
یکی  و  دانشگاه  استاد  رحیمی،  محمد  سردار  داکتر 
خوانش  به  سیمینار،  این  سخنران های  از  دیگر 
در  نوین ملت سازی  »مؤلفه های  عنوان  زیِر  مقاله اش 
افغانستان« پرداخت و گفت: ملت سازی در افغانستان 
و در جوامع غربی دارای تفاوت های ویژه یی است و 

این تفاوت ها دارای علت هایی زیادی هستند.
جغرافیای  افزود:  هم چنان  رحیمی  سردار  داکتر 
شکل  است  توانسته  دیگران  ارادۀ  بنابر  افغانستان 
افغانستان هیچ نقشی در شکل گیری  بگیرد و مردم 

جغرافیای افغانستان نداشته اند.
در این سیمینار عبدالغفور لیوال،  عبدالهادی میران و 
عبدالحفیظ منصور به خوانش مقاله های تحقیقی خود 
با عنوان های که از طرف کنفرانس آجندای ملی تعیین 
خلیل  سمینار  این  از  بخشی  در  پرداختند.  بود  شده 
رومان، آگاهی سیاسی، مقاله یی را خطاب به نامزدان 

ریاست جمهوری قرائت کرد.
انورلحق  داکتر  سمینار  این  آزاد  بحث  در  هم چنان 
حبیبی،  اهلل  امین  داکتر  فکور،  یونس  انجنیر  احدی، 
شاه  همایون  رفعت،  ضیا  احمد  ملکیار،  هلینا  خانم 
آصفی، قاضی مظفری، فریدون بارکزی، هارون میر، 
جوانان  از  جمعی  و  سعیدی  احمد  بهادر،  شیرعلم 

دیدگاه های شان را بیان داشتند.
دولت  ایجاد  روزۀ  یک  سیمینار  کننده گان  اشتراک 
سازی،  دولت-ملت  تقویت  روند  و  ملی  وحدت 
تأکید کردند تا نامزدان روی تفاهمنامه یی که پیش از 
این در کنفرانس آجندای ملی به آن تفاهم و توافق 

کرده اند، پابند باشند.
این  درنگ  بی  عملی شدن  خواستار  هم چنان  آنان 
اگر  که  گفتند  شده  پیروزی  صورت  در  تفاهمنامه 
ریاست جمهوری  نهاد  و  نشود  عملی  تفاهمنامه  این 
ساخته نشود، دولت آینده طرف دیکتاتوری و خود 
کامه گی خواهد رفت و این حالت سبب ناهنجاری ها 

و بحران های بیشتر در کشور خواهد شد.
این برنامه با جمع بندی احمدولی مسعود و صرف 

نان چاشت به پایان رسید.
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 احمدولی مسعود در سمینار علمی- تحقیقی ایجاد دولت وحدت ملی و رونِد تقویت دولت- ملت سازی در کشور:

طرح اجندای ملی، دهلیزی بزرگ برای وحدت ملی و همگرایی است
کرزی متحد غیرقابل... 

کارشناسان به این باورند که حکومت رییس جمهور اوباما 
باید با جانشین آقای کرزی توافقنامه امنیتی را امضا کند.

تطبیق گزینۀ صفر
از طرف دیگر، مقامات امریکایی گفته اند که اگر آقای کرزی 
توافقنامه امنیتی را امضا نکند، ایاالت متحده ناگزیر »گزینه 
صفر« یا خروج کامل نیروهایش را از افغانستان عملی سازد.
جان بولتن، سفیر پیشین ایاالت متحده در سازمان ملل متحد 

مخالف عملی شدن »گزینه صفر« است.
او می گوید: »اگر گزینه صفر عملی گردد، هراس دارم که 
را  افغانستان  دوبارۀ  کنترول  ساده گی  به  القاعده  و  طالبان 
شکست  یک  گیرد،  صورت  کار  این  اگر  آرند.  به  دست 
القاعده یکبار  اینکه طالبان و  نه بخاطر  بزرگ خواهد بود. 
۱۱سپتمبر،  حمالت  چون  شان  عملیات  انجام  برای  دیگر 
یک پایگاه بدست می آرند بلکه سبب تقویت سایر تندروان 
افگن  دهشت  گروه های  سایر  و  پاکستانی  طالبان  چون 

خواهد گردید.«
رییس جمهور کرزی در سال های اخیر همواره از ایاالت 

متحده انتقاد نموده است.
روش حامد کرزی

جنرال انتونی زینی، فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ایاالت 
متحده، آقای کرزی را یک »متحد بی ثبات« می خواند.

حالت  نیست.  قدم  ثابت  متحد  یک  »کرزی  می گوید:  او   
ما  با  که  می شود  معلوم  طوری  گاهی  دارد.  مالیخولیایی 
یک جا کار نموده و به گونه یی همکاری می کند. اما حاالتی 
هم وجود دارد که او ۱8۰ درجه تغییر جهت می دهد - و 

آنهم به یک طرز بسیار غیر قابل پیش بینی!«
ایاالت  ملی  امنیت  پیشین  مشاور  کرافت،  اسکو  برنت  اما 
تند و زیرک«  متحده، رییس جمهور کرزی را یک »متحد 
توصیف می کند. او می گوید که به نظر می رسد آقای کرزی 

همیش، چند بازی را همزمان بازی می کند.
ملل  سازمان  در  متحده  ایاالت  پیشین  سفیر  بولتون،  جان 
می گوید که آقای کرزی یک »متحد بی وفا« است. او افزود 
باید  افغانستان  در  نظامی  حضور  ادامه  برای  واشنگتن  که 

دالیل بسیار روشن به رییس جمهور کرزی ارایه کند.
از جانب دیگر، جنرال انتونی می گوید که واشنگتن نیز قسمًا 
افغانستان  رییس جمهور  با  وخامت  به  رو  روابط  مسوول 

است.

پیمان امنیتی با جانشین...
رئیس جمهور بعدی آن کشور واگذار کند.

گفت  ناتو  کل  دبیر  راسموسن،  فوگ  آندرس 
انتخابات  تا  را  امنیتی  پیمان  کرزی  وی،  باور  به 

ریاست جمهوری ماه اپریل امضا نخواهد کرد.
راسموسن که روز پنج شنبه در نشست وزرای دفاع 
اتحادیۀ اروپا در آتن، پایتخت یونان، شرکت کرده 
با  تا کنون هیچ پیشرفتی در رابطه  بود گفت: »ما 
امضای پیمان امنیتی دوجانبه مشاهده نکرده ایم و 
در واقع من بر این باورم که رییس جمهور کرزی 
پیمان امنیتی را امضا نخواهد کرد. بنا بر این، جانشین 

او دربارۀ این پیمان تصمیم خواهد گرفت.«
امنیتی  همچنین، وی اذعان کرد که امضای پیمان 
با  افغانستان  توافق  بدون  کابل  با  ناتو  جداگانۀ 

امریکا امکان پذیر نیست.
دبیر کل ناتو افزود: »موافقت نامه  وضعیت نیروهای 
اگر  اما  شد،  خواهد  امضا  جداگانه  طور  به  ناتو 
افغان ها پیمان امنیتی دوجانبه بین ایاالت متحده و 
افغانستان را امضا نکنند، پیمان وضعیت نیروهای 

ناتو نهایی نخواهد شد.«
جرگه  لویه  نشست  در  گذشته  نومبر  در  کرزی 
ایجاد  دولت  نظر  مورد  خاص  شرایط  اگر  گفت 

نشود، پیمان امنیتی را امضا نخواهد کرد. 
اختالف کرزی با دولت امریکا بر سر پیمان امنیتی 
رو به افزایش است. بر اساس این پیمان، پس از 
خروج نیروهای امریکایی در سال ۲۰۱۴، هزاران 

سرباز امریکایی در افغانستان خواهند ماند.
این  بیان  با  کرزی  میالدی،  جاری  ماه  اوایل 
»هیچ  او  دید  از  افغانستان  در  امریکا  حضور  که 
منفعتی« نداشت یادآور شد ناتو در ایجاد امنیت در 

این کشور ناکام بوده است.



روز جمعه سه مرد چادری پوش انتحاری مرکز پولیس 
پولیس را کشته  سروبی را مورد حمله قرارداده و یک 
اند. این حادثه نگرانی های امنیتی را در آستنانه انتخابات 

ریاست جمهوری افزایش داده است.
کننده  انتحار  ) ۲ حوت( یک  آنکه روز جمعه  از  پس 
پولیس  مرکز  وردی  دروازه  بیرون  در  را  موتری  بمب 
کابل  شرق  کیلومتری   5۰ در  واقع  سروبی  ولسوالی 
انفجار داد، جنگجویان دیگر هنگامی کشته شدند که به 

مرکز پولیس یورش بردند.
طالبان مسوولیت این حمله دو ساعته را بردوش گرفته 
عبداهلل  عبداهلل  موترهای حامل  کاروان  آن  از  پیش  اند. 
روز  به  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد 
چهارشنبه در این ولسوالی مورد شلیک قرار گرفته بود.

گفته  کابل  والیت  پولیس  فرمانده  ظاهر  محمد  جنرال 
است: »امروز به ساعت ۶.۲۰ قبل از ظهر یک بمبگذار 
بود، در محوطه  »مینی وان« سوار  بر موتر  انتحاری که 

ساختمان مقر مرکزی پولیس سروبی داخل شد«.
او افزود: »سه تروریست دیگر که چادری زنانه پوشیده 
بودند به محوطه ساختمان داخل شده شروع به شلیک 
کردن نمودند و در برابر نیروهای پولیس و اردو مقاومت 
کردند. در نتیجه این حمله یک افسر کشته شد و سه تن 

دیگر زخمی گردیدند«.
اما طبق گزارش خبرگزاری آلمانی »دی پی ای«، صدیق 
صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است:» 

اول، یکی از حمله کنندگان در دروازه ساختمان پولیس 
انفالق  را  انفجاری  مواد  حامل  موتر  سروبی  ولسوالی 
بر  بودند  پوشیده  زنانه  های  لباس  که  دیگر  دوتن  داد، 

محافظان پولیس آتش گشودند«.
استفاده  آن  برای  زنانه  چادری  از  قباًل  مرد  جنگجویان 
بدنی  معاینه  مانع  و  کنند  پنهان  را  خود  تا  می کردند 
سال  در  که  چنان  گردند،  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
کشته  فرانسوی  سرباز  چهار  که  ای  حمله  در   ۲۰۱۲

شدند، جنگجویان از چادری استفاده کرده بودند.
این  ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان گفت که طالبان 

حمله روز جمعه را انجام داده اند.
او گفت: »جنگجویان مجاهدین که مجهز با سالح های 
تلفات  انتحاری بودند،  سنگین و سبک و واسکت های 

سنگینی بر دشمن وارد کردند«.
سروبی که در وسط جاده عمده بین کابل و جالل آباد 
قرار دارد، یک ولسوالی نا آرام بوده و در منطقه ای واقع 

شده است که برای حفاظت کابل اهمیت کلیدی دارد.
در حالی که 55 هزار سرباز جنگی زیر فرماندهی ایاالت 
طالبان  با  جنگ سخت  سال   ۱3 از  پس  امریکا  متحده 
ماه حمل  در  است  قرار  گویند،  می  ترک  را  افغانستان 
شود  برگزار  جمهوری  ریاست  انتخابات  افغانستان  در 
تا جانشینی برای حامد کرزی رییس جمهور افغانستان 

تعیین گردد.
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حملۀ مردان چادری پوش 
بر ولسوالی سروبی

شانس کم پویول برای حضور در جام جهانی سپ بالتر اعالم کرد میزبانی 
جام جهانی ۲۰۲۲ از قطر پس 

گرفته نخواهد شد.
قطر پس از آن که به عنوان 
 ۲۰۲۲ جهانی  جام  میزبان 

انتخاب شد، در کانون رسانه های ورزشی 
و  هوا  گرمای  مسئله  گرفت.  قرار  جهان 
جمله  از  نپالی  کارگر   ۴۰۰ شدن  کشته 
رسانه های  شد  باعث  که  بود  اتفاقاتی 
انتقاد داشته  به میزبانی قطر  جهان نسبت 
از  میزبانی  گرفتن  پس  و خواستار  باشند 

این کشور کوچک آسیایی شوند.
بین المللی  فدراسیون  رییس  بالتر،  سپ 
روزنامه  با  گفت وگو  در  فوتبال 
جام  میزبانی  درباره  آلمان  اشپورت بیلد 
جام جهانی  میزبان  گفت:   ۲۰۲۲ جهانی 
قطر  به  فیفا  و  کرد  نخواهد  تغییر   ۲۰۲۲

مطمئن  دارد.  اعتماد  جام جهانی  میزبانی  برای 
میزبانی  برای  قطر  در  کار  شرایط  که  هستم 
جام جهانی بهتر خواهد شد. این بحث ها نشان 
می دهد نقش فوتبال به تنهایی برای بیدار کردن 
مردم درباره شرایط اجتماعی و سیاسی چگونه 

شرایط  این  پیشرفت  باعث  چگونه  و  است 
شرکت های  که  کنیم  فراموش  نباید  می شود. 
بزرگ اروپایی در قطر کارخانه احداث کردند و 
آنها نیز مسئول رعایت حقوق شهروندی در این 
کشور هستند. برای مثال برای من تعجب برانگیز 

سیاستمداران  که  است 
میزانی  شرایط  از  آلمانی 
حالی  در  می کنند  انتقاد  قطر 
جالب  حضور  خودشان  که 
برای  قطر  کشور  در  توجهی 
سرمایه گذاری دارند و یکی از شریکان 

تجاری این کشور محسوب می شوند.
می تواند   ۲۰۱5 سال  در  که  بالتر  سپ 
فدراسیون  پنجمین دوره در ریاست  برای 
بین المللی فوتبال باقی بماند، در ادامه اعالم 
بازی های  و  جام جهانی  میزبانی  اخذ  کرد 
پروسه  یک  عنوان  به  همیشه  المپیک 
سیاسی باقی خواهد ماند. او در گفت وگو 
با اشپورت بیلد ادامه داد: بازی های المپیک 
هستند  بزرگ  رویداد  دو  جام جهانی  و 
جهان  سراسر  در  گسترده ای  بازتاب  که 
خواهند داشت و خیلی از کشورها دوست 
عهده  بر  را  رویداد  دو  این  میزبانی  تا  دارند 
بگیرند. به همین خاطر طبیعی است که سیاست 
تاثیر زیادی در انتخاب میزبان بازی های المپیک 

و میزبان جام جهانی داشته باشد.

پویول  کارلس  گوید  می  اسپانیا  ملی  تیم  مربی 
شانس کمی برای حضور در جام جهانی برزیل 

دارد.
کارلس پویول مدافع مرکزی تیم ملی اسپانیا در 
طول سال گذشته با مصدومیت دست و پنجه نرم 
کرده است و نتوانسته در تیم بارسلونا به میدان 
درباره  اسپانیا  ملی  تیم  مربی  گرانده  تونی  برود. 
جهانی  جام  در  پویول  کارلس  حضور  شانس 
بازیکن مهمی برای  برزیل گفت: پویول همیشه 
ما بوده است . من هنوز به طور قطعی اعالم نمی 
کنم که او در جام جهانی برزیل حضور نخواهد 
داشت اما با این شرایط شانس او بسیار کم است. 
اگر پویول می خواهد در جام جهانی باشد باید 
بازی های زیادی را در ترکیب بارسلونا به میدان 
برود. در غیر این صورت نمی تواند اسپانیا را در 
جام جهانی همراهی کند. البته ۴ ماه دیگر تا آغاز 
او هنوز فرصت  باقی است و  جام جهانی زمان 
با توجه به سطح آمادگی او بعید است  اما  دارد 

پویول در جام جهانی حضور داشته باشد.

دستیار دل بوسکه در ادامه گفت: اسپانیا تیم پیری 
نیست. غیر از سه - چهار بازیکن بقیه بازیکنان 
شرایط  و  دارند  قرار  سنی  شرایط  بهترین  در 
بسیار خوبی برای همراهی اسپانیا در جام جهانی 

خواهند داشت.
جهانی  جام  در  قهرمانی  عنوان  مدافع  اسپانیا 
و  شیلی  هلند،  های  تیم  با   ۲ گروه  در   ۲۰۱۴
دیدار  اولین  در  و  است  شده  همگروه  استرالیا 
خود در این رقابت ها برابر هلند به میدان خواهد 
رفت که تکرار فینال جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای 

جنوبی خواهد بود.

ورزش

اجندای ملی و ارایۀ یک...
ولی  کرد،  استفاده  می توان  اندیشه ها  همۀ  از  که 
باید آن را برابر با شرایط و امکاناِت خود آزمود 

و به کار بست. 
رژیم های  از  نوع  همان  به  محض،  گرته برداری 
که  رژیم هایی  می انجامد؛  کمونیستی  ارتدکِس 
معلوم نبودند برای چیستند و برای کیستند. من 
بینامتنیت،  نظریۀ  طرف داران  از  بسیاری  به ساِن 
باور دارم که اندیشه ها در خأل ایجاد نمی شوند؛ 
اندیشه ها  دیالکتیکی دارند.  پیوند  با یکدیگر  بل 
وامدارِ هم اند و از یک دیگر تغذیه می کنند، ولی 
این به معنای گرته برداری محض نیست. شما به 
کشورهای غربی نگاه کنید، آن گاه متوجه می شوید 
تفاوت های  کشورها  این  در  دموکراسی  که 
در  دموکراسی  می گذارند.  نمایش  به  را  ظریفی 
و  آلمان  در  مثاًل  که  نیست  چیزی  همان  امریکا 
نقش  کاهش  به  عمدتًا  امریکایی ها  بریتانیاست. 
دارند؛  توجه  عمومی  حوزۀ  در  دولتی  نهادهای 
اما در بسیاری از کشورهای اروپایی، نقش دولت 
در عرصۀ عمومی هنوز متبارز است. امریکایی ها 

دولت اند،  دشمِن  گویی  که  می کنند  رفتار  چنان 
به  امریکایی ها  نیستند.  این گونه  اروپایی ها  ولی 
خصوصی سازی تعلِق خاطر دارند؛ در حالی که 
در بسیاری از کشورهای اروپایی، نظارت دولت 

هم چنان قابل رویت است. 
طرح دولِت وحدت ملی هم از این منظر می تواند 
برای معضل سیاسی  نظریه یی  باشد؛  توجه  قابل 
صد  در  حداقل  که  افغانستان  به نام  کشوری 
سال گذشته چندان روزِ خوش و آرام را ندیده 
است. آیا می توان بدون ژرف اندیشی و تأمل در 
معقول  و  منطقی  راه حل های  به  آن،  مشکالت 

دست پیدا کرد؟... بدون شک خیر!
 به نظر من در نشست روز پنج شنبۀ اجندای ملی، 
مسایل مهمی مطرح شدند ـ هرچند که شماری از 
نخبه گان هنوز اصل مسأله را درنیافته بودند. شاید 
روز  در  ملی  اجندای  نشست  مشکل  مهم ترین 
پنج شنبه و نشست های دیگر، عدم انسجام درونِی 
آن باشد. من پیشنهاد می کنم برای عمیق تر شدن 
موضوِع  نشست،  برگزاری  از  پیش  بحث،  این 
و  شود  رسانده  شرکت کننده گان  اطالع  به  آن 
موضوِع  محور  در  باید  که  گیرد  صورت  تأکید 

هشدار از کاهش نیروهای...
برای  امن  پناهگاه   یک  به  افغانستان  شدن 
شبه نظامیان طالبان و سایر گروه های منشعب 

از آن با خطر مواجه شود.
ما  است:  آمده  گزارش  این  از  بخشی  در 
)نیروهای امریکایی( به دنبال این هستیم که 
برای  را  جدید  برنامه  یک  بین الملل  جامعه 
نیروی  نفوذ  و  قدرت  ابقای  و  مالی  تامین 
امنیت ملی افغانستان ایجاد کند تا به وسیله 

آن امنیت و ثبات در افغانستان برقرار شود.
قانونگذاران  به  صفحه یی   3۷8 گزارش  این 
امریکایی تاکید خواهد کرد تا مساله حمایت 
مازاد از نیروهای افغان برای چند سال دیگر 
را مورد بررسی قرار دهند حتی اگر پنتاگون 

با کاهش بسیار زیاد بودجه مواجه شود.
نیروهای امریکایی و ناتو در حال حاضر در 
تالشند تا ماموریت نیروهای بین المللی به هر 
شکلی که است به نهایت برسانند و آن ها را 
از افغانستان و در پایان سال جاری میالدی 
حضور  درباره  نهایی  تصمیم  کنند.  خارج 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  از  تعدادی 
چرا  است  مواجه  تردید  و  با شک  همچنان 
افغانستان  رئیس جمهوری  کرزای،  حامد  که 
تاکنون معاهده امنیتی دوجانبه را امضا نکرده 
و آن را منوط به انتخاب رئیس جمهور جدید 

در انتخابات آوریل ۲۰۱۴ دانسته است.
سخنگوی ارشد پنتاگون نیز در یک کنفرانس 
خبری گفت: وزارت دفاع امریکا گزارش این 

دریافت  را  دریایی  نیروی  تحلیل های  مرکز 
کرده اما هنوز آماده بحث در مورد یافته های 

این مرکز نیست.
طالبان  شبه نظامیان  که  داشت  اذعان  وی 
همچنین تهدیدی علیه نیروهای خارجی در 
این  امنیت  و  پولیس  نیروهای  و  افغانستان 

کشور محسوب می شوند.
گفت:  ادامه  در  پنتاگون  ارشد  سخنگوی 
کرده  تایید  امریکا  دفاع  وزیر  هاگل،  چاک 
که  شیکاگو  در  ناتو  نشست  یافته های  که 
ملی  امنیت  نیروهای  تعداد  کاهش  خواستار 
بین الملل  جامعه  سوی  از  هستند  افغانستان 

مورد حمایت قرار گرفته است.
امریکا  دریایی  نیروی  تحلیل های  مرکز 
است:  آورده  خود  گزارش  در  همچنین 
همچنین  افغانستان  امنیت  نیروهای 
پس  و   ۲۰۱5 سال  تا  حساس  شکاف هایی 
دارند  نظامی  ظرفیت های  زمینه  در  آن  از 
هوایی،  حمایت  به  می توان  آن  جمله  از  که 
لجستیکی و جمع آوری اطالعات و تحلیل ها 

اشاره کرد.
جان کربی، سخنگوی ارشد پنتاگون همچنین 
نیازمند کمک  افغان همچنان  گفت نیروهای 
خارجی هستند و افزود: به همین دلیل است 
افغانستان  ترغیب  دنبال  به  ناتو  ائتالف  که 
برای ادامه حضور نیروها در این کشور پس 
نظامی  ظرفیت های  ایجاد  و   ۲۰۱۴ سال  از 

برای نیروهای امنیت ملی افغانستان است.

بالتر: 
جام جهانی 2022 از قطر پس گرفته نمی شود



که  گفت  طالبان  ارشد  مقام  یک 
امریکا مذاکرات مستقیمی را با این 
انتقال  امکان  خصوص  در  گروه 
از خلیج  طالبان  ارشد  زندانی  پنج 
یک  با  آن ها  تبادل  و  گوانتانامو 
سال   5 تقریبًا  که  امریکایی  سرباز 
کرده  برگزار  شده،  دستگیر  قبل 

است.
خبرگزاری  گزارش  به 
که  مذاکرات  این  آسوشیتدپرس، 
به گفته این مقام طالبان حدود دو 
ماه پیش در یک کشور خاورمیانه 
انجام شده است اولین گام مهم در 
تبادل زندانیان میان امریکا و طالبان 

است.
یک مقام امریکایی نیز اعالم کرد که این کشور 
در  اما  است  زندانیان  تبادل  بررسی  حال  در 
مذاکرات جدیدی صورت  آیا  اینکه  خصوص 
این  نکرد.  نظری  اظهار  خیر  یا  گرفت  خواهد 
از  که  زندانیان  تبادل  مساله  به  نزدیک  مقام 
طالبان  و  امریکا  مذاکرات  پیشین  دوره های 
خودداری  بیشتر  جزئیات  ارائه  از  دارد  اطالع 

کرد.
ماری هارف، معاون سخنگوی وزارت خارجه 

امریکا هنوز این مساله را تایید نکرده است.
با  اکنون وارد مذاکرات پویا  وی گفت: ما هم 
طالبان نشده ایم و واضح است که اگر مذاکرات 
در زمان مشخصی با طالبان از سر گرفته شود 
خصوص  در  آن ها  با  هستیم  مایل  زمان  آن 

بازگشت مطمئن سرباز برگدال مذاکره کنیم.
این در حالی است که در کابل یک مقام ارشد 
کرزای،  دولت حامد  با  امریکا  که  افغان گفت 
تبادل  افغانستان در خصوص  رئیس جمهوری 

زندانیان ارتباط نزدیک دارد.
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گل آقا شیرزی با رد انصراف اش:

مسوول تقلب کرزی خواهد 
محمد شفیق گل آقا شیرزی نامزد انتخابات ریاست 
کنار  نامزدی  هیچ  نفع  به  که  کرد  اعالم  جمهوری 
انتخابات ریاست  تا آخرین مرحله  نخواهد رفت و 

جمهوری، با سایر نامزدها رقابت خواهد کرد.
او روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: 
» من حمایت اقشار مختلف جامعه را با خود دارم و 
این تبلیغات )انصراف او به نفع نامزد دیگر(، مربوط 

به افرادی می شود که خودشان رای ندارند.«
جمهوری  رییس  کرزی،  حامد  از  ادامه  در  او 
انتخابات خواست که  افغانستان و کمیسیون مستقل 

اصل بی طرفی را رعایت کنند.
به دلیل تقلب  به گفته آقای شیرزی در صورتی که 
شود،  مواجه  مشکلی  با  افغانستان  انتخابات،  در 
مسووالن  و  کرزی  آقای  دوش  به  آن  مسوولیت 

کمیسیون انتخابات خواهد بود.
انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که  این نامزد 
بعضی از مقام های دولتی از زلمی رسول، دیگر نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کنند و او این 
موضوع را با وزیر امور داخله و آقای کرزی در میان 

گذاشته است.

پست های  از  افراد  این  فوری  برکناری  خواستار  او 
دولتی شد.

بر  مبنی  تایید نشده یی  اخبار  در ۲۴ ساعت گذشته، 
کنار رفتن گل آقا شیرزی و چند نامزد دیگر، به نفع 
شبکه های  در  جمهوری،  ریاست  نامزدان  از  یکی 

اجتماعی منتشر شده است.
شیرزی  آقای  گذشتۀ  روز  اظهارات  می رسد  نظر  به 

واکنشی به این شایعات باشد.
انصراف  برای  زنی  چانه  می شود  گفته  که  درحالی 
ادامه  به نفع یک دیگر به شدت  نامزدان  از  شماری 
زمینه  این  در  نامزدان  همه  انتخاباتی  ستاد  اما  دارد، 

سکوت کرده اند.

احمد عمران
نشسِت  برگزاری  شاهد  کابل  گذشته،  هفته  پنج شنبۀ  روز 
دیگری از سری نشست های اجندای ملی در افغانستان بود؛ 
کشور  فکِر  اهل  و  نخبه گان  از  شماری  شرکِت  با  نشستی 
و  دولت سازی  مفهوم  تبییِن  پی  در  کردند  عمدتًا تالش  که 
چالش های فرا راهِ آن باشند. احمدولی مسعود نیز به عنوان 
طراح اجندای ملی و دولت وحدت ملی در کشور، در تبیین 
بیرون رفت  راه  افغانستان  که معضل  تأکید ورزید  نظریه اش 
ندارد مگر این که نخبه گان و اهل سیاست در مورد یک طرِح 
مشخِص ملی با یک دیگر به تفاهم برسند؛ طرحی که بتواند 
آیینه دارِ وضعیت فعلِی جامعه باشد و به نیازهای آن به درستی 

پاسخ دهد. 
مسالۀ دولت سازی در افغانستان، همواره با چالش های جدی 
روبه رو بوده است. از یک سو اگر به گونۀ واقع بینانه به مسأله 
اختیار  در  ارایه  قابل  و  مدون  طرحی  هرگز  ما  شود،  نگاه 
و  فالسفه  نخست  که  غربی  کشورهای  خالف  نداشته ایم. 
به  آغاز  جامعه،  اوضاع  و  شرایط   به  توجه  با  اندیشمندان 
اندیشه ورزی در مورد معضالت آن کرده اند، من در افغانستان 
شاهد چنین رویدادی نبوده ام. ما اکثراً مردمی شفاهی هستیم؛ 
مردمی که بدون وارد شدن به عمق مسایل، تالش می کنیم 
این  به  و  کنیم  را یک سره  کار  واژۀ مصطلح،  گفتن چند  با 
نتیجه برسیم که مثاًل با دیدگاه های پوپر و یا هابز می توان به 

مشکالت کشور پاسخ داد. 
زمانی کتابی را می خواندم که به حوزۀ فلسفۀ سیاسی تعلق 
داشت، نویسندۀ آن در مقدمۀ کتابش گفته بود که این اثر را 
بریتانیا به گونۀ  پیشیِن  بلر نخست وزیر  در آغاز برای تونی 
موجز نوشته بوده است. به گفتۀ نویسندۀ کتاب، زمانی تونی 
بلر از او می خواهد که به او در امر کشورداری و حل مشکِل 
حاال  که  می نویسد  کتابی  هم  فرد  این  و  کند  کمک  بریتانیا 
بسیار  هم  زمانی  است.  نشر شده  دیگر  جاهای  و  لندن  در 
شایع بود که سیاست های مارگرت تاچر نخست وزیر دیگر 
فیلسوف و  پوپر  کارل  ریموند  دیدگاه های  از  ملهم  بریتانیا، 
زمانی  کینز،  است.  بیستم  قرن  سیاسِی  معروف  نظریه پرداز 
نظریه های اقتصادی خود را مطرح کرد و به کرسی نشاند که 
جهان بحران پس از جنگ  را تجربه می کرد. با این حساب 
می بینیم که در آغاز اندیشمندان و فالسفه بوده اند که برای 

حل مشکالِت جامعه دست به کار شده اند. 

اما اگر بخواهیم به تاریخ کشورِ خود نگاهی گذرا بیندازیم، 
حل  در  تفکر  و  اندیشه ورزی  جای  که  می بینیم  به روشنی 
مشکالت سیاسی و اجتماعی آن، همواره خالی بوده است. 
ما هرگز از وضعیت گرته برداری و مالنقطی کردِن دیدگاه ها 
معضل  مهم ترین  شاید  نشده ایم.  بیرون  دیگران  نظراِت  و 
سیاسی  اندیشه ورزی  حوزۀ  در  سترونی  افغانستان،  جامعۀ 
بوده است. ما کشوری عمدتًا به قول برخی از غربی ها، گل 
گاهی  پراکنده ایم.  عاطفه  و  گفته ایم  شعر  بوده ایم.  بلبل  و 
نیز در البه الی نوشته های ادبی، به سالطین و شاهان درس 
کشورداری داده ایم. به آن ها گفته ایم که به رعیت ظلم نکنند و 
عدالت را ارج نهنـد. ُکل اندیشه ورزی ما به »نصیحت الملوک« 
و یا »گلستان سعدی« خالصه می گردد. اما همین روند نیز 
ملت های  دولت  ایجاد  و  در غرب  بنیادی  تحوالت  از  پس 
مدرن، کاماًل قطع می شود و ما حتا در عرصۀ گرته برداری از 
نظرات دیگران نیز در جا می زنیم. در چنین فضایی ست که با 
انباشِت مشکالت رو به رو می شویم، یک دیگر را نمی فهمیم، 
و  مبتال می گردیم  برابر همه چیز و همه کس  در  به سوءظن 
چاره اندیشی  و  یک دیگر  با  گفت وگو  به جای  هم  آخراالمر 
ساده  بسیار  می افتیم.  هم  جان  به  ملی،  کالن  مسایل  برای 
باشیم،  بگویم که ما بیشتر از آن که بخواهیم اهل گفت وگو 
اهل جنگ و جدل استیم. اما در این اوضاع وانفسا، یکی آمده 
و صمیمانه به معضِل افغانستان فکر کرده و تالش ورزیده 
دهد.  قرار  اندیشه ورزی و گفت وگو  را  نقطۀ عزیمِت خود 
احمدشاه  شهید  بنیاد  رییس  مسعود  احمدولی  شخص  این 

مسعود است. 
آقای مسعود از آن جایی که از بطن و متِن شرایط موجود 
کشور قیام کرده است، به این نتیجه رسیده که بدون اندیشه 
برابر ما قرار ندارد. مشکالت هر  و تفکر، هیچ راه حلی در 
الگوبرداری  با  نمی شود  است.  خودش  به  متعلق  جامعه، 
محض، در حِل مسایل افغانستان توفیق یافت. من باور دارم 
کارساز  شک  بدون  عرصه  این  در  دیگران  دیدگاه های  که 
تعلق  خاص  ملِت  و  سرزمین  یک  به  تنها  اندیشه ها  است. 
تردید  بدون  و  استند  انسان ها  همۀ  آِن  از  آن ها  ندارند؛ 
این را هم  نیز کمک کنند. ولی  می توانند به حل مسایِل ما 
را  خود  خاِص  مشکالِت  جامعه یی،  هر  که  نکنیم  فراموش 
باشند. پس  متفاوت  دیگر  با کشوری  است  که ممکن  دارد 
می توان نتیجه گرفت...                            ادامه صفحه7

طالبان مذاکره با امریکا بر سر تبادل زندانیان 
را تایید کرد

اجندای ملی و ارایۀ یک نسخۀ بومی برای افغانستان


