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شما هرگز از فردي ديگر بيم نداشته ايد. تنها چيزي كه هميشه شما
 را مي ترسانده، ديدگاه هاي خودتان در مورد آن فرد بوده است.
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عبداهلل  عبداهلل  داکتر  دوم  معاون  محقق  محمد  حاجی 
نخست  دور  در  کرزی  رییس جمهور  که  می گوید 
اما در دور  بازی کرد،  متفاوتی  برگ های  با  انتخابات، 
کار  احمدزی  اشرف غنی  داکتر  به سود  مشخصًا  دوم، 

می کند.
تلویزیون های  با  که  گفت وگوهایی  در  محقق  آقای   
حکومت،  که  گفت  همچنان   داشت،  یک  و  طلوع 
تیم  به دور دوم کشاند، ورنه  مهندسی  با  را  انتخابات 
اصالحات و همگرایی در دور اول انتخابات پیروز بود. 
رییس  سعادت  ستار  آقایان  محقق،  حاجی  همچنان 
امرخیل  ضیاالحق  و  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون 
که  کرد  متهم  را  انتخابات  کمیسیون  دبیرخانۀ  رییس 
و  می کنند  کار  احمدزی  اشرف غنی  داکتر  به سود 

می خواهند مانع پیروزی داکتر عبداهلل شوند. 
او گفت که در این انتخابات همۀ صالحیت ها به رییس 
دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات داده شده است؛ اما آقای 
امرخیل به نفع اشرف غنی احمدزی کار کرده و در این 
دوره هم این نگرانی وجود دارد که در نتایج انتخابات 

دست برد بزند.
آقای  سخنان  این  انتخابات،  کمیسیون  سخنگوی  اما 

محقق را رد کرده است.

ملی،  نهضت  تصدی  دوران  در 
ریيس جمهور  مکرر  پيشنهادهای 
كرزی مبنی بر قبولِی مقام معاونيت 
اوِل ریاست جمهوری را در دو نوبت 
آن  به  خود  كه  اصولی  اساس  بر 
نوبت اول  معتقد بودم، نپذیرفتم. 
و  عبداهلل  صاحب  داكتر  حضور  در 
داكتر صاحب  در حضور  دوم  نوبت 
اشرف غنی و هم چنان چندین مرتبه 
آقای  كابينۀ  در  عضویت  پيشنهاد 

كرزی را رد كردم.
منظور  به  را  ملی  آجندای  طرح 
موجود  سياسِی  تالش های  تکميل 
روی دست گرفتم و پس از دو سال 
غنامندی  برای  مستمر  تالِش  و  كار 
گزینه یی  عنوان  به  سرانجام  آن، 
مناسب و منطقی برای گذار به ثبات 
خدمت  در  پایدار،  صلح  و  سياسی 
قرار  افغانستان  نخبه گان  و  مردم 

گرفت



جامعۀ جهانی در بیش از یک دهۀ اخیر، بدون 
شک دسِت باالیی در بازی های سیاسِی جاری 
همواره  که  هرچند  است.  داشته  افغانستان  در 
فقط  آن ها  که  بوده  این  جهانی  جامعۀ  ادعای 
ارزش های  و  افغانستان  مردمِ  منافِع  حافظ 
دیار  این  در  را  مردم ساالری  که  دموکراتیکی 
تضمین می کند، هستند؛ اما کم نبوده مواردی که 
تصمیم ها و جهت گیری های شان، پرسش برانگیز 
و جانب دارانه بوده است. انتخابات هم به عنواِن 
یک مقولۀ ملی و فراگیر در افغانستان، جزِو آن 
مواردی ست که جامعۀ جهانی باید بکوشد تا از 
هرگونه جهت گیری و رفتار و تصمیمی که باورِ 
مردم را به بی طرفِی آن ها سست کند، بپرهیزد. 
چرا که اگر ما به شعارِ محورِی آن ها که هدف 
و دورنمای وجودی شان در افغانستان را تصویر 
طبق  باید  باشیم،  داشته  باور  بخواهیم  می کند، 
شعار و ادعای شان ـ که تنها هدِف حضورشان 
را صلح آوری و تضمیِن ثبات و تحکیِم پایه های 
بارِ  یک  تا  خوانده اند  افغانستان  در  دموکراسی 
دیگر به النه یی برای تروریستان مبدل نشود ـ 
مردم  باور  که  گزینه یی  هر  از  که  کنند  تالش 
و  دموکراسی  بودِن  ثمربخش  به  نسبت  را 
و  کشور  ادارۀ  برای  دموکراتیک  مکانیزم های 
می سازد،  ُسست  قدرت  مدنِی  انتقال  هم چنین 
اعتمادسازی  برای  عوض،  در  و  کرده  پرهیز 

بیشتر حرکت کنند!
خط  عنوان  به  ما  مردمِ  برای  هم  انتخابات 
قرمزی که سره را از ناسره می تواند جدا کند، 
تهدیداِت  و  خطرات  با  سخت  روزها  این 
است.  مواجه  گذشته  به  نسبت  فراگیرتری 
جریان  نفع  به  انتخابات  مهندسِی  برای  تالش 
و گروهی خاص، تهدیدات طالبان و گروه های 
مسلِح مخالِف دولت و هم چنین همۀ دست های 
از دموکراتیزه شدِن  به نوعی  پنهانی که  پیدا و 
و همه  دارند، همه  بیم  افغانستان  در  حاکمیت 
جزِو دغدغه های بزرگی ست که فرا روِی مردم 
از  آن ها  شدِن  دل سرد  موجب  و  گرفته  قرار 
اشتراک در دورِ دوم می تواند باشـد. حال اگر 
این گمانه زنی ها که امروز در مورد جانب دارانه 
قوت  دارد،  وجود  جهانی  جامعۀ  کردِن  عمل 
بگیرد و خدای ناکرده شواهد و قراینی که دال 
بر زد و بندهایی در پشت پرده برای جانشین 

حکومِت  رأس  در  دل  خواه  مهره یی  کردِن 
این  و  شود  یافت  آن ها،  سوی  از  افغانستان 
حرکت های ضد خواست و ارادۀ مردمی آشکار 
اولین و سخت ترین  که  پیداست  ناگفته  گردد، 
از سوی جامعۀ  اثِر یک چنین حرکتی  و  نتیجه 
سیاسِی  فضای  شدِن  کشیده  بحران  به  جهانی، 
افغانستان است تا جایی که مشروعیِت انتخابات 
را چه در دور اول و چه در دور دوم زیر سوال 

بَرد!
جامعۀ  شرایطی،  یک چنین  در  که  به جاست 
جهانی موضعی مشخص، تعریف شده و بسیار 
دور  در  به خصوص  انتخابات  به  نسبت  دقیق 
دوم، اختیار کند تا بتواند بیشترین حمایت را از 
آرای مردمی و حکومتی که به پشتوانه و رأی 
حقیقی مردم به روی کار بیاید را داشته باشد. 
اصلِی  از حامیان  عنواِن یکی  به  جامعۀ جهانی 
نقش  می تواند  پساطالبان،  دوران  در  افغانستان 
پایه های  تحکیم  برای  را  برجسته یی  و  ارزنده 
چه  و  کند.  بازی  افغانستان  در  دموکراسی 
نمودی باالتر و واالتر از انتخابات و تجلِی رأی 
و ارادۀ حقیقِی مردم که از دِل صندوق های رأی 
جهانی  جامعۀ  اگر  تردید  بدون  می آید.  بیرون 
تالشی  و  برده  انتخابات  در  دستی  بخواهد 
دیده ها  از  باشد،  داشته  نتیجه  مهندسی  برای 
این گونه  اما  برمال خواهد شد.  و  نمانده  پنهان 
حرکت ها هیچ سودی به حاِل مدیریت فضای 
چرا  داشت.  نخواهد  افغانستان  کنونِی  سیاسِی 
از  این دور  افغانستانی یی که در  که شهروندان 
انتخابات اشتراک خواهند کرد، تفاوت اساسی 
و زیادی با شهروندانی دارند که در دو دورِ قبل 
در انتخابات اشتراک کرده بودند. جامعۀ جهانی 
بهتر است باور کند که ذهنیت ها در مورد انتقال 
قدرت، سامان بخشی و توزیع قدرت و اعمال 
به  افغانستان،  در  کردن  حکومت  و  حاکمیت 
با گذشته تفاوت کرده و دیگر سنت های  کلی 
پوسیده و کهنه یی که وقعی به مردم و تصمیِم 

آن ها نمی نهد، جایی در جامعۀ ما ندارد.
در  خواه ناخواه  امروز  که  سیاسی یی  رشد 
رونما  ما  جامعۀ  مختلِف  اقشارِ  و  مردم  بین 
پوسیدۀ  سنت های  با  کمتر  شده،  چشم گیر  و 
سیاسِی گذشته موافق و سازگار است. هرچند 
توانسته   ... و  نژاد  و  زبان  و  قبیله  و  قوم 

دست مایه یی برای اشخاص و جریان هایی شود 
که تا اکنون بخشی از قدرِت توده ها را با خود 
دارند، اما در کل اگر نگاهی مقایسه یی به امروز 
شک  بدون  باشیم،  داشته  افغانستان  دیروزِ  و 
می خواهد  که  افغانستانی ست  امروز  افغانستاِن 
محورهای  و  تفاوت ها  این  تمام  از  جدای 
دیگر  و  بزند  انتخاب  به  دست  خود  واگرایی، 
او  جای  به  دیگری  کِس  هیچ  نیست  حاضر 
اگر  باشد. حال  تصمیم گیرنده و سرنوشت ساز 
مردم  حقیقِی  آرای  به  نخواهد  جهانی  جامعۀ 
که  باشد  این  صددِ  در  خود  و  بگذارد  احترام 
از یک  بیش  دستاوردهای  و  منافع  برای حفظ 
دهۀ خویش، به تنهایی فیصله کرده و به هر بهانه 

مردم  که  کند  در جهتی حرکت  دیگر،  دلیل  و 
به یک  طرف و خواسِت آن ها در طرف دیگِر 
دموکراسی  حقیقی،  بازندۀ  گیرد؛  قرار  معادله 
در  تازه  افغانستان  در  که  بود  خواهد  نوپایی 
حال جان گرفتن و بالیدن است و با یک چنین 
مرِگ  یک  به  خودسری هایی،  و  بی احتیاطی ها 
زودرس و دردناک مواجه می شود! پس شایسته 
تنها  و  تنها  جهانی  جامعۀ  که  است  بایسته  و 
انتخاباِت  از یک  و  باشد  مردمی  موضِع  مدافع 
نتیجه  و  کند  فراگیر حمایت  و  عادالنه  و  آزاد 
هر  هم  آینده  در  و  واگذارد  مردم  خودِ  به  را 
کسی را که مردم برگزیدند، بدون قید و شرط 
مورد حمایت و توجه قرار دهد. مسلمًا که تنها 
راه حِل بحران های زنجیره یی در افغانستان این 
است که این بار خودِ مردم طرِف اصلِی تعامل 
آن ها،  ارادۀ  و  لحاظ خواست  با  و  گیرند  قرار 
تصمیماِت کالن و سرنوشت سازِ سیاسی در این 

کشور اخذ و تطبیق شود. 
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حليمه حسينی

مـبادا جامعۀ جهانی در انتخاباِت افغانستان

 خـطا کنـد!

 

انتخاباتی  کارزارهای  آغاز  از  روز  پنج  حالی که  در 
می گذرد، یارگیری ها و آرایش های جدید انتخاباتی تقریبًا 
رو به پایان است. تمام شخصیت ها، نهادها و احزابی که 
در انتخابات دور اول موضع گیری داشتند، در محور دو 
نامزد رقیب جمع شده اند و می روند که نبرد انتخابات را 

برندۀ میدان شوند. 
با توجه به این یارگیری ها و آرایش های جدید انتخاباتی 
و نیز با توجه به فاصلۀ چهارده درصدی دو نامزد پیشتاز، 
سرنوشت انتخابات تقریبًا روشن است و طبق محاسبات 
اولیه، تفاوت دو نامزد 70 و 30 درصد خواهد بود. اما 
رای  و  دوم  دور  انتخابات  در  اصلی  مشکل  این همه،  با 
مردم نیست. مردم در همان دور نخست هم سرنوشت 
انتخاب نموده  تعیین کرده و زعیم خود را  انتخابات را 

بودند. 
فعالیت  میکانیسم  و  کارکرد  بر  اصلی  اعتراض  اکنون، 
مردم  رای  سرنوشت  که  است  انتخاباتی  کمیسیون های 
در آن جا وارونه می شود. بر فرض اگر مردم صددرصد 
کارکرد  بر  اگر  بریزد،  نفر  به صندوق یک  را  رای خود 
کمیسیون نظارت صورت نگیرد، به یقین که نتیجۀ رای 

مردم معکوس خواهد بود.
انتخابات  در  تقلب  بودن  گسترده  وجود  با  سوگ مندانه 
انتخابات جدی  نامزدان  سوی  از  معضل  این  اول،  دور 
گرفته نشد. با آن که هر دو ستاد ادعای تقلب را دارند 
اما به نظر می رسد که انتخابات دور دوم نیز با شکل و 
شمایل قبلی کمیسیون های انتخاباتی برگزار خواهد شد. 
هیچ تغییر ساختاری و یا عزل افرادی که به تقلب متهم 
اند صورت نگرفت و هنوز هم روشن نیست که در آینده 

صورت گیرد. 
افزون بر آن، طبق ادعای کمیسیون انتخابات قرار است 
که حدود 4000 محل رای دهی جدید، بر اساس تقاضای 
آزاد و  انتخابات  بنیاد  ایجاد گردد. در همین حال  مردم 
هم  را  اول  دور  انتخابات  نظارت  که  افغانستان  عادالنۀ 
محالت  از  رقم  همین  که  است  گفته  داشت،  عهده  بر 
ناامن کشور  مناطق  در  اول،  دور  انتخابات  در  رای دهی 
ایجاد شده بود. حاال اگر به همین گونه این 4000 محل 
جدید رای دهی ایجاد شود- آن هم طبق اطالعات قبلی 
که  است  بدیهی  دارند-  قرار  ناامن  مناطق  در  همه  که 
انتخابات دور دوم هم به تقلب آلوده خواهد شد.  یک 
این  آرای  رقم  که  می دهد  نشان  سرانگشتی  محاسبۀ 
محالت حدود 2400000 خواهد بود و این رقمی  است 

که سرنوشت هر گونه انتخابات را تغییر می دهد.
در انتخابات دور اول هم دعوا بر سر الدرک شدن یک 
میلیون رای بود. ادعای ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل این 
غنی  اشرف  آقای  سود  به  آرا  این  میلیون  نیم  که  بود 
حساب شده، و نیم دیگر آن اصاًل شمار نشده است؛ اما 
سوگ مندانه که این قضیه نیز جداً پی گیری نشد و معلوم 

نگردید که حقیقتًا یک میلیون رای کجا رفت؟
اینک پرسش این است که اگر حدود دو نیم میلیون رای 
دیگر از محالتی که اصاًل امنیت کافی ندارند، بیرون بیاید. 
سرنوشت انتخابات چه گونه خواهد شد؟ به نظر می رسد 
انتخابات  کمیسیون  و  الزامی است  سوال  این  پاسخ  که 
باید  محالت  این  ایجاد  برای  بدهد.  پاسخ  را  آن  باید 
نیازمندی ها و مکان های امن، نشانی شوند و طبق اسناد 
تفهیم شود.  برای مردم  آن  و گزارش های درست، همۀ 
تیفا؛ و  و  فیفا  نظیر  انتخاباتی  ناظر  نهادهای  بر  هم چنان 
ستادهای انتخاباتی است که از چندی و چونی ایجاد این 
تاسیس بی رویۀ  اال  بیاورند. و  محالت رای دهی سر در 
دالیل  ابهام  نیز  و  ناامن،  مناطق  در  رای دهی،  محالت 
ایجاد و نیازمندی های این محالت، به جز از زمینه چینی 

برای تقلب، معنای دیگر نخواهد داشت. 

چرا چهارهزار محل رای دهی 

دیگر  ایجاد می شود؟

هرچند قوم و قبیله و زبان و نژاد و ... 
توانسته دست مایه یی برای اشخاص و 
جریان هایی شود که تا اکنون بخشی 
از قدرِت توده ها را با خود دارند، اما در 
کل اگر نگاهی مقایسه یی به امروز و 
دیروِز افغانستان داشته باشیم، بدون 
شک افغانستاِن امروز افغانستانی ست 
که می خواهد جدای از تمام این 
تفاوت ها و محورهای واگرایی، خود 
دست به انتخاب بزند و دیگر حاضر 
نیست هیچ کِس دیگری به جای او 
تصمیم گیرنده و سرنوشت ساز باشد. 
حال اگر جامعۀ جهانی نخواهد به آرای 
حقیقِی مردم احترام بگذارد و خود در 
صدِد این باشد که برای حفظ منافع و 
دستاوردهای بیش از یک دهۀ خویش، 
به تنهایی فیصله کرده و به هر بهانه 
و دلیل دیگر، در جهتی حرکت کند که 
مردم به یک  طرف و خواسِت آن ها در 
طرف دیگِر معادله قرار گیرد؛ بازندۀ 
حقیقی، دموکراسی نوپایی خواهد بود 
که در افغانستان تازه در حال جان 
گرفتن و بالیدن است و با یک چنین 
بی احتیاطی ها و خودسری هایی، به یک 
مرِگ زودرس و دردناک مواجه می شود!
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10 حقیقتی که باید درباره انتخابات 
ریاست جمهوری اوکراین بدانید

راشا تودی
رای  پای صندوق های  به  روز یک شنبه  اوکراینی ها 
رفتند تا یک رییس جمهور جدید را سه ماه پس از 
قبلی در یک کودتا سرنگون  آن که رییس جمهور 
این  درباره  حقایق  برخی  اما  کنند  انتخاب  شد، 

انتخابات و کاندیداهای آن حائز اهمیت است.
پایگاه اینترنتی راشاتودی در گزارشی »10 حقیقت« 
مهم را درخصوص انتخابات ریاست جمهوری اخیر 

اوکراین مورد اشاره قرار داده است:
حقیقت اول:

اختیارات  اوکراین،  در  کودتا  وقوع  از  پس 
نفع  به  توجهی  قابل  طرز  به  ریاست جمهوری 
در  نظرسنجی ها  براساس  یافت.  کاهش  پارلمان 
زیاد  احتمال  به  اخیر  جمهوری  ریاست  انتخابات 
پیروز  اوکراینی  اُلیگارش معروف  »پتر پوروشنکو«، 
یافت  درخواهد  تحلیف  از  پس  او  اما  شد  خواهد 
حزب  با  ندارد،  حزبی  پارلمان  در  که  آن  دلیل  به 
با  دولتی  تصمیمات  زمینه  در  پدری«  »سرزمین 
مشکل روبرو خواهد شد. حزب سرزمین پدری به 
در  پروشنکو  اصلی  رقیب  تیموشنکو،  یولیا  رهبری 
را  پارلمان  نمایندگان  از  عمده ای  بخش  انتخابات، 

در دست دارد.
حقیقت دوم:

تیموشنکو در مقطعی در جریان تبلیغات انتخاباتی تهدید 
کرد اگر پروشنکو پیروز شود موج جدیدی از اعتراضات 
خیابانی را آغاز خواهد کرد. موانعی که در جریان دور 
قبلی اعتراضات ضد دولتی اوکراین در مرکز شهر کی یف 
برپا شدند هنوز برچیده نشده اند بنابراین همه زمینه های 
الزم برای آن که دور سوم اعتراضات میدان استقالل در 

کی یف آغاز شود، وجود دارد.
حقیقت سوم:

 21 مجموع  از  کاندیدا  دو  تنها  تیموشنکو  و  پروشنکو 
یافته  نامشان به برگه های رأی راه  کاندیدایی هستند که 
دارت  لرد  »سیت  شامل  نیز  دیگر  کاندیدای   23 است. 
وادر« از کاندیداتوری در انتخابات محروم شدند. هفت 
از  کردند  اعالم  انتخاباتی  تبلیغات  جریان  در  کاندیدا 
کاندیداها  این  بارزترین  می دهند.  انصراف  رقابت ها 
از  یکی  و  اوکراینی  معروف  بوکسور  کلیچکو«  »ویتالی 
که  است  اخیر  اعتراضات  در  اصلی  مخالف  چهره  سه 
تمایل  ابراز  مقام شهرداری کی یف  به  به رسیدن  نسبت 

کرده است.
حقیقت چهارم:

اخیر  ریاست جمهوری  انتخابات  تبلیغات  جریان  در 
»اولگ  جمله  از  کاندیدا  چند  علیه  حمالتی  اوکراین 

تزارف«، سیاستمداری که ارتباط قدرتمندی با شرق دارد، 
صورت گرفت. تزارف توسط فعاالن ملی گرا مورد ضرب 
و شتم قرار گرفت و یکی از چند نفری است که اعالم 
کردند تمایلی برای رسیدن به ریاست جمهوری ندارند.

حقیقت پنجم:
انتخابات  با نزدیک شدن به موعد  روز پنج شنبه گذشته 
ریاست جمهوری، نظامیان اوکراینی حمالت خود به دو 
بخشیدند.  شدت  را  لوگانسک  و  دونتسک  شرقی  شهر 
اوکراین  موقت  جمهوری  رییس  تورچینف،  آلکساندر 
اظهار داشت مقامات این کشور به دنبال آن هستند که در 
این دو شهر صلح و آرامش برقرار کنند. با این وجود این 
روز یکی از خونین ترین روزها در درگیری های کیف با 

شبه نظامیان مسلح محلی بود.
حقیقت ششم:

اعالم  لوهانسک  و  دونتسک  خودخوانده  دولت های 
به  مربوط  مناطق  در  ریاست جمهوری  انتخابات  کردند 
خود را با اخالل مواجه خواهند کرد. با این وجود کی یف 
معتبر خواهد  را  مناطق  این  در  انتخابات  که  گفته است 
دانست. عمال انتخابات در این دو شهر حتی اگر تنها در 
یک حوزه رای گیری رخ دهد، معتبر دانسته خواهد شد. 
مقامات جدید کی یف الیحه انتخاباتی را اصالح کرده و 
لزوم حضور حداقلی رای دهندگان در انتخابات را از آن 

حذف کردند.
حقیقت هفتم:

افرادی که کی یف آنها را »جدایی طلب« خوانده تنها 
ریاست  انتخابات  نتایج  رد  قصد  که  نیستند  کسانی 
دارند. حزب کمونیست  را  اوکراین  اخیر  جمهوری 
اوکراین به گفته یکی از قانونگذارانش، اقدام مشابهی 
با  مرتبط  طرحی  چنین  دارد.  بررسی  دست  در  را 
به  اوکراین  جدید  مقامات  که  است  حقیقت  این 
دنبال غیرقانونی دانستن این حزب به دلیل آنچه که 
این  انتقاد  هستند.  خوانده اند  جدایی طلبانه  اقدامات 
شرقی  مناطق  در  اوکراین  نظامی  عملیات  از  حزب 
مورد خوشایند مقامات کی یف واقع نشد و آنها حتی 
همه قانونگذاران این حزب را از یک جلسه استماع 
پارلمان اخراج کردند. طی این جلسه قرار بود یک 
گزارش محرمانه درباره این عملیات ها قرائت شود. 
اوکراین  کمونیست  حزب  رهبر  سیمونینکو«،  »پتر 
از رقابت های ریاست جمهوری کنار  اعالم کرد که 

می کشد.
حقیقت هشتم:

به  کشور  این  به  روسی  خبرنگاران  ورود  اوکراین 
منظور پوشش انتخابات ریاست جمهوری را ممنوع 
کرده است. پرسنل بخش های اسپانیایی و عربی شبکه 
 ،VGTRK راشاتودی و همچنین خبرنگاران شبکه
در  رادیویی  شبکه  یک  همچنین  و  کومرسانت  روزنامه 
مسکو از جمله خبرنگارانی بودند که از اوکراین اخراج 
و  امنیت  سازمان  و  بشری  حقوق  های  سازمان  شدند. 
بیان  آزادی  دلیل سرکوب  به  اوکراین  از  اروپا  همکاری 

پس از کودتا در این کشور انتقاد کرده اند.
حقیقت نهم:

قرار است بیش از سه هزار و 600 ناظر خارجی از 19 
اوکراین  انتخابات  بر  بین المللی  سازمان   19 و  کشور 
بر  آنها  از  تعداد  چه  که  نیست  مشخص  کنند.  نظارت 
اقدامات  به  توجه  با  شرقی  مناطق  در  انتخابات  فرآیند 
نظامی اخیر کی یف در این مناطق نظارت خواهند کرد. 
برای نخستین بار در تاریخ اوکراین روسیه هیچ ناظری را 
به این کشور نفرستاده است هرچند که برخی گرو های 
بر  دور  راه  از  گفته اند  روسیه  در  واقع  بشری  حقوق 

رقابت های انتخاباتی اوکراین نظارت می کنند.
حقیقت دهم:

این  در  که  اوکراین  مردم  اراده  به  گفتند  روسیه  رهبران 
با هرکسی  و  احترام گذاشته  ابراز خواهد شد  انتخابات 
شود  انتخاب  جمهور  رییس  عنوان  به  اوکراین  در  که 
همکاری  اوکراین  فعلی  مقامات  با  مسکو  که  همانگونه 
رییس  پوتین،  والدیمیر  پیش تر  می کنند.  همکاری  دارد، 
جمهوری روسیه گفت، از نظر وی بخش عمده مقامات 

کی یف غیرمشروع بوده یا مشروعیت نسبی دارند.

نواز شريف: 

هیچ دو کشوری به اندازۀ هند 
و پاکستان اشتراکات ندارند

مراسم تحلیف نخست وزیر جدید هند
وزیر دفاع مصر:  

با هر تالشی برای تاثیرگذاری بر نتایج 

انتخابات با قاطعیت برخورد می کنیم
روز  جاناتا  بهاراتیا  حزب  کاندیدای  مودی،  نارندرا 
دوشنبه به عنوان نخست وزیر جدید هند سوگند یاد 

کرد.
با  مراسمی  نارندرا مودی طی  بی بی سی،  به گزارش 
عنوان  به  پاکستان  نخست وزیر  نواز شریف،  حضور 
جاناتا  بهاراتیا  ملی گرای  حزب  از  هند  نخست وزیر 

سوگند خورد.
در این مراسم که در کاخ ریاست جمهوری در دهلی نو 
برگزار شد، میهمانانی از جمله سران و شخصیت های 
سیاسی پاکستان و سایر کشورها دعوت شده اند. اما 
کشور  دو  استقالل  زمان  از  که  است  بار  اولین  این 
از  پاکستان و هند در سال 1947، یک نخست وزیر 
یکی از این دو کشور در مراسم تحلیف همتای خود 

شرکت می کند.
مراسم  این  به  میهمان  هزار   4000 از  بیش  دیروز 
)سه شنبه(  امروز  از  مودی  نارندرا  و  دعوت شده اند 
رسما کار خود را آغاز خواهد کرد و گفته می شود که 

قرار است با نواز شریف دیدار داشته باشد.
بزرگ  انتخابات  در  توانست  جاناتا  بهاراتیا  حزب 
انجامید،  طول  به  ماه  یک  از  بیش  که  هند  پارلمانی 
اکثر کرسی ها را از آن خود کند. این حزب پس از 
اکثر کرسی ها  تنهایی  به  تنها حزبی بود که  30 سال 

را بدست آورد و حزب حاکم کنگره را شکست داد. 
برخی  که  است  هندو  ملی گرای  حزب  حزب،  این 
فضای  در  دیگران  سوی  از  بارها  آن  سیاست های 

متکثر هند، افراطی و تفرقه انگیز اعالم شده است.
نارندرا مودی که از سال 2001 سروزیر ایالت گجرات 
در غرب هند بوده است، از یک طرف سیاستمداری 
پویا و کاردان محسوب می شود ولی از طرف دیگر 
تحت انتقاد قرار دارد که در شورش های هندوها علیه 
قتل صدها شهروند  به  که  در سال 2002  مسلمانان 
کاری  انجامید،  افراطی  هندوهای  دست  به  مسلمان 

برای حمایت و حفاظت از مسلمانان انجام نداد.

نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه گفت به 
قدرت رسیدن نارندرا مودی به عنوان نخست وزیر جدید 
هند »فرصتی بزرگ« برای این دو کشور همسایه است تا 

فصل جدیدی را در روابط دوجانبه آغاز کنند. 
شریف که برای شرکت در مراسم تحلیف مودی به دهلی 
تلویزیونی »ان دی تی وی« هند  به شبکه  نو رفته است 
گفت:» این یک لحظه و فرصت بسیار بزرگ است. این 
دو  هر  شوند.  نزدیک  هم  به  طرف  دو  تا  است  فرصتی 
دولت ماموریتی قوی دارند. این امر می تواند به شروع 

فصلی جدید در روابط کمک کند.«
شریف اولین نخست وزیر پاکستان است که از زمان شکل 
گیری دو کشور هند و پاکستان در سال 1947 میالدی در 

مراسم تحلیف نخست وزیر هند شرکت می کند. 
با یکدیگر  بار  تا کنون سه  از سال 1947  این دو کشور 
جنگیده اند و در شرایط فعلی نیز بر سر منطقه کشمیر با 

هم اختالف دارند. 
شریف که قرار است روز سه شنبه گفتگوهای دوجانبه یی 
با مودی برگزار کند، گفت دو کشور همسایه می توانند 

با تکیه بر میراث مشترک خود بر اختالفات غلبه کنند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از دهلی نو، شریف افزود : 
»هیچ دو کشوری را نمی شود پیدا کرد که به اندازه هند 
داشته  فرهنگی و سنتی  اشتراکات  با یکدیگر  پاکستان  و 
باشند. پس چرا نباید این اشتراکات را به نقطه قوت خود 
تبدیل کنیم؟ ما باید ترس، عدم اعتماد و سوء ظن ها را 
به یکدیگر از میان برداریم. دو کشور باید منطقه را از شر 
بی ثباتی و ناامنی که دهه های متوالی ما را درگیر کرده 

است خالص کنند.«

وزیر دفاع مصر اعالم کرد که نیروهای مسلح با هر تالشی با هدف 
تاثیر گذاری بر نتایج انتخابات با قاطعیت برخورد می کند.

صدقی صبحی فرمانده کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع مصر اعالم 
کرد که نیروهای مسلح با هر تالشی با هدف تاثیر گذاری بر نتایج 

انتخابات با قاطعیت برخورد می کند.
برگزاری  و  ملت  بین  بخواهد  که  تالشی  هر  مقابل  در  افزود:  وی 
انتخابات ریاست جمهوری بایستد مقابله خواهیم کرد و دربرابر هر 
مسئله ای که بخواد بر روند برگزاری انتخابات تاثیر بگذارد می ایستیم.

بیش از 53.9 میلیون رأی دهنده مصری به مدت دو روز یعنی دیروز 
و امروز پای صندوق های رأی رفتند تا رییس جمهور جدید خود را 
از بین حمدین صباحی نامزد ملی گرا و ناصری و عبدالفتاح السیسی 
وزیر دفاع و چهره شناخته شده مصر که محمد مرسی را از قدرت 

برکنار کرد، یکی را به کاخ ریاست جمهوری بفرستند.

مرکل:
 آرای چشمگیر برخی احزاب راست گرا 

و پوپولیست نگران کننده است
نتایج  از  که  کرد  اعالم  اظهاراتی  در  آلمان  صدراعظم 
در  پوپولیست  و  راست گرا  احزاب  برخی  توجه  قابل 
شده  نگران  و  شگفت زده  اروپایی  پارلمان  انتخابات 

است.
در  آلمان  صدراعظم  مرکل  آنگال  رویترز،  گزارش  به 
احزاب  برخی  قوی  نتایج  از  که  کرد  اعالم  اظهاراتی 
اروپایی  پارلمان  انتخابات  در  پوپولیست  و  راست گرا 

شگفت زده و نگران شده است.
وی در کنفرانس خبری اظهار داشت: »نتایج قابل توجه 

و تأسف آور است.«
ملی گرای  احزاب  انگلستان  و  فرانسه  کشور  دو  در 
و  آرا  اکثریت  حائز  توانستند  اروپا  اتحادیه  مخالف 
از  بسیاری  در  شوند.  اروپایی  پارلمان  کرسی های 
احزاب و جریانات  نیز  اروپا  اتحادیه  دیگر  کشورهای 
تندوری راست  و چپ  شاهد افزایش قابل توجه آرای 

خود بودند.



داكتر پيمان هاشميان

پرسش کردن، یکی از قوی ترین ابزارهای تفکر عاقالنه و منطقی است؛ بنابراین با 
توجه به نقش بنیادی تفکر می توان دریافت، پرسش کردن در هر زمینه یی شاه کلید 

موفقیت، خوش بختی و سعادت انسان است.
عقالنیت،  پایه های  از  یکی  چون  است:  معتقد  ارسطو  پرسش گری،  اهمیت  در 
پرسشگری است؛ پس انسان به اندازه یی که پرسش، نقد و شک می کند، خردمند 
است. کارکرد اساسی سوال کردن تا حدی است که یکی از ویژه گی های انسان از 
همان نوزادی، حس کنجکاوی و پرسش است، اما به جای رشد و تقویت آن، این 
حس عمیق و روشن گرانه به دلیل تربیت نادرست، بی حوصله گی و نداشتن حس 

مسوولیت در مقابل فرزندان، از همان کودکی سرکوب می شود.
را  خود  رشد  مراحل  فرزندشان  باشند  خوشحال  این که  جای  به  والدین  برخی 
از پرسش های فرزند خود خسته شده و تصور می کنند  به سالمت طی می کند، 
کودک شان فضول است و به هر چیزی کار دارد؛ در حالی که او با پرسش در حال 

یادگیری و شناخت دنیای اطراِف خود است.
در این مقاله صرفًا به چه گونه گی رشد و پرورش حس پرسش گری در کودکی و 

نوجوانی می پردازیم.
کنجکاوی از چه سنی آغاز می شود و طبق این ویژه گی، کودک کنجکاو به 

دنبال چیست؟
یکی از ویژه گی های شخصیتی ما، دقیقًا از بدو تولد کنجکاوی است. به تدریج 
میزان کنجکاوی افزایش پیدا می کند. در واقع هدف از کنجکاوی، جست وجوی 
یک پدیدۀ جدید است. در واقع کودکان از طریق کنجکاوی و جست وجو در حال 
و  موفقیت  در  سودمندی  اثرات  آن ها،  کنجکاوی  جنبۀ  تقویت  هستند.  آموختن 
سعادت شان خواهد داشت. هرچند اطفال دوست دارند بدانند آدم های دوروبرشان 
و هر چیزی در اطراف شان است چه ویژه گی هایی دارند، اما این اجازه دادن به این 
معنا نیست که آن ها به هر چیزی دست بزنند. یک کودک باید بداند به هر چیزی 

نباید دست زد. به همین دلیل باید یک مرز درست کنیم، هم به دنبال این باشیم 
که کودک مان دنبال چیزهای جدید بگردد و از طرف دیگر نیز باید حدود مقررات 

کنجکاوی را برای او مشخص کنیم.
با افزایش سن، دامنة کنجکاوی کودکان چه تغییری می کند؟

کنجکاوی کودکان در سه ماهه گی تا شش ماهه گی معموالً در حول وحوش یک 
یک  در  پیرامون خودشان  در  معموالً  ماهه گی  نُه  تا  ماهه گی  از شش  است.  متر 
نه  از  می گردند.  جدید  چیزهای  دنبال  متری  سه  ـ  دو  فضایی  در  معمولی  اتاق 
ماهه گی تا دوازده ماهه گی کنجکاوی آن ها از این فراتر رفته و دوست دارند در 
خارج از محدودۀ پدر و مادر، کنجکاوی و جست وجو کنند و بعد از آن، از یک 
سال تا یک ونیم سال، کودک دوست دارد کاماًل در خارج از محدودۀ پدر و مادر 
کنجکاوی کند. بنابراین اگر می خواهیم کنجکاوی کودِک خود را تقویت کنیم، باید 
به این ویژه گی ها توجه نماییم. برای نمونه در این فاصله ها به تناسب سِن آن ها 

وسایلی قرار دهیم که در معرض نگاه شان قرار گیرد.
حد و حدود کنجکاوی در اطفال باید به چه میزانی باشد؟

باید از دو ساله گی به بعد برای کنجکاوی آن ها قانون درست کنیم. مثاًل می گوییم 
قانون استفاده از وسایل خطرناک. برای تمرین استفاده از گوگرد، کودک را می بریم 

بیرون شهر، به او می گوییم هیزم جمع کند و آن را آتش بزند.
به این شیوه کودک می داند استفاده از گوگرد فقط در شرایط بیرون انجام می شود یا 
اگر می خواهد دست به وسایل خطرناک بزند، ما باید قانونش را برای او مشخص 
بکنیم تا درک کند که می تواند کنجکاوی خود را البته طبق قانون و قالب خاصی 

برآورده سازد.
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باید کنجکاوِی کودکان مان را 
پخته کنیـم!

زهره روحی 

کار  نیروی  به  بی نیاز  جهاِن  تصور  شاید 
انسانی، در گذشته یی نه چندان دور، یکی 
اما  باشد،  بوده  بشر  مطلوب  رویاهای  از 
روزافزون  بی کارِی  به  توجه  با  امروزه 
تکنولوژیکی از یک سو، و ناامنی اقتصادی 
ـ معیشتی از سوی دیگر و نیز معضالت 
اخیِر هویت و اعتبارسازی های اجتماعی 
)که تا پیش از این مبتنی بر کار و مقبولیت 
به  نیاز  از  فارغ  جهان  بود(؛  بازار  در  آن 
نیروی کار انسانی، به کابوس عصر حاضر 
از  هویت  و  گرفتار  تنگ دسِت  انسان  و 
که  چرا  است.  تبدیل شده  آن  دست دادۀ 
از هر حیث که فکرش را کنیم، »بی کاری« 
در جهانی اتفاق افتاده که هنوز آماده گی 

آن را به هر لحاظ ندارد.
“پایان  خود  کتاب  در  ریف کین  جرمی 
طلوع  و  جهانی  نیروی  کار  زوال  کار: 
چشم اندازهایی  گاه  پسابازار”،  عصر 
کار  بدون  جهاِن  از  هول انگیز  به شدت 
نشان مان می دهد. در متن حاضر در صدد 
هستیم تا ضمن معرفی نگرش ریف کین، 
تک ساحتِی  بررسی های  از  امکان  حد  تا 
در  را  »تکنولوژی«  و  بگیریم  فاصله  وی 
مثابۀ  به  یعنی  ببینیم.  اجتماعی اش  بستر 
سرمایه داری  اختیار  در  کارآمد  ابزاری 

نوین )نیولیبرالیسم(.
زوال نیروی کار

»تمدن از همان آغاز؛ عمدتًا پیرامون مفهوم 
برای  اینک   ]...[ است.  یافته  سامان  کار 
نخستین بار، کار آدمی به نحو منظمی از 
فرآیند تولید در حال حذف شدن است. 
تکنولوژی های  از  جدیدی  نسل   ]...[
شتابی  با  ارتباطی  و  اطالعاتی  پیچیدۀ 
بسیار  موقعیت های  در  تمام تر  هرچه 
ماشین های  کرده اند.  باز  جا  کاری  متنوِع 
وظایف  در  را  انسان ها  جای  هوشمند 
میلیون ها  و  می گیرند  کاری  گوناگون 
صفوف  به  را  سفید  و  یقه آبی  کارگر 
صدقه بگیران  آن  از  بدتر  یا  و  بی کاران 

رانده است« )ص19(.
عبارت باال نه تنها آغازگر فصل اول کتاب، 
مباحث  اکثر  پایۀ  یقین،  به  قریب  بلکه 
ریف کین است. وی با لحاظ داشتن چنین 
بنیانی، به استقبال نظریات )اعم از موافق 
و یا مخالف نگرش خود( و نیز مباحث 
متفاوت اقتصادی و جامعه شناسی و علوم 
عاملی  ترتیب،  بدین  و  می رود  سیاسی 
مثال  عنوان  به  آن ها؛  برای طرح  می شود 

وی نه فقط پیش بینِی مارکس از بی کارِی 
مطرح  را  تکنولوژی  رشد  از  حاصل 
بلکه درصدد  ـ 40(،  می سازد )صص39 
اقتصاددانانی  نظریات  معرفی و شناسایی 
که  برمی آید  کالرک  بیتس  جان  هم چون 
تکنولوژی  شدن  جایگزین  با  مشکلی  نه 
دارند ـ و برعکس آن را شرط الزم برای 
افزایش رونق سراسری اقتصاد می دانند ـ 
)ص 40)، و نه ـ همانند ویلیام لیزرسون 
ـ نگرانی یی از بابت رشد روزافزون ارتش 
ذخیرۀ کارگران بی کار دارند )همان جا(. بر 
دیدگاه هایی  از  یکی  همین طرح،  اساس 
و  می شود  معرفی  کتاب  این  در  که 
آن  به  نسبت  مخالف  موضعی  ریف کین 
نظریه یی  تراوشی ست.  تکنولوژی  دارد، 
که برخالف موضع خود ریف کین، معتقد 
را  مشاغلی  تکنولوژی  گرچه  که  است 
»مشاغل  آن  ازای  در  اما  می کند،  حذف 
 .)74 )ص  می کند«  ایجاد  را  بیشتری 
به  کالسیکش  پیشینۀ  آن که  ضمن 
دیدگاهی برمی گردد که رابطه یی تعدیلی 
و ترغیبی بین رشد بی کاران، پایین آمدن 
به  کارفرمایان  ترغیب  و  دست مزدها 
به جای خرید  انسانی  نیروی  از  استفاده 
می دید )ص39(.  تکنولوژیکی،  ابزارهای 
)به  کین  ریف  که  برنامه هایی  از  یکی 
منابع  از  وسیعی  بسیار  سطح  کمک 
این  با جدیت در  آماری در دهۀ 1990( 
کتاب دنبال می کند، رسوا کردن و ابطال 
تراوشی   تکنولوژی  هم چون  نظریاتی 
است. مسلمًا آمارهای ارایه شده، به دلیل 
به  لحاظ  به  دهه،  یک  به  قریب  گذشت 
اما از  روز بودن، چندان اعتباری ندارند. 
تکنولوژی  حامیان  ادعاهای  افشای  نظر 
هستند.  استناد  قابل  هم چنان  تراوشی، 
انقالب  می دانیم،  که  همان گونه  زیرا 
در  سرمایه داری  جهان  در  تکنولوژیکی 
کار  نیروی  از  بی نیازی  بر  مبتنی  اساس 
مبارزات  کردِن  سالح  خلع  یا  و  انسانی 
عمومی   اعتصابات  طریق  از  کارگری 
در  ریف کین  که  همچنان  و  است؛  بوده 
»در  انقالب  این  می گوید  خصوص  این 
کار  زمان  بر  صورت  دو  به  بهره وری، 
تکنولوژی های  رواج  است.  گذارده  اثر 
در  را  امکان  این  زمان اندوز،  و  کاراندوز 
اختیار شرکت ها قرار داده تا کارگران را 
به صورت انبوه از تولید حذف و ارتشی 
که  بیافرینند  بی کار  کارگران  از  ذخیره 
به جای داشتن اوقات فراغت، وقت خود 
را به بطالت می گذرانند. کسانی هم که سر 

کار هستند، ناچارند ساعات بیشتری کار 
کاهش یافتۀ  مزایای  و  دستمزدها  تا  کنند 

خود را جبران کنند.« )ص334(
تأمل  قابل  جداً  ریف کین  تأکید  و  توجه 
بین  مستقیم  رابطه  یی  به درستی  او  است. 
از  زمان اندوز  و  کاراندوز  تکنولوژی های 
از سویی  بیش کاری  و  بطالت  و  یک سو، 
انکار   قصد  بی آن که  ما   و  می بیند؛  دیگر 
این واقعیت را داشته باشیم، می بایست بر 
اجتماعی بودِن این رابطه تأکید ورزیم و 
آن را برجسته سازیم. زیرا جدا از اثرات 
هم چون  تکنولوژی  خودِ  آن،  اجتماعِی 
در  همواره  دیگر،  اجتماعِی  امر  هرگونه 
پِس شیوۀ کارکردش، به نوعی جهان بینی 
وابسته است: منظور آن عرصه یی ست که 
»در آن« قرار داریم و از افِق تاریخی، زمانی 
و شرایط اجتماعی و فرهنگِی آن، جهان 
را با تمامی اجزای سازنده و محتوایِی آن 
درک می کنیم. متأسفانه یکی از اشکاالت 
یا  و  کم توجهی  ریف کین،  کتاب  عمدۀ 
بی توجهی به سرشت اجتماعِی تکنولوژی 
است که از همان صفحات آغازین تا پایانی 
دیده می شود. به عنوان مثال وی می گوید: 
نوید  کمپیوتری  جدیِد  »تکنولوژی های 
آدمی  اندیشۀ  جایگزین  که  می دهند 
در  که  متفکری  ماشین های  می شوند، 
سراسر عرصۀ فعالیت اقتصادی جایگزین 
قضا  از  و  )ص23(.   می گردند...«  آدم ها 
زیاد  بسیار  نمونه  عبارت،  این  همانند 
حتا  او  26،27،28الی......؛  ص  است: 
زمانی که می خواهد دربارۀ »تغییر ساختارِ« 
شرکت ها صحبت کند، پنداری این تغییر 
از  فارغ  و  غیراجتماعی  امری  به منزلۀ  را 
تنِش   و  ستیز  با  )همراه  اجتماعی  روابط 
مرتبط با گروه های  اجتماعِی خاص(، درک 
ساختار  »تغییر  می گوید:  چنان که  می کند. 
سراسر محیط شرکت را در برمی گیرد و 
مومنانی  اجرایی  مدیران  سرکش ترین  از 
واقعی پدید می آورد. شرکت ها به سرعت 
با  تا  می کنند  بازسازی  را  خود  سازمان 
فرایند،  این  در  کمپیوترها سازگار شوند. 
الیه های سنتی مدیران را حذف می کنند. 
می سازند،  فشرده  را  مشاغل  طبقه بندی 
می آفرینند،  کاری  جدید  گروه های 
چندجانبه یی  مهارت های  از  را  کارکنان 
و  تولید  فرایندهای  می سازند،  برخوردار 
توزیع را کوتاه تر و ساده تر می سازند و بر 
می ورزند.«  تأکید  اجرایی  مدیریت  نقش 

)ص25، تأکیدها از من است.(

نیولیبرالیسم

در پس
تکنولوژِی

کارُربا
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بخش دوم و پایانی

ادبی،  صورت های  همۀ  میان  در  که  است  معتقد  گلدمن 
پیوند  مستقیم ترین  و  بی واسطه ترین  رمانی  صورت 
یعنی  کلمه،  دقیق  معنای  به  اقتصادی  ساختارهای  با  را 
گلدمن  دارد.  بازار  برای  تولید  و  مبادله  ساختارهای  با 
مسایل  به  هنوز  کس  هیچ  که  زمانی  در  می کند  اشاره 
ادبی و هم خوانی صورت های رمانی با ساختار اقتصادی 
نمی اندیشـید، کارل مارکس ضمن بررسی دگرگونی های 
ساختار  در  اقتصاد  گسترش  و  پیدایش  که  اساسی یی 
دگرگونی ها  این  داشته،  همراه  به  اجتماعی  زنده گی 
و  می دهد  جای  اشیاء  و  فرد  زوِج  عرصۀ  در  دقیقًا  را 
خاطرنشان می سازد که چه گونه به نحوی فزاینده، عامل 
به  فرد  از  پویایی،  و  فعالیت  و  خودفرمانی  و  واقعیت 
شیء بی جان انتقال می یابد؛ نظریه یی که این سال ها با نام 
می شود.  شناخته   )Reification( شیء واره گی نظریۀ 
پدیده  این  به  شی واره گی،  برانگیز  تفکر  بسیار  اصطالح 
اشاره دارد که بخش بی نهایت مهمی از شعورهای فردی، 
شود  می  رانده  ضمنی  امر  عرصۀ  به  و  می گردد  حذف 
که  می گیرد  اشیا  از  جدیدی  خصوصیت  را  آن  جای  و 
خاستگاهی صرفًا اجتماعی دارد؛ زیرا که اشیا برای تغییر 
کارکردهای  نتیجه،  در  و  یابند  می  راه  بازار  به  مبادله  و 

فعال انسان ها به اشیاء منتقل می شود. 
آن  تحلیل  به  مارکس  که  آزاد  سرمایه داری  ساختار  در 
فوق  ارزش های  تمامی  شیء واره گی،  است،  پرداخته 
به  را  آن ها  می کند،  محدود  ضمنی  عرصۀ  به  را  فردی 
انسانِی  واقعیت  هیچ  و  می سازد  بدل  اشیا  خصوصیت 
پیوند  هرگونه  از  محروم  فردِ  جز  آشکاری،  و  اساسی 
بی واسطه و ملموس و آگاهانه با جمع باقی نمی گذارد. با 
وجود این، انسان نمی تواند انسان بماند و در عین حال، 
فقدان ارتباط های ملموس و مشترک با انسان های دیگر 
را بپذیرد و به همین سبب، آفرینش هنری امانیستی که 
واقعًا با ساختار شیء وارۀ جامعۀ سرمایه داری آزاد انطباق 
داشت، سرگذشت فرد پروبلماتیک بود بدان گونه که در 
ادبیات غربی از دن کیشوت گرفته تا گوته و استاندال و 
شده  ترسیم  داستایفسکی  روسیۀ  در  تا  پروست  و  فلوبر 

است.
تقسیم  دوره  سه  به  را  غربی  سرمایه داری  تاریخ  گلدمن 
دورۀ  دوم  آزاد؛  سرمایه داری  دورۀ  نخست  می کند: 
امپریالیستی که تقریبًا میان سال های 1912 و 1945 واقع 
می شود و سپس دورۀ سرمایه داری سازمان یافتۀ معاصـر. 
امپریالیسـتی،  دوره  مشخص  وجه  ساختاری،  عرصۀ  در 
محو فزایندۀ اشیاست و وجه مشخص دورۀ سرمایه داری 
عامل  آن  در  که  ـ  اشیا  جهان  که  است  این  سازمان یافته 
انسانی هر گونه واقعیت اساسی را هم در مقام فرد و هم 
در مقام جمع از دست داده است ـ به دنیایی خودفرمان 
با ساخت گیری ویژه که هنوز گاهی به دشواری، به عامل 
انسانی مجال بروز می دهد، بدل می شود. گلدمن این دو 
دورۀ تاریخ جامعۀ غربی را با دو دورۀ بزرگ صورت های 
رمانی انطباق می دهد: نخست، دوره یی که وجه مشخص 
آن را محو شخصیت در رمان می داند، دوره یی که در آن 
تهوِع  موزیل،  کافکا،  جویس،  آثار  هم چون  مهم  آثاری 
سارتر، بیگانۀ کامو و آثار ناتالی ساروت جای می گیرند؛ 
کرده  پیدا  تازه گی  به  را  خود  ادبی  بیان  که  دوم  دورۀ  و 
است و دقیقًا دوره یی است که با پیدایش دنیای خودفرمان 
اشیا مشخص می شود، دنیایی که قوانین و ساختار خاص 
آن  خالل  از  فقط  انسانی  واقعیت  هنوز  و  دارد  را  خود 
اندک مجالی برای بروز دارد و در آثار »ُرب-گری یه« 

به خوبی نمایان است. 
بی شک نظریۀ ساخت گرایی تکوینی در تاریخ ادبیات، به 
عنوان یکی از مهم ترین نظریات در حوزۀ جامعه شناسی 
که  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  امروزه  ادبیات 
زیادی  تأثیر  آن  رشد  و  پرورش  در  گلدمن  لوسین 
داشت. خاستگاه ساخت گرایی تکوینی این فرضیه است 
پاسخی  دادن  برای  است  کوششی  انسانی،  رفتار  هر  که 
وضعیتی  به   )Reponse significative( معنادار 
خاص، و از همین رهگذر، گرایش به آن دارد تا تعادلی 
عمل  که  موضوعی  و  عمل  فاعل  میان   )Equilibre(
بدان مربوط می شود، یعنی جهان پیرامون آدمی، برقرار 
کند. تعادلی که همواره خصلتی گذرا و ناپایدار دارد؛ زیرا 
 Structures( ذهنِی ساختارهای  میان  تعادل  هرگونه 
mentales( فاعل عمل و جهان بیرونی به وضعیتی 
می انجامد که در درون آن، رفتار انسان جهان را دگرگون 
برهم  را  قدیمی  تعادل  نیز  دگرگونی  این  و  می کند 
به  که  را  جدیدی  تعادل  برقراری  به  گرایش  و  می زند 
ایجاد  شد،  خواهد  گذاشته  سر  پشت  بعدها  خود  نوبۀ 
صورت  به  انسانی  واقعیت های  ترتیب،  بدین  می کند. 
ساخت شکنی  می شوند،  نمودار  دورویه  فرایندهایی 
و  قدیمی  ساختارهای   )Destructuration(
جدیدی  کلیت های   )Structuration( ساختاریابی 
که قادر به ایجاد تعادل هایی هستند که می توانند نیازهای 

تازۀ گروه های اجتماعی را برآورده سازند.
گلدمن ساخت گرایی تکوینی را با این پرسش آغاز می کند 

که آفرینندۀ واقعی اندیشه و عمل چه کسی است. او برای 
پاسخ به این پرسش، سه فرض را مطرح می سازد. »برای 
یک  هر  که  است  امکان پذیر  پاسخ  نوع  سه  پرسش  این 
نگرش های اساسًا متفاوتی را در پی دارد. در واقع می توان 
مانند دیدگاه های تجربه باور )Empiriste( و عقل باور 
پدیدارشناختی  دیدگاه های  نیز  و   )Rationaliste(
آفریننده  را  فرد   ،)Phenom enenologique(
انواع  از  برخی  مانند  می توان  دیگر،  سوی  از  دانست. 
تفکرات رمانتیک، فرد را به پدیدۀ فرعی و تبعِی صرف 
راستین  و  واقعی  آفرینندۀ  یگانه  را  جمع  و  داد  تقلیل 
دیالکتیکی  اندیشۀ  مانند  است  ممکن  سرانجام  دانست. 
و هگلی و به ویژه مارکسیستی همراه با مکتب رمانتیسم، 
جمع را آفرینندۀ واقعی به شمار آورد، اما در عین حال 
از نظر دور نداشت که این جمع چیز دیگری جز شبکۀ 
پیچیده یی از مناسبات میان افراد نیست و این که پیوسته 
باید ساختار این شبکه و جایگاه ویژۀ افرادی را در درون 
آن مشخص ساخت که آشکارا اگر نه همانند آفریننده گان 
نهـایی، دست کم هم چون آفریننده گان بی واسطۀ موضوع 

مورد بررسی نمودار می شوند.« )گلدمن، 1371، 317(
حال این پرسش مطرح می شود که چرا باید اثر ادبی را 
آن  که  فردی  به  نه  و  دانست  مربوط  اجتماعی  گروه  به 
اهمیت  دیالکتیکی  نظرگاه  آن که  خاصه  است،  نوشته  را 
فرد را انکار نمی کند، دیدگاه های عقل باور، تجربه باور یا 
پدیدارشناختی نیز منکر واقعیت محیط اجتماعی نیستند. 
این گونه  پرسش  این  به  گلدمن  دیدگاه  از  بتوان  شاید 
پاسخ داد که بررسی یی که اثر را منحصراً یا در درجه اول 

به نویسنده آن مربوط می کند، هنگامی که می کوشد تا 
اثر را با توجه به جنبه های صرفًا فرهنگی آن )جنبه های 
ادبی، فلسفی، هنری( دریابد، در بهترین حالِت وضعیِت 
تجربی می تواند وحدت درونی اثر و پیوند میان مجموعه 
و اجزایش را بازنماید؛ اما هیچ گاه نمی توان به شیوه یی 
اثباتی پیوندی از همین نوع را میان اثر و فرد آفریننده اش 
بزرگ  آثار  بررسی  موضوع  هنگامی  اما  ساخت.  برقرار 
فرهنگی با دید جامعه شـناختی مطرح است، این آثار به 
واحدهای جمعی مرتبط می شوند که می توان ساختاریابی 
آن ها را به آسانی روشن ساخت و بدین طریق، پیوندهای 

ضروری را با سهولت بیشتری آشکار نمود.
پیچیدۀ  شبکه های  جز  جمعی  واحدهای  این  بی گمان 
روان شناسی  پیچیده گی  اما  نیستند،  افراد  میان  مناسبات 
افراد حاصل آن است که آنان به تعداد زیادی از گروه های 
اجتماعی )خانواده گی، شغلی، ملی، روابط دوستانه، طبقۀ 
اجتماعی و غیره( تعلق دارند و هر یک از این گروه ها 
بر آگاهی این افراد تأثیر می گذارند. از این رو مناسبات 
میان اثر به راستی مهـم و گروه های اجتماعی که ـ میانجی 
فرد آفریینده اثر ـ هنر آفرین حقیقی می باشند، به همان 
اند.  مهم  اثر،  مجموعۀ  و  عناصر  میان  مناسبات  اندازۀ 
برای  کوشش  علم،  هدف  که  آن جا  از  دیگر،  عبارت  به 
و  پدیده هاست،  میان  ضروری  مناسبات  ساختن  آشکار 
به  فرهنگی  آثار  ساختن  مرتبط  راه  در  که  کوشش هایی 
گروه های اجتماعی ـ به مثابۀ آفریننده گان فرهنگ ـ انجام 
می گیرد، بسیار کارآمدتر از تمامی نگرش هایی است که 

فرد را هنرآفرین حقیقی می دانند.

لوکاچ  گئورک  آثار  در  ویژه  )به  تکوینی  ساخت گرایی 
و لوسین گلدمن( چرخشی بنیادین را در جامعه شناسی 
مکتب های  دیگر  تمامی  آورد.  به وجود  ادبیات 
می کوشند  واقع  در  معاصر،  یا  کهن  ادبی،  جامعه شناسی 
آگاهی  محتوای  و  ادبی  آثار  محتوای  میان  مناسباتی  تا 
محتوا  سمت  به  که  جامعه شناسی  کنند.  برقرار  جمعـی 
می گیرد  خود  به  عارضی  خصلتی  اغلب  دارد،  گرایش 
و به ویژه هنگامی کارآمد و موثر می گردد که به بررسی 
آثار متوسط یا جریان های ادبی بپردازد، اما همین که به 
آفرینش های بزرگ ادبی نزدیک می شود، هرگونه کارآیی 
را به تدریج از دست می دهد. در این مورد، ساخت گرایی 
تکوینی تغییر جهتی کامل را نسبت به دیگر نگرش های 
این  بر  که  زیرا  دهد،  می  نشان  ادبیات  شناسی  جامعه 
ادبی،  آفرینش  جمعی  خصلت  که  است  استوار  فرضیه 
حاصل آن است که ساختارهای جهان آثار با ساختارهای 
با  یا  و  همخوانند  اجتماعی،  گروه های  از  برخی  ذهنی 
در  نویسنده  آن که  حال  دارند،  درک پذیر  رابطه یی  آن ها 
خیالِی  دنیاهای  آفرینش  سطح  در  یعنی  محتوا،  سطح 
تابع این ساختارها، آزادی تام دارند. بهره گیری نویسنده 
این  آفرینش  برای  خود  فردی  تجربۀ  بی واسطۀ  جنبۀ  از 
به  اما  اسـت،  رایج  و  ممکن  بی گمان  خیالی،  جهان های 
هیچ وجه اساسی نیست و روشن کردن آن فقط یکی از 

وظایف سودمند لیکن فرعِی تحلیل ادبی است.
از  را  محتوایی  جامعه شناسی  که  مهمی  تفاوت 
جامعه شناسی ساخت گرایی جدا می کنــد، در این است 
که جامعه شناسی محتوایی، بازتاب آگاهی جمعی را در اثر 
هنری می بیند؛ اما جامعه شناسی ساخت گرایی، برعکس، 
جمعی  آگاهی  سازندۀ  عناصر  مهـم ترین  از  یکی  را  اثر 
می داند؛ یعنی عنصری که به اعضای گروه اجتماعی این 
امکان را می دهد تا به اندیشه ها، احساس ها و اعمال شان 

آگاهی یابند.
می توان  را  بی غرضی  و  ژرف بین  متفکر  کمتر  امروزه 
یافت که جایگاه ممتاز آثار لوسین گلدمن را در عرصۀ 
که  را  جایگاهی  بگیرد.  نادیده  ادبیات  جامعه شـناسی 
خویش  برای  جامع االطراف  متفکری  مقام  در  گلدمن، 
فراهم کرده است. بی دلیل نیست که برخی از آثار گلدمن 
از  و  گرفته اند  قرار  رشته  این  کالسیک  آثار  ردیف  در 

ارزش باالیی برخورداراند.
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گلدمن ساخت گرایی تکوینی را با این پرسش آغاز می كند كه آفرینندة واقعی 
اندیشه و عمل چه كسی است. او برای پاسخ به این پرسش، سه فرض را 
مطرح می سازد. »برای این پرسش سه نوع پاسخ امکان پذیر است كه هر یک 
نگرش های اساساً متفاوتی را در پی دارد. در واقع می توان مانند دیدگاه های 

عقل باور  و   )Empiriste( دیدگاه های تجربه باور  نيز  و   )Rationaliste(
پدیدارشناختی )Phenom enenologique(، فرد را آفریننده دانست. 
به  را  فرد  رمانتيک،  تفکرات  انواع  از  برخی  مانند  می توان  دیگر،  از سوی 
و  واقعی  آفرینندة  یگانه  را  جمع  و  داد  تقليل  تبعِی صرف  و  فرعی  پدیدة 
هگلی  و  دیالکتيکی  اندیشۀ  مانند  است  ممکن  سرانجام  دانست.  راستين 
با مکتب رمانتيسم، جمع را آفرینندة واقعی  و به ویژه ماركسيستی همراه 
به شمار آورد، اما در عين حال از نظر دور نداشت كه این جمع چيز دیگری 
باید  این كه پيوسته  و  افراد نيست  از مناسبات ميان  جز شبکۀ پيچيده یی 
ساختار این شبکه و جایگاه ویژة افرادی را در درون آن مشخص ساخت كه 
آشکارا اگر نه همانند آفریننده گان نهـایی، دست كم هم چون آفریننده گان 

بی واسطۀ موضوع مورد بررسی نمودار می شوند

رمـان؛ 
سۀ  حمـا

ن  جهــا
بــی روح

نگـاهی به جامعه شناسی ادبیات در آثار لوسین گلدمن
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احمـد عمران

باراک اوباما رییس جمهورِی امریکا برای چهارمین بار در 
افغانستان شد و در  یک سفِر از پیش اعالم ناشده وارد 
پایگاه بگرام با سربازاِن کشورش دیدار کرد. آقای اوباما 
در سخنرانِی خود به نکاِت مختلفی اشاره داشت. او از 
حضور سربازاِن امریکایی در افغانستان تمجید کرد و آن 
را برای امنیِت امریکا مهم خواند. او گفت: »هیچ چیزی 
خدماِت  اندازۀ  به  قوا،  کل  فرمانده  عنوان  به  من  برای 
شما باارزش نیست. خدمِت شما به من الهام می دهد که 
چه طور به کشورم خدمت کنم. من به نماینده گی از 300 

میلیون امریکایی این جا هستم تا از شما قدر دانی کنم.«
سربازاِن  زمان خروِج  به  این سخنرانی،  در  اوباما  آقای 
کشورش از افغانستان هم اشاره کرد: »تا آخر سال جاری، 
افغانستان خارج می شوند و  از  امریکایی  تمام سربازاِن 
افغانستانی ها خود امنیِت کشورشان را به دست می گیرند. 
ما توانستیم سران القاعده را از افغانستان خارج کنیم و 
به مناطق قبایل نشین بفرستیم. با همۀ مشکالت موجود، 
حاال افغانستانی ها امید بیشتری به آیندۀ کشورشان دارند.« 
آقای اوباما از توانایی های نیروهای امنیتِی افغانستان نیز با 
ُخرسندی یاد کرد و انتخاباِت 16 حمل را بهترین نمونه 

از فعالیِت آن ها در عرصۀ تامیِن امنیِت کشور دانست. 
رییس جمهوری امریکا در بخش دیگری از سخنان خود، 
کشور  دو  میاِن  امنیتی  جنجال برانگیِز  پیماِن  امضای  به 
اشاره کرد و گفت امیدوار است که رییس جمهور آیندۀ 

افغانستان این پیمان را امضا کند. 
را  افغانستان  رییس جمهوری  سفر،  این  در  اوباما  آقای 
امریکا  سفارِت  کرد.  تلیفونی صحبت  او  با  ولی  ندید، 
از آقای کرزی خواست که برای دیدار با اوباما به بگرام 
دورۀ  پایان  در  که  داد  ترجیح  کرزی  آقای  ولی  برود، 
ریاست جمهوری اش، دیگر دیداری با همتای امریکایِی 
خود که به شدت از یکدیگر انتقاد می کنند، نداشته باشد. 
حرِف  رییس جمهور،  دو  میان  تلیفونی  صحبت  در  اما 
خاصی رد و بدل نشد؛ فقط همان تعارف های همیشه گی 
به دور  اول و رفتن  انتخابات دورِ  و صحبت در مورد 

دوم. 
امریکا تالش کرد که  در هر دو مورد، رییس جمهوری 
خوشحال  افغانستان  در  انتخابات  روند  از  دهد  نشان 

است. شاید هم خوشحالِی بیشتر برای این باشد که اگر 
با آقای کرزی به عنوان  افغانستان شود،  بار دیگر وارد 

رییس جمهور طرف نخواهد بود. 
فراموش نکنیم که مناسباِت میان ارگ ریاست جمهوری 
ثور   7 کودتای  از  پس  سال های  میزاِن  به  امریکا،  با 
تنش آلود شده است. ادبیات آقای کرزی در برابر امریکا، 
کمتر از ادبیات رهبراِن آن سال ها نیست. آقای کرزی در 
یکی از تازه ترین گفت وگوهایش با واشنگتن پست گفت 
سفید  کاخ  دولت مرداِن  به  مرا  عمیِق  »مراتب خشم  که 
برسانید«. شاید این سخِن کرزی به اندازۀ سخِن هوگو 
چاوز رییس جمهوری پیشیِن ونوزیال در مقر سازمان ملل 
بر امریکا سنگین آمده باشد که یک روز پس از سخنرانِی 
جورج بوش رییس جمهوری پیشین امریکا، وقتی پشت 
میز خطابه قرار گرفت، گفت این جا روز گذشته شیطان 

سخنرانی می کرد و هنوز بوی بدش به مشام می رسد. 
آقای کرزی نیز پس از آن که از امضای پیمان امنیتی با 
وجود تأکید جرگۀ مشورتی ابا ورزید، روابط خوبی با 
کاخ سفید ندارد و به همین دلیل از آن زمان تا به حال 
هیچ سفری به امریکا نداشته است. اما آقای اوباما می داند 
که پیمان امنیتی میان دو کشور به زودی امضا خواهد شد. 
زیرا هر دو نامزد پیشتاز انتخاباِت 16 حمل که حاال در 
دور دومِ انتخابات با یکدیگر رقابت می کنند، گفته اند که 
به محض رسیدن به قدرت، پیمان امنیتی میان امریکا و 

افغانستان را امضا خواهند کرد. 
را  کرزی  آقای  بخِت  افول  سیاسی،  آگاهان  از  بسیاری 
در عرصۀ سیاست به این مسأله مرتبط می دانند. به باور 
این آگاهان، عدم امضای توافق نامۀ امنیتی خالف تصمیم 
جرگۀ مشورتی، سبب شد که وجهۀ سیاسِی آقای کرزی 
افغانستان  مردم  به شدت خدشه دار شود.  مردم  میان  در 
جرگۀ  تصمیم  از  پس  کرزی  آقای  که  داشتند  توقع 
مشورتی و تأکید شورای ملی، امضای توافق نامۀ امنیتی 
را که ثبات و امنیِت افغانستان به آن ربط وثیق دارد، به 
بازی های سیاسِی خود تبدیل نکند. بازی سیاسِی آقای 
کرزی با توافق نامۀ امنیتی، اذهاِن عمومی را نسبت به او 
تحریک کرد و باعث شد که میزان محبوبیِت او به شدت 

سیر نزولی پیدا کند. 
در همین حال، سفر آقای اوباما، با برخی مسایِل مطرح 
این روزها  پیوند داشت. در  نیز  افغانستان  امریکا و  در 

شهرونداِن امریکایی و به ویژه نظامیان آن کشور، از نوع 
عرضۀ خدمات درمانی در بیمارستان های نظامی به شدت 
نظامِی  بیمارستان های  دارند. گفته می شود که در  انتقاد 
امریکا نسبت به درمان نظامیاِن امریکایی سهل انگاری هایی 
انجام می شود. این موضوع با توجه به حضور سربازان 
افکار  جهان،  ناآرام  مناطق  از  بخش هایی  در  امریکایی 
عمومِی امریکا را نسبت به عمل کرد ادارۀ اوباما برآشفته 
کرده است. آقای اوباما با سفرش به افغانستان و دیدار با 
سربازان آن کشور، خواست حمایت بی دریِغ خود را از 
ارتش امریکا نشان دهد. برای امریکایی ها بسیار اهمیت 
مورد وضعیِت سربازانش  در  آن کشور  دولِت  که  دارد 

چه گونه عمل می کند. 
مقام ها  تلیفونِی  مکالمات  شنود  بحث  دیگر،  موضوع 
استخباراتِی  نهادهای  سوی  از  افغانستان  شهرونداِن  و 
مسووِل  آسانژ  جولیان  مورد،  آخرین  در  امریکاست. 
اداراِت  که  است  گفته  ویکی لیکس  افشاگِر  سایت 
اطالعاتی و استخباراتِی امریکا، تمام مکالماِت مقام ها و 
افغانستان را ضبط و ذخیره می کنند. این موضوع  مردمِ 
آورده  به وجود  افغانستان  مردمِ  میان  در  را  نگرانی هایی 
ملی  حاکمیِت  آشکارِ  نقض  را  آن  افغانستان  دولِت  و 
خوانده است. هرچند آقای اوباما در سخنرانی خود در 
بگرام به این مسأله اشاره نکرد، ولی بدون شک دغدغۀ 
آن را با خود داشت. آقای اوباما به صورِت غیرمستقیم 
افغانستان  حامِی  را  کشورش  هم چنان  که  کرد  تالش 
که  بگوید  گونه یی  به  و  دهد  نشان  آینده  سال های  در 
هیچ چیزی مانع مناسباِت دوستانه میاِن دو کشور شده 

نمی تواند. 
از سوی دیگر، فراموش نکنیم که حرکت های اخیِر آقای 
کرزی نیز برای کاخ سفید چندان خوشایند نبوده است. 
نزدیکی با چین و روسیه و حمایت از مواضِع روسیه در 
قبال مسالۀ اوکراین، نمی تواند از دید امریکایی ها چندان 
دوستانه تلقی شود. سایۀ سنگیِن این سیاست ها را نیز بر 
مناسباِت دو کشور که از لحاظ عملی متحد استراتژیک 
خوانده می شوند، می توان حس کرد. شاید به همین دلیل 
در برنامۀ سفِر آقای اوباما به کابل، دیدار با آقای کرزی 

از قبل پیش بینی نشده بود.
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دیداِر اوباما و کرزی به قیـامت افتاد

اصول و ارزش هایی که هیچ گاه از آن ها چشم پوشی نکرده ام
)پاسخیکوتاهبهبرخیپرسشها(

احمدولی مسعود

اجتماعِی  بازدیدکننده گاِن صفحۀ  و  دوستان  از  عده یی 
در  من  دیدگاهِ  و  سیاسی  زنده گِی  مورد  در  فیس بوک، 
قباِل انتخابات و شرایِط موجود پرسیده اند. الزم دانستم 
به صورِت  را  ذیل  نکات  ابهام،  هرگونه  رفِع  برای  که 

مختصر به عرض برسانم:
در  شهید(  )آمرصاحب  ما  خانوادۀ  که  آن جایی  از 
حوادث  متن  در  افغانستان  پُرتالطِم  دهۀ  چهار  مدت 
راستای  در  نیز  من  داشتند،  قرار  و رخدادهای سیاسی 
شهید  آمرصاحِب  با  نوجوانی  آوان  از  مبارزات،  همین 

همراه و همفکر بوده ام.
مدتی را به منظور تکمیِل تحصیالت از طریق بورسیه ، به 
درجۀ فوق لیسانس در علوم سیاسی در انگلستان سپری 
نمودم که هم زمان با تحصیل، بنا بر هدایِت آمرصاحب 
شهید و به حیث نمایندۀ خاص ایشان، از داعیۀ جهاد 
نماینده گی  اروپا  بخش  در  افغانستان  ملِی  مقاومت  و 
در  را  افغانستان  نخبه گان  بزرِگ  کنفرانس  اولین   کردم. 
اوایل سال 2001 بنا به دستور آمرصاحب شهید در لندن 

سازمان دهی نمودم.
به نام  را  سیاسی  حزب  اولین  جدید،  دورۀ  آغاز  با 
"نهضت ملی افغانستان" با جمعی از دوستان در داخل 
یک  عنوان  به  ملی  نهضت  کردم.  پایه گذاری  کشور 
جریان نیرومند فراگیر سیاسی، نقش پُراهمیِت خود را 
در لویه جرگۀ اضطراری با داشتن 853 نماینده از جمِع 
1500 نماینده تثبیت نمود. نسخۀ ابتدایی آجندای ملی 

نیز در همان زمان تدوین گردید.
مکرر  پیشنهادهای  ملی،  نهضت  تصدی  دوران  در 
اوِل  قبولِی مقام معاونیت  بر  رییس جمهور کرزی مبنی 
بر اساس اصولی که  نوبت  را در دو  ریاست جمهوری 
خود به آن معتقد بودم، نپذیرفتم. نوبت اول در حضور 
داکتر  حضور  در  دوم  نوبت  و  عبداهلل  صاحب  داکتر 
پیشنهاد  مرتبه  چندین  هم چنان  و  اشرف غنی  صاحب 

گسترش  کردم.  رد  را  کرزی  آقای  کابینۀ  در  عضویت 
فعالیت های نهضت ملی در سطح ملی و عدم توافق من 
شدیِد  مخالفت  ریاست جمهوری،  ارگ  پیشنهادهای  با 
ارگ نشینان را برانگیخت و این مخالفت در نهایت سبب 
فروپاشِی نهضت ملی گردید. البته این حوادث سیاسی 
یاداشت های من  چندین ساله، دامنۀ درازی دارد که در 
در فرصتی مناسب منتشر خواهد گردید تا نسل جواِن 

کشور در متن رخدادهای تاریخی قرار گیرند.
بنیاد شهید احمدشاه مسعود را در سال 2003 تأسیس 
خدمات  و  فرهنگی  زمینه های  در  آغاز  در  که  کردم 
اجتماعی فعالیت داشت، ولی با گذشت زماِن کوتاهی، 
تدویر  و  تربیه  و  تعلیم  صحت،  زمینه های  در  فعالیت 
سمینارهای علمی، سیاسی و فرهنگی نیز به آن افزوده 

گردید که تا امروز ادامه دارند.
سیاسِی  تالش های  بیشترین  سال ها،  این  خالل  در 
مقدم  خط  در  دوستانی  که  از  حمایت  وقف  را  خود 
داکتر  جناب  به خصوص  داشتند،  قرار  عملی  سیاسِت 
صاحب عبداهلل نمودم. به همین منظور، روزنامۀ پیمان 
را ایجاد نمودم و به دنبال آن، روزنامۀ ماندگار را که طی 
شش سال اخیر، معتبرترین و صریح ترین رسانۀ منتقد 
دولت بوده و با کمال صداقت به اصوِل دموکراسی و 

ارزش های مدنی، اوضاع جامعه را بازتاب می دهد.
داکتر  جناب  ریاست جمهوری،   2009 انتخابات  در 
ریاست جمهوری  نامزد  حیث  به  را  عبداهلل  صاحب 
وی  از  امکانات  تمامِ  با  و  تشویق  پیشنهاد،  افغانستان 
امید  و  تغییر  سیاسی  حرکت  تفکر  که  کردم  حمایت 
نیز در همین زمان شکل گرفت و بعداً به ثمر نشست. 
ائتالف ملی افغانستان نیز طی جلسات متعدد در منزل 
داکتر صاحب عبداهلل و نشست های پی در پی در منزِل 

بنده پایه گذاری گردید.
تالش های  تکمیل  منظور  به  را  ملی  آجندای  طرح 
سیاسِی موجود روی دست گرفتم و پس از دو سال کار 
عنوان  به  آن، سرانجام  غنامندی  برای  مستمر  تالِش  و 

ثبات سیاسی  به  برای گذار  مناسب و منطقی  گزینه یی 
افغانستان  نخبه گان  پایدار، در خدمت مردم و  و صلح 
قرار گرفت. با توجه به اهمیت و ظرفیت طرح آجندای 
ملی، پیشنهادهای بسیاری از نامزدان مطرح در انتخابات 
تکیت  در  اول  معاون  عنوان  به  ریاست جمهوری 
طرح  این  که  دارم  اعتقاد  و  کردم  رد  را  انتخاباتی شان 
و در این مرحلۀ حساس گذار، می تواند راهکار مناسبی 

برای برون رفت از حالت موجود باشد.
دولت  تشکیل  طرح  انتخاباتی،  مبارزات  آغاز  از  قبل 
در  و  ملی  آجندای  چهارچوب  در  را  ملی  وحدِت 
از  کثیری  تعداد  با  متعدد  رای زنی های  و  مشورت 
نخبه گان فکری و سیاسِی کشور روی دست گرفتم و 
مطمین هستم که این طرح می تواند بستری مناسب برای 
کشور  سیاسی  مدیریت  در  تأثیرگذار  نخبه گان  حضور 
را  پایدار  برقراری صلح  و  ثبات  تأمین  باشد و شرایط 

فراهم نماید.
قبال  در  ملی  آجندای  کنفرانس  موقِف  با  ارتباط  در 
زعامت  تعیین  در  ملی  پروسۀ  یک  به حیث  انتخابات، 
آیندۀ افغانستان، مشورت ها و رای زنی های الزم جریان 

دارد.
همۀ این تالش ها را فقط به خاطر ادای رسالِت انسانی 
مردم  و  کشور  به  نسبت  وجدانی  و  ایمانی  تعهد  و 
افغانستان انجام داده ام، و در زنده گی سیاسی ام،  مظلومِ 
هیچ گاه از اصول و ارزش هایی که به آن معتقد بوده ام، 
چشم پوشی نکرده ام. در این مقطع حساِس تاریخی و با 
عزت بخش  اندیشه های  به  نسبت  که  تعهدی  به  توجه 
با  برادر بزرگوارم مسعود شهید دارم،  و استقالل طلبانۀ 
تمام توان و امکانات تالش خواهم کرد گام هایی را در 
پایدار و  تفاهم، برقراری صلِح  تأمین وحدت،  راستای 
و  تا عزت  برداشته  افغانستان  مردم  دوستانۀ  همزیستی 

سربلندِی افغانستان و مردمِ این کشور ضمانت شود.

خشونت های جنگی علیه کودکان...
خانواده ها از جملۀ عواملی اند که سبب افزایش خشونت های 

جنگی علیه کودکان شده است.
افزایش خشونت های  اصلی  » ولی علت  افزود:  استاد رواش 
جنگی علیه کودکان جنگ دوامدار در افغانستان و فقر شدید 

اقتصادی خانواده ها است«.
افراد جامعه وجود  میان  اقتصادی  توازن  او، زمانی که  باور  به 
نداشته باشد و فقرا هر روز فقیرتر شوند، در این صورت زمینه 
جنگ  درگیر  طرفین  میان  در  کودکان  از  استفاده  سوی  برای 

فراهم می گردد.
افغانستان در یک وضعیت  » در حال حاضر  تاکید کرد:  وی 
بحرانی قرار دارد و متاسفانه کودکان در چنین وضعیتی قربانیان 

اصلی اند«.
خود  حق  از  سو  یک  از  کودکان  کرد،  تصریح  رواش  استاد 
دفاع کرده نمی توانند و از طرف دیگر به دلیل طفل بودن از 
حقوق خود آگاه نیستند و نمی توانند حقوق خود را اعاده کنند؛ 

بنابراین قربانی  انواع خشونت  می شوند.
از  استفاده  یا  استخدام  کودکان،  کردن  زخمی  یا  و  کشتن 
کودکان در جنگ، حمله بر مکتب یا شفاخانه ها، خشونت های 
از  شدن  مانع  جنگ،  جریان  در  کودکان  اختطاف  و  جنسی 
ارائه کمک های خیریه و بررسی وضعیت کودکان تحت حجز 
کودکان  علیه  جنگی  خشونت های  جمله  از  جنگ  به  مرتبط 

محسوب می شود.

توانستیم سران القاعده را به...
است تا از نیروهای امریکایی که هزاران فرسنگ دور از امریکا 

برای کشورشان خدمت می کنند، تشکر کند.
به  قوا  کل  فرمانده  عنوان  به  من  برای  چیزی  هیج  افزود:  اوباما 
اندازه خدمات شما با ارزش نیست. خدمت شما به من الهام می 
دهد که چطور به کشورم خدمت کنم. من به نمایندگی از 300 

میلیون امریکایی اینجا هستم تا از شما قدردانی کنم.
مقام  در  من  که  افتخاراتی  همه  میان  در  کرد:  تصریح  وی 
رییس جمهوری امریکا دارم، هیچ افتخاری قابل مقایسه با خدمت 
شما  به  می خواهم  نیست.  کل  فرمانده  عنوان  به  شما  به  کردن 
بگویم مردم امریکا در حمایت از شما و خانواده های شما، متحد 
افتخار  شما  به  و  می کنیم  حمایت  شما  از  ما  هستند.  هم نظر  و 

می کنیم.
اوباما همچنین از خانواده سربازان امریکایی در افغانستان تجلیل 
کرد و افزود: تا آخر امسال تمام سربازان امریکایی از افغانستان 
دست  در  را  کشورشان  امنیت  خود  افغان   ها  و  می شوند  خارج 
می گیرند. ما توانستیم سران القاعده را از افغانستان خارج کنیم و 
به مناطق قبایلی بفرستیم. با همه مشکالت موجود، حاال افغان ها 

امید بیشتری به آینده کشورشان دارند.
رییس جمهوری امریکا از نیروهای افغان تمجید کرد و گفت، در 
همین انتخابات ریاست جمهوری نیروهای امنیتی از امنیت کشور 
دفاع کردند و مردم برای رأی دادن صف کشیدند که نتیجه کار و 

فداکاری های نیروهای امریکایی هم هست.
افغانستان ما در  وی خاطرنشان کرد: پس از یک دهه جنگ در 
لحظه یی مهم قرار داریم. در سال 2013 گام بزرگی برداشته شد 
امنیت  تامین  برای  افغانی  نیروهای  بار  نخستین  سال  این  در  و 
نقش  در  امریکایی  نظامیان  شما  امروز  شدند.  پیشتاز  کشورشان 
حمایتی هستید و به آموزش نیروهای افغانی کمک می کنید. برای 
بسیاری از شما این سفر آخرین سفر به افغانستان خواهد بود اما 
در پایان سال 2014 مرحله گذار در افغانستان کامل خواهد شد، 
خواهند  برعهده  را  خود  امنیت  تأمین  کامل  مسوولیت  افغان ها 
خواهد  پایان  به  افغانستان  در  امریکا  رزمی  مأموریت  و  گرفت 
رسید. جنگ امریکا در افغانستان به یک پایان مسووالنه خواهد 

رسید.
اوباما  بازگشته اند.  مدارس  به  افغان  دختران  حاال  که  گفت  او 
به  که  گفت  سخن  افغانستان  مجلس  زن  نماینده  یک  نامه  از 
مدارس  به  دختران  بازگشتن  نوشته  امریکا  رییس جمهوری 
بزرگترین دستاورد حضور نیروهای امریکایی در افغانستان است.
اوباما گفت: امیدوارم در نخستین روزهای کاری، رییس جمهوری 

جدید افغانستان پیمان امنیتی با امریکا را امضا کند.
دوم  دور  به  دو  هر  که  احمدزی  غنی  اشرف  و  عبداهلل  عبداهلل 
صورت  در  که  کرده اند  اعالم  قبل  از  یافته اند،  راه  انتخابات 

پیروزی، این توافقنامه را امضا خواهند کرد.
کرزی به رغم تائید لویه جرگه مشورتی و فشار نهاد های مدنی و 
رسانه ها، حاضر به امضای این موافقتنامه نشد و در نهایت اعالم 
کرد که امریکا برای امضای توافقتنامه باید منتظر رییس جمهوری 

بعدی باشد.
این چهارمین سفر اوباما به افغانستان و نخستین سفر او پس از 
انتخاب مجددش به عنوان رییس جمهوری امریکا در سال 2012 

است.
آتالنتیک  پیمان  نیروهای  به  پایگاه بگرام که  اوباما در  هواپیمای 
شمالی )ناتو( تعلق دارد و در 40 کیلومتری شمال کابل واقع شده 

است، به زمین نشست.
رییس جمهوری  کرزی،  حامد  که  گفته  امریکایی  مقام  یک 
افغانستان در واکنش به پیشنهاد مالقات با باراک اوباما در پایگاه 

هوایی بگرام در خارج از کابل، این پیشنهاد را رد کرد.



مدیران  و  خبرنگاران  شرکت  با  گذشته  روز  که  نشستی  در 
برای  تا  بود، فیصله شد  برگزار شده  رسانه های کابل و والیت 
انتخابات،  جریان  در  امنیتی  نگرانی های  از  عاری  فضای  تامین 
تروریستی،  های  گروه  فعالیت های خرابکارانۀ  به  مربوط  اخبار 

تحریم شود.
این نشست به ابتکار نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان 
و حمایت انتر نیوز و سازمان انکشافی آسترالیا در کابل برگزار 

شده بود.
های  رسانه  مدیران  ملی  نام«کنفرانس  زیر  که  نشست  این  در 
افغانستان« برگزار شده بود، خبرنگاران و مدیران رسانه ها از همۀ 
طوالنی،  بحث های  از  بعد  و  بودند  شده  دعوت  کشور  والیت 
قطعنامه یی  صادر کردند که در آن روی یازده مورد برای پوشش 

بهتر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری،تاکید شده است.
در کنار تحریم اخبار مربوط به فعالیت های گروه های تروریستی، 
و  زبانی  قومی،  مسایل  هرگونه  به  زدن  دامن  از  جلوگیری 

منطقه یی، از موارد مهم این قطعنامه است.
در این قطعنامه همچنان آمده است که رسانه ها از توهین و تحقیر 

نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، خود داری کنند.
کننده گان  شرکت  تمام  آن  پای  در  که  قطعنامه  این  است  قرار 
رسانه های  تمامی  اختیار  در  زودی  به  اند،  کرده  امضا  نشست، 
کشور قرار داده شده و از آنها تقاضا شود تا محتوای این قطعنامه 

را در جریان پوشش دور دوم انتخابات، رعایت کنند.
شرکت کننده گان این نشست همچنان از رسانه های بین المللی 
که برای افغانستان نشرات دارند، تقاضا کرده اند که طرح تحریم 
اخبار مربوط به گروه های تروریستی، را احترام  و رعایت نمایند.
رسانه های  نیز،  جمهوری  ریاست  انتخابات  نخست  دور  در 
افغانستان، اخبار حمالت تروریستان را تحریم کردند. این اقدام 
از سوی  افغانستان و همچنان  از سوی مردم و دولت  رسانه ها 
جامعۀ بین المللی به شدت استقبال شد و یکی از عوامل حضور 

گستردۀ مردم در روز رای دهی، تلقی گردید.

کتاب ›سیر جنبش حرکت روشنفکری 

در افغانستان‹ در هرات رونمایی شد
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اخبار مربوط به تروریستان در جریان انتخابات تحریم می شود

ملی  تیم  حامل  بس های  ترافیکی  رویداد  پی  در 
تیم  این  بازیکن  دو  تنها  مالدیف،  در  افغانستان 
یابند.  حضور  فلسطین  مقابل  بازی  در  نمی توانند 

فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که این تیم تالش 
می کند بازی خوبی انجام دهد و برنده شود.

شام روز شنبه پس از بازی تیم های فوتبال افغانستان و 
الئوس که بدون گل پایان یافت، دو بس حامل تیم ملی 
بازیکنان  اقامت  محل  به  برگشت  مسیر  در  افغانستان 
تصادف کردند و پنج بازی کن این تیم به شمول سه تن 

از اعضای هیأت رهبری تیم زخم برداشتند.
سید علی کاظمی، سخنگوی تیم ملی فوتبال افغانستان 
می گوید اسالم الدین امیری، فیصل سخی زاده و بالل 
شده  مصدومیت  دچار  ترافیکی  حادثه  در  که  آرزو 
در  شان  نام های  و  دارند  شرکت  تمرینات  در  بودند 
لیست بازیکنان تیم در مقابل فلسطین درج شده است: 
را  بازی کنان خوب است و تمرینات خود  »وضعیت 
به پیش می برند. اینکه در بازی از آنان استفاده خواهد 
شد یا نه، تصمیمی است که آقای کارگر سرمربی تیم 
خواهد گرفت. اما آرش هاتفی و مصطفی آزادزوی به 

دلیل مصدومیت شان نمی توانند بازی کنند«.
سخنگوی تیم ملی فوتبال افغانستان می افزاید که در آن 
موالیی همکار  فرید  مربی،  کارگر سر  یوسف  رویداد 
هم  آن  با  اما  برداشتند؛  زخم  نیز  خودش  و  تخنیکی 
تمرین های تیم ملی را به پیش می برند تا بازی در مقابل 

فلسطین را انجام دهند.
هاتفی و آزادزوی بازی کنان هافبک در سمت راست و 

مرکز میدان هستند. سخنگوی تیم ملی فوتبال افغانستان 
و  اند  شده  تعیین  جایگزین  کنان  بازی  که  می گوید 
گفته  به  ندارد.  تیم وجود  ترکیب  در  مشکل جدی یی 
بازی  بودند که در  نیز عالقمند  بازی کن  این دو  وی 
شرکت کنند، اما از سوی داکتران تیم این اجازه به آنان 
داده نشد. آزادزوی دست کم سه هفته باید استراحت 

کند تا دوباره بتواند بازی کند.
آب و هوای نامساعد

که  می گویند  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  مسووالن 
مربیان  مشترک  خبری  نشست  در  تیم  این  سرمربی 
تیم های افغانستان و فلسطین در روز دو شنبه )26 ماه 
می/5 جوزای 1393( در مالدیف از انتخاب کردن این 

کشور به عنوان میزبان رقابت های جام آسیا انتقاد نموده 
ارایه  نیز به کنفدراسیون فوتبال آسیا  و شکایت اش را 

کرده است.
به هر  برای رفتن  ما  »بازیکنان  آقای کاظمی می گوید: 
مسابقه باید حداقل نیم ساعت با کشتی سفر کنند و با 
آب و هوای دریا هم عادت ندارند. اینجا آب و هوای 
خاطر  همین  به  بازیکنان  و  است  )مرطوب(  شرجی 
روحی  مشکالت  و  خستگی  جسمی،  ضعف  دچار 

می شوند«.
تیم ملی فوتبال افغانستان قرار است امروز سه شنبه )6 
جوزا( در استدیوم شهر ماله پایتخت مالدیف به مصاف 

تیم فلسطین برود.

افغانستان و فلسطین اولین بازی رقابت های مرحله 
تیم  چهار  می دهند.  انجام  را  جام  این  نهایی  نیمه 
نیمه  مرحله  به  مقدماتی  رقابت های  از  توانستند 
نهایی راه یابند. افغانستان، فلسطین، فیلیپین و مالدیف 
تیم هایی اند که به دور نیمه نهایی راه یافته اند. افغانستان 
تنها تیمی است که بدون باخت تا کنون پیش رفته است 

و توانسته هشت امتیاز کسب کند.
هر  »به  می گوید:  افغانستان  تیم  کپیتان  امیری  اسالم 
و  کنیم  بازی  خود  وطن  برای  باید  باشد،  که  طوری 
اما کوشش می کنیم که  استیم  ما مصدوم هم  بجنگیم. 
یک نتیجۀ خوب بگیریم و تا  حد و امکانی که باشد، 

ما تالش خود را می کنیم.«
مولر و سیستم جدید

در  که  می گوید  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  سخنگوی 
کارگر  یوسف  افغانستان،  مقابل  در  فلسطین  بازی 
خواهد  هدایت  را  افغانستان  ملی  تیم  میدان  کناره  از 
کرد. به گفته وی از زمانی که روته مولر آلمانی که از 
تجریه زیادی در عرصه مشوره دهی به مربیان تیم های 
مهمی در بوندسلیگای آلمان برخورد دارد است، به تیم 
افغانستان آمده، تغییرات قابل مالحظه یی در تمرین ها و 

نتایج به دست آمده این تیم رونما گردیده است.
تیم ملی فوتبال افغانستان قبال با سیستم چهار، چهار، 
به  را  تیم  این  بازی  اما مولر سیستم  بازی می کرد،  دو 
در  اکنون  مولر  است.  داده  تغییر  یک  سه،  دو،  چهار، 
تیم ملی فوتبال افغانستان به عنوان کمک مربی ایفای 

وظیفه می کند.

در  روشنفکری  حرکت  جنبش  »سیر  کتاب 
افغانستان » نوشتۀ میر محمد یعقوب مشعوف 
در مراسمی با حضور شماری از فرهنگیان در 

والیت هرات رونمایی شد.
در مراسم رونمایی این کتاب که روز گذشته 
اشاره  با  فرهنگیان  از  شماری  شد،  برگزار 
در  روشنکری  جنبش  سیر  کتاب  اهمیت  به 
روشنفکری  تاریخ  گردآوری  و  افغانستان 
ارزش  با  را  کتاب  این  در  کشور  سیاسی  و 

خواندند.
یعقوب مشعوب، نویسنده این کتاب در مراسم 
روز گذشته گفت که کتاب سیر جنبش حرکت 
روشنفکری درافغانستان در 260 صفحه است 
روشنفکری  جریان  اساسی  دوره  پنج  که 
کرده  روایت  بینانه  واقع  گونه  به  را  افغانستان 

است.
او گفت: »این کتاب از دوره مشروطه خواهان 
مشروطه  های  دوره  و  آغاز   )1906( اول 
دوره  خان،  اهلل  امان  حکومت  دومو  خواهان 
سوم دوره دموکراسی اول، دموکراسی دوم تا 
زمان اوج حرکت جنبش مشروط در افغانستان 
زیاد  های  سازمان  و  های  جریان  مولد  که 
سیاسی در افغانستان بود به تحلیل گرفته شده 
شده  اشاره  آن  به  مختلف  رهگذرهای  از  و 

است«.

آقای مشعوف تأکید کرد که تاریخ روشنفکری 
در افغانستان پیش از این از سوی نویسنده گان 
اثر  این  و  بود  نشده  گرفته  تحلیل  به  دیگر 
خوب  منبع  روشنفکر  جوانان  برای  می تواند 
بر مرور تاریخچه روشنفکری افغانستان باشد.

از سوی دیگر، سعید حقیقی، روزنامه نگار در 
والیت هرات می گوید، آنچه که امروز وجود 
دارد در گذشته آغاز شده و امروز زمانی درک 

می شود که با نگاه منتقدانه بر گذشته ببینیم.
افزود، تاهنوز حلقه های مفقودی در تاریخ  او 
و سیاست وجود دارد که که این حلقه ها باید 
کسانی که در بین آن بودند به نوشته و تصویر 

در آوردند.
جنبش  سیر  کتاب  »در  گفت:  حقیقی  آقای 
تا  شده  تالش  افغانستان  روشنفکری  حرکت 
مفقود  های  حلقه  افغانستان  جوان  نسل  برای 
شده تاریخ گرد آوری و به دسترس آنان قرار 

گیرد«.
یعقوب  محمد  میر  نوشتاری  اثر  نخستین  این 

مشعوف از نویسنده گان هرات است. 
آینده  در  است  قرار  می گوید،  مشعوف  آقای 
و  »نادر خان  نام  زیر  آن  دیگر  اثر  نیز  نزدیک 
نقد تاریخ » که در حال کار است تکمیل و به 

چاپ برسد.

داکتر عبداهلل پس از انتخابات...
سکتور خصوصی، ایجاد شهرک های عصری و... از مواردی است 

که سبب از میان برداشتن مشکالت می گردد. 
برنامه های  بنیاد  بر  داکتر عبداهلل عبداهلل در این محفل گفت، ما 
تدوین شده و مفید در تیم اصالحات و همگرایی گردآمده ایم و 

خود را متعهد به عملی ساختن این برنامه ها می دانیم.
و  ملی  وحدت  برای  او  انتخاباتی  تیم  کرد،  تأکید  عبداهلل  آقای 
انجام  را  بیشتری  تالش های  کشور  در  مردم ساالر  نظام  تقویت 

خواهد داد.
داکتر عبداهلل عبداهلل افزود: »فرصتی را که قانون اساسی افغانستان 
افغانستان  مردم  اساسی،  قانون  اساس  بر  و  است  کرده  فراهم 
حق دارند تا یکبار دیگر از رأی خود استفاده کنند و رأی مردم 

سرنوشت ساز است.«
داکتر عبداهلل عبداهلل با استقبال از استعفای محمد قربان حقجو، 
افغانستان که چند روز  اتاق تجارت  پیشین هیأت عامل  رییس 
همگرایی صورت  و  اصالحات  تیم  از  حمایت  منظور  به  پیش 
تیم  از  حمایت  برای  حقجو  آقای  استعفای  گفت:  گرفت، 
اصالحات و همگرایی یک درس بزرگ برای کسانی است که 

ادعا و عمل شان از هم متفاوت است.
خود  سخنان  ادامۀ  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
ارایه  مردم  برای  را  اقتصادی  مدون  برنامۀ  »ما  گفت:  همچنان 
از  زیادی  شمار  تالش های  اساس  بر  برنامه  این  که  کرده ایم 

متخصصین و تجارب کشورهای مشابه، تدوین شده است.« 
داکتر عبداهلل تأکید کرد که مردم بر اساس برنامه های تیم انتخاباتی 
آن ها در دور نخست رأی داده اند و در دور دوم نیز رأی بیشتر 

خواهند داد.

نیز  انتخابات  دوم  دور  در  وی  تیم  که  کرد  تأکید  عبداهلل  داکتر 
مبارزات انتخاباتی بسیار سالم و بر مبنای وحدت ملی را پیش 

خواهد برد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنان خاطر نشان کرد: 
منافع ملی  با همسایه ها هستیم. ولی  »ما خواستار روابط خوب 

کشور در صدر برنامه های مان قرار خواهد داشت«.
او همچنین با اشاره به تصویب نشدن قانون تطهیر پول و عواید 
ناشی از جرایم، اذعان داشت که اگر این قانون به زودی تصویب 

نشود؛ ممکن است کشور با یک بحران جدی روبرو شود.
آقای عبداهلل تصویب نشدن قانون تطهیر پول و عواید ناشی از 
مجلس  نماینده گان  از  و  دانسته  حکومت  نیز ضعف  را  جرایم 
خواست تا با احساس مسوولیت به این موضوع رسیده گی کنند.
اعضای حرکت توان مندسازی مردم به رهبری محمود کرزی در 
پیشرفت،  اند، عامل  این نظر رسیده  به  آنها  این نشست گفتند، 
ترقی، خوشبختی و پایدار نظام مردم ساالری در کشور،  وحدت 

ملی است.
آنان تأکید کردند، حرکت توانمندسازی مردم تصمیم گرفت تا 
از تیم اصالحات و همگرایی زیر چتر مشارکت ملی این تیم را 

افغانستان شمول سازند.
در این حال، نزدیک به 180 تن از اعضای شورای ملی افغانستان 
روز گذشته طی نشستی در کابل حمایت شان را از داکتر عبداهلل 

عبداهلل در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اعالم کردند.
انتخابات ریاست جمهوری  نامزدان  از  نیز شماری  این  از  پیش 
از این تیم اعالم حمایت کردند و قرار است امروز )سه شنبه، 6 
جوزا( سازمان اجتماعی روند سبز افغانستان نیز طی یک نشست 

خبری رسمًا از تیم اصالحات و هگرایی اعالم حمایت کند.

ورزش
تیم مصدوم افغانستان آمادۀ »جنگ« در برابر فلسطین است
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ناجيه نوری
شمار کودکانی که در جنگ افغانستان کشته و زخمی می شود، 

به شدت در حال افزایش است.
یونیسف با انتشار اعالمیه یی در سال گذشته با مقایسه میزان 
تلفات کودکان در چهار ماه اول سال 2013 و زمان مشابه در 
سال 2012، از افزایش 27 درصدی در تعداد تلفات کودکان 
در درگیری های مسلحانه در افغانستان طی ماه های اخیر خبر 

می دهد.
به گفتۀ مسووالن یونیسف، شمار این  قربانیان درچهار ماه 
اول سال 2013)اول جنوری الی 30 اپریل 2013(  به 414 
تن می رسد، درحالی که این رقم در چهار ماه اول سال 2012 

میالدی 327 تن گزارش شده بود.
درهمین حال، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در رابطه به 
کودکان و منازعات مسلحانه که در هفته جاری به نشر رسید، 
جنگ  از  ناشی  کودکان  تلفات  تعداد  که  است  این  بیان گر 
بنابراین  بود؛  ثبت شده  مورد  میالدی، 1304  درسال 2012 
افزایش در تعداد تلفات کودکان  درچهار ماه اول سال جاری 

واقعًا نگران کننده است. 
براساس این گزارش، بخش زیادی از تلفات کودکان  ناشی از 
حوادث انتحاری و ماین های کنار جاده یی است که گروه های 

مسلح مخالف از آن استفاده می کنند..
هفته  در  تنها  می گوید،  یونسیف  سخنگوی  فروتن  عزیز   
گذشته در یک حمله انتحاری که در نزدیک یک مکتب در 
والیت پکتیا رخ داد، ده  کودک کشته و هفت کودک دیگر 
زخمی شدند و فردای آن روز یک پدر و سه طفل وی در 
والیت فراه زمانی جان خود را ازدست دادند که موتر حامل 

شان با ماین کنار جاده برخورد کرد. 
هوایی  حمله  در  گذشته  هفتۀ  طول  در  افزود،   همچنان  او 
نیروهای بین المللی در والیت کنر 3 طفل کشته و 7 تن دیگر 

آنان زخم برداشتند. 
مکانیزم  یا  ام  آر  ام  از  استفاده  با  یونیسف  وی،  گفتۀ  به 
خشونت های  مقابل  در  کودکان  از  حمایت  گزارش دهی 
نقض  موارد  به  بررسی و رسیده گی  به  در جنگ،  خطرناک 
افغانستان  در  مسلحانه  های  درگیری  در  کودکان  حقوق 

می پردازد. 
او هدف  از )MRM(  را گزارش دهی و حمایت کردن از 
حقوق کودکان  در برابر خشونت های بزرگی که توسط دو 
گروه یا گروه های درگیر در جنگ انجام می شود، عنوان کرد.
درباره  میکانیزم  این  از  استفاده  با  یونیسف  افزود،  فروتن 
مسلحانه  منازعات  در  کودکان  برابر  در  عمده  خشونت های 
مدنی، موسسات  از همکاری جامعۀ  و  گزارش دهی می کند 
داکتران وخبرنگاران  مکاتب،  استادان  محل،  بزرگان  خیریه، 

برخوردار است. 
علوم  دانشکدۀ  استاد  راوش  داوود  محمد  حال،  همین  در 
از  مردم  آگاهی  فقر، عدم  کابل می گوید،  دانشگاه  اجتماعی 
حقوق کودکان و کم سوادی...                      ادامه صفحه 6

صندوق کودکان سازمان ملل متحد:

خشونت های جنگی علیه کودکان افزایش یافته است

محمود کرزی برادر رییس جمهور کرزی:

داکتر عبداهلل پس از انتخابات 2009 
به چوکی و موقف سیاسی »نه!« گفت

هارون مجيدی
رییس جمهور  برادر  کرزی  محمود 
نشست  یک  در  دیروز  کرزی 
خبری در کابل، حمایتش را از  تیم 
رهبری  به  همگرایی  و  اصالحات 

داکتر عبداهلل عبداهلل اعالم کرد.
به  پیوستنش  علت  کرزی  محمود 
تیم اصالحات و همگرایی را داشتن 
تیم  این  اقتصادی  موثر  برنامه های 

عنوان کرد.
رهبر  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  همچنان، 
تیم اصالحات و همگرایی با استقبال 

ما  گفت،  تیم  این  به  کرزی  محمود  پیوستن  از 
بر اساس توافق روی برنامه های اقتصادی یکجا 

شده ایم.
محمود کرزی در نشست خبری اعالم حمایتش 
اول  دور  پیشتاز  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  از 
عبداهلل  »داکتر  گفت:  ریاست جمهوری  انتخابات 
عبداهلل بعد از دومین انتخابات ریاست جمهوری 
کشور از منافع شخصی و سیاسی خود گذشت و 
چوکی و مقام دولتی را قبول نکرد؛ بل به صفت 
یک اپوزیسیون سیاسی و اصولی مبارزۀ سیاسی 

خود را آغاز کرد.«
جریان  حمایت  اعالم  می افزاید،  کرزی  آقای 
به خاطر  عبداهلل،  داکتر  از  مردم  توان مندسازی 
وحدت ملی، ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی 

افغانستان می باشد.

امنیت، حکومت داری  عدالت،  ما  کرد،  تأکید  او 
خوب و بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم را از 

اولویت های حکومت می دانیم.
او از حکومت آینده خواست تا مبارزه با فساد، 
حاکمیت قانون، بهتر ساختن زنده گی مردم را در 

صدر برنامه های خود قرار بدهد.
محمود کرزی برادر رییس جمهور کرزی، بیکاری 
و ضعف اقتصادی را از مشکالت عمده در میان 
مردم خواند و گفت که آنها برای از میان برداشتن 
به  همگرایی  و  اصالحات  تیم  با  مشکالت  این 

تفاهم رسیده اند.
او گفت،  تولید برق از منابع داخلی، ایجاد خط 
پیشرفت  و  توسعه  جاده ها،  بازسازی  و  آهن 
توسعۀ  معادن،  معیاری  استخراج  کشاورزی، 
صنعت، توسعۀ...                     ادامه صفحه 6

سفری  چارچوب  در  که  امریکا  رییس  جمهوری 
غیرمنتظره شبانه وارد فرودگاه هوایی بگرام در شمال 
در  امریکا  رزمی  مأموریت  کرد:  اعالم  شد،  کابل 

افغانستان در پایان سال 2014 به پایان خواهد رسید.
بر  نظارت  برای  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک 
روند فعالیت نیروی نظامی کشورش به افغانستان آمد 

و برنامه یی برای دیدار با مقامات افغانی نداشت.
اوباما ساعاتی پس از ورودش به پایگاه هوایی بگرام 
برای نیروهای امریکایی مستقر در این پایگاه سخنرانی 

کرد.
تعداد  درباره  که  شد  متعهد  امریکا  رییس جمهوری 
سال  از  بعد  افغانستان  در  مستقر  امریکایی  نظامیان 

2014 تصمیمی »منصفانه و سریع« اتخاذ کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی به جوزف دانفورد، 
جنرال بلندپایه امریکایی در افغانستان و همچنین جیمز 

پایان  از  پس  گفت،  کابل  در  امریکا  سفیر  کانینگهام، 
را  افغانستان  خارجی  نیروهای  همه  که   2014 سال 
ترک می کنند، درباره وضعیت نظامیان امریکایی در این 

کشور با تصمیم های دشواری مواجه است.
او گفت، به بگرام رفته...                    ادامه صفحه 6

اوباما در بگرام: 

توانستیم سران القاعده را به مناطق قبایلی برانیم!
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