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دادگاه حوزۀ سوم شهر کابل هفت تن از متهمان 
علنی  جلسه  در  را  پغمان  در  گروهی  تجاوز  به 
دادگاه،  جلسه  با  همزمان  کرد.  محکوم  اعدام  به 
عالی  دادگاه  دروازه  مقابل  در  مدنی  فعال  صدها 

راهپیمایی کرده و خواهان اعدام متهمان شدند.
این هفت تن متهم هستند که شب پنجشنبه 28 
اگست به چهار زن در منطقه پغمان کابل تجاوز 
کردند و پول و جواهرات آن ها به سرقت بردند. 
براساس اظهارات مسووالن دادستانی کل، ده تن 
آن ها  از  تن  سه  که  بوده  دخیل  پغمان  قضیه  در 

تاکنون بازداشت نشده اند.
شاکیان  از  تن  سه  حداقل  محاکمه،  جریان  در 
در ارتباط با قضایای جداگانه به دادگاه شکایت 
که  گفت  شاکیان  این  از  تن  یک  فوزیه  کردند. 
مورد  جداگانه  قضیه  یک  در  افراد  همین  توسط 
تجاوز قرار گرفته و جواهرات اش به سرقت برده 

شده است.
از متهمان  در جلسه علنی دادگاه، وکالی مدافع 
دفاع کردند. دادستان در پاسخ به آن ها شواهدی را 
ارایه کرد که نشان می داد زنان قربانی به صورت 

مکرر مورد تجاوز قرار گرفته اند.
شنیدن  از  پس  دادگاه  قاضی  مجددی،  صفی اهلل 
صورت دعوای دادستانی کل، دفاعیه های وکالی 
مدافع و شکایت های...                 ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

در مراسم گرامی داشت از هفتۀ شهید در دانشگاه کابل:

فقـدانمسـعوداحـساسمـیشـود

اشرف غنی  و  عبداهلل  عبداهلل  دوشنبه،  امروز  است  قرار 
احمدزی کاندیداهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان برای آخرین بار، با هم دیدار و گفت وگو کنند.
یک  مذاکرات  که  می گیرد  صورت  حالی  در  دیدار  این 
دو  هر  سیاسی  مذاکره کننده گان  نفره  تیم هشت  هفته یی 

ستاد انتخاباتی، نتیجه یی نداده و پیشرفتی نداشته است.
را  خود  تصمیم  شنبه  یک  روز  عبداهلل  عبداهلل  بود  قرار 
برای مردم افغانستان اعالم کند؛ اما پس از تماس تلفنی 
دو  هر  که  شد  قرار  امریکا،  رییس جمهور  اوباما  باراک 
کاندیدا برای آخرین بار باهم نشسته و در راستای ایجاد 

حکومت وحدت ملی تفاهم کنند.
کرد:  اعالم  همگرایی  و  اصالحات  تیم  منظور  همین  به 
قرار است امروز قبل از ظهر، اشرف غنی در منزل عبداهلل 
حضور یافته، با هم گفت وگو کنند و در این دیدار، توافق 

و عدم توافق مشخص خواهد شد.
در  همگرایی  و  اصالحات  تیم  سخنگوی  عمر  وحید 
همین رابطه گفت: قرار بود امروز)دیروز( تصمیم نهایی 
تیم اصالحات و همگرایی اعالم شود؛ اما بنا بر وساطت 

برخی از حلقات، این اعالم تا فردا به تأخیر افتاد.
سخنگوی تیم اصالحات و همگرایی خاطرنشان کرد: تیم 
تحول و تداوم، موضع شان در برابر حکومت وحدت ملی 
غیرمنطقی است که انتظار می رود که تیم تحول و تداوم 
با تغییر دیدگاه، امروز برای مردم افغانستان خبر خوشی 

داشته باشد.
دارد  وجود  همچنان  نظرها  اختالف  داشت:  اظهار  وی 
که در نتیجه مذاکرات سیاسی حل نشده و امیدواری این 
است که امروز هر دو کاندیدا به تفاهم سیاسی برسند و 
اگر تفاهم نشود؛ امروز بعد از ظهر، آخرین تصمیم خود 

را اعالم خواهیم کرد.
و  تحول  تیم  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
تداوم، خواستار تداوم مذاکرات سیاسی با تیم اصالحات 
و همگرایی شده است. تیم تحول و تداوم همواره بیان 
کرده است که قانون اساسی افغانستان خط قرمز است و 

فراتر از این قانون، توافق نخواهد کرد.
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 به نظر می رسد انحصارگرایی و سیاسِت حذِف دیگری 
و یا فریب دادن و بازی كردن با رقیب، همان مشکِل 
بی اعتمادی  از  آكنده  فضایی  در  كه  است  اساسی یی 
به  رسیدن  در  انتخاباتی،  رقیب  دو  كه  شده  باعث 
بمانند.  ناكام  ملی  وحدِت  دولت  تشکیل  برای  توافق 
دولت  تشکیل  كم وكیِف  در  دیدگاه  و  سلیقه  تفاوِت 
وحدت ملی، ناشی از نوع نگاِه هر دو رقیب به قدرت و 

مکانیزم تقسیِم آن است

صفحه7



خاتمه  بستر  از  موقت  حکومِت  تشکیل  ـ 
بخشیدن به جنگ، برگزاری انتخابات سالم، 
تدوین قانوِن اساسی و قانون مند کردِن نظام 
معیارهای  و  اصول  افغانستان،  در  اسالمی 
است.  بوده  مبارزات  سالیاِن  در  من  اصلِی 
پیروزی  از  پس  سال  پنج  حدود  طول  در 
رهبران  با  بارها  را  اصول  این  مجاهدین، 

جهادی مطرح کرده ام.
ـ  انتظار من مانند بسیاری از هموطنانم، بعد 
از پیروزی در برابر کمونیزم آن بود که جهان 
و بالخصوص کشورهای همسایه، از مردمِ 
سپاس گزاری  کمونیزم  نابودی  به  خاطر  ما 
مرهم  شان  زخم های  بر  و  می کردند 
می گذاشتند. مردم کشورمان با سپر ساختن 
در  را  انسان  ملیون ها  جاِن  سینه های خود، 
کشورهای همسایه و جهان حفظ نمودند و 
در واقع از آزادی و آبادِی آن ها دفاع کردند. 
ولی حیف، در فرجام، پاکستان ملِت ما را 
از عقب خنجر زد. امریکا به حرف شنوی از 
پاکستان پرداخت و اروپا بی تفاوتی اختیار 
کرد. مردم جهان باید بدانند که خطر طالبان 
به هیچ وجه کمتر از خطر کمونیزم نیست. 
هنوز فرصِت آن وجود دارد که با آن مقابله 
خط  در  افغانستان  مردم  و  گیرد  صورت 

مقدمِ این مبارزه قرار دارند.
طرف  از  و  نیستم  هیچ کس  مزدور  من  ـ  
هیچ کس مبارزه نمی کنم و بدون مراجعه به 
این  از آن گذشته،  احدی تصمیم می گیرم. 
مردم افغانستان بودند و هستند که در مورد 
قرار  اگر  می گیرند.  تصمیم  صلح  و  جنگ 
شویم،  خارجی  کشور  یک  هم پیماِن  باشد 
در درجۀ نخست، انتخاب و عدم آن وظیفۀ 
اصلِی مجلس شورای ملی افغانستان خواهد 
آن ها  با  هم اکنون  که  مشکالتی  علت  بود. 
مواجه هستم، این است که به آزادی عقیده 

و بیان در کشورم ایمان دارم.
چنان چه  هستم،  پابند  اصولی  به  من  ـ 
این  مورد  در  من  با  نیرویی  یا  و  شخصی 

بدون  باشد،  داشته  واحدی  نظر  اصول 
این اصول  ائتالف خواهم کرد.  او  با  شک 

عبارت اند از:
1ـ استقالل کشور

2ـ مرزهای جغرافیایی )تمامیت ارضی(
3ـ اجرای قوانین اسالمی

عمومی  انتخابات  برگزاری  به  رویکرد  4ـ 
در کشور.

 
ـ دولت اسالمی و مقاومت، دو روی یک 
سکه هستند و میاِن خود هیچ فرقی ندارند. 
در ارتباط با مشکالت قوم گرایی، هم وظیفۀ 
و  روشن فکران  عام  وظیفۀ  هم  و  ماست 
تحصیل کرده ها که در این قسمت خودشان 
که  است  این  من  تذکِر  مگر  بردارند.  قدم 
خود  بیِن  پایین،  سطح  در  افغانستان  مردم 
این مشکل را ندارند و متأسفانه این مشکل، 
از طرف یک تعداد روشن فکران ایجاد شده 

است.
من  برای  می رزمیم.  آزادی  برای  ما  ـ 
پست ترین  برده گی،  چتر  زیر  در  زیستن 
نوع زنده گی است. برای حیاِت مادی همه 
چیز می توان داشت: آب، نان و مسکن. ولی 
اگر آزادی ما برباد رفت، اگر غرور ملی ما 
نابود  ما  استقالل  اگر  و  درهم شکسته شد 
گشت، در آن صورت این زنده گی برای ما 
کوچک ترین لذت و ارزشی نخواهد داشت.
ـ پاکستان در مقابله با هند ـ به زعم خود 
ـ با بلندپروازی هایی که جنراالن نظامی آن 
توقع  ما  از  دوستی  از  باالتر  چیزی  دارند، 
دارند. اگر درخواست پاکستان تنها دوستی 
ملت افغانستان می بود، اصاًل پرابلمی وجود 

نمی داشت. 
حکومِت  یک  که  می خواهد  پاکستان 
بارها  را  مسأله  این  و  باشد  داشته  مزدور 
خود  مالقات های  در  پاکستانی ها  به  من 
آرزوی غالم  افغان ها شما  ما  از  که  گفته ام 
شدن را نداشته باشید. ما می توانیم به شما 

منفعت  باشیم،  دوست  بهترین  پاکستانی ها 
خواسته  اگر  اما  ماست.  دوستی  در  شما 
باشید که نه، این جا غالم پیدا می کنیـد، این 

خیال است و محال است و جنون.
پاکستان  سیاست  مورد  در  من  عقیدۀ  ـ 
تا  دارد  حق  کشوری  هر  است.  روشن 
بین المللی  و  ملی  سطح  در  را  خود  منافع 
جست وجو نماید، ولی متأسفانه پاکستان به 
تطبیق  برای  اسالمی،  حکومت  یک  عنوان 
استراتژی خود در افغانستان از ظالمانه ترین 
تاریخ  که  طوری  نموده،  استفاده  شیوه ها 

نظیر آن را کمتر دیده است.
اندازۀ کالهم  به  اگر  به خدا سوگند حتا  ـ 
جاي ماندن در این سرزمین را داشته باشم، 

می مانم و مقاومت مي کنم.
و  من هستند  دشمناِن  افغانستان  ـ دشمنان 
ما  مردمِ  باالي  که  هستند  نیروهایي  آن ها 

جنگ را تحمیل مي کنند.
ـ آرزو دارم مردم کشورم با هر تعلق قومي، 
و  ملي  وحدت  حزبي،  و  زباني  مذهبي، 
اتحاد خود را حفظ کنند و در سایۀ آن و 
با تکیه بر دین مبین اسالم شاهد پیروزي و 

اعتالي کشورِ خود باشند.
و  مي کنیم  مبارزه  افغانستان  نام  به  ما  ـ 
مي جنگیم، ما به ملت افغانستان باور داریم.

گونه یی  به  زود  یا  دیر  منطقه  وضعیت  ـ 
متوجه  جنگ افروز  کشورهای  که  می شود 
خواهند شد که جنگ در افغانستان به نفع 
آن ها نیست و خودشان برای استقرار صلح 
و امنیت در این کشور تالش خواهند کرد.

ـ پیام من به آقای بوش این است که جنگ 
تروریستی  پایگاه های  وجود  و  افغانستان 
دیر  بلکه  نمانده،  افغانستان محدود  به  تنها 
و  امریکا  گریبان گیِر  خطرات  این  زود،  یا 
تعداد بیشتری از کشورها در منطقه و جهان 

خواهد شد.
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آن هم  رسـید،  راه  از  شهید  هفتۀ  دگر  بارِ  و  گذشت  زمان 
در شرایطی  که اوضاِع سیاسی سخت آشفته است. شاید به 
نظِر بسیاری ها، اینک سخن از هفتۀ شهید بسیار نابه جا باشد، 
شده  نابسامان  مملکت  ُکِل  وقتی  که  استدالل  این  با  آن هم 
است، سخن گفتن از حقوِق شهدا و کسانی که دیگر زنده 

نیستند، خودبه خود از اهمیت می افتـد.
این  همۀ  دلیِل  که  بگوییم  اگر  بود  نخواهد  گزافه  اما 
بوده  شهدا  آرمان های  به  بی توجهی  سیاسی،  نابسامانی های 

است. 
جایگاهِ  شهادت  و  شهید  به  دینِی  ما  آموزه های  بدون شک 
رفیع و بی بدیلی قایل شده و مسلمانان را به حراست از آرماِن 
شهدا فرا خوانده است؛ اما حکومِت آقای کرزی در سال های 
را نقض کرده و  به صورِت سیستماتیک حقوق شهدا  پسین 
نادیده انگاشته است. شهید، امروز مترادف است با گمنامی. 
است.  فراموش شده  مادی اش  و  معنوی  امتیازاِت  و  حقوق 
بازمانده گانش در تهی دستی به سر می برند. و علی رغم این که 
وزارتی زیر نامِ وزارت شهدا و معلولین داریم، اما بازدهِی این 
وزارت خانه به صورِت عینی و ملموس هیچ بوده است. امروز 
این  مردمِ  فقیرترین  مبالغه یی، خانواده های شهدا  بدون هیچ 
کشور اند و حکومت هیچ امتیازِ مادی یی برای آن ها در نظر 
امتیازاِت معنوِی شهدا و بازمانده گاِن آن ها  نگرفته. از ناحیۀ 
نیز هیچ حرکِت امیدوارکننده یی از حکومت سر نزده است. 
چندین سال است که هفتۀ شهید خالصه می شود به برخی 
از جلسات فرمایشی و نمایشی که فقط از پرده های تلویزیون 
می توان آن را دید. هیچ سمینار، کنفرانس و یا جلسه یی که 
بتوان در آن آرماِن شهدا را تبیین و تفهیم کرد، شکل نگرفته 
است. هیچ برنامۀ درازمدت و یا میان مدتی نیز برای شناسایی 
و معرفِی شهدای گلگون کفِن راه آزادی وجود نداشته است.

و  تاریخ  مظلومِ  همواره  آزادی،  راه  گمنام  شهدای  این که 
آن  از  تلخ تر  اما  است؛  تلخ  واقعیِت  یک  بوده اند،  سیاست 
برای حذف  سیاسی حتا  امورِ  این  است که دست اندرکاراِن 
دور  خیلی  می کنند.  و  کرده   تالش  نیز  کشور  نامِی  شهدای 
مثال  را  مسعود  احمدشاه  شهید  کشور  ملِی  قهرمان  نرویم، 
بارها سال  روزِ شهادتش در تقویم های رسمی،  می آوریم که 
آن که  حال   است.  شده  حذف  حکومتی  مأمورین  سوی  از 
بی تردید هر آن چه امروز آن ها )دولت مردان( دارند، از برکِت 

همین بزرگ مردِ تاریخ بوده است.
کوچک ترین پاسداشت از رشادت های قهرمان ملی، آن بود 
کاری  گردد؛  کشور  رایج  بانکنوت های  درِج  تصویرش  که 
که در جهان بسیار معمول است و وعده اش هم سپرده شده 
بود. اما گویا دم و دستگاهِ حکومِت کرزی از بن با شهدا، از 
جمله سردار شهیدان، قهرمان ملِی کشور مخالف است و به 

بهانه های گوناگون در پی تعدیِل این تعهد بوده است.
قهرمان ملی کشور و سایر شهدا، الگوی رشادت و پایداری 
و پای مردی برای نسل نو اند که عماًل در دِل مردم و نسِل نو 
خانه دارند؛ اما قوم گرایاِن حکومتی بی  هیچ مالحظه یی در پی 
تخریب نام و نشاِن این بزرگ مرد اند. حتا که نام قهرمان ملِی 
به سبکی  تاریخ   از جمله کتاب ِ  کشور در کتاب های درسی 
یاد می شود و به جای حرمت گذاشتن به چنین بزرگ مردانی، 
رسمِی  کتاب های  در  قوم پرست  شوونیست های  برخی  از 

حکومت به نیکی و بزرگی یاد می شود.
هر کسی که یک بار از چهارراهی مقاومت عبور کند، می بیند 
که حتا تصویر قهرمان ملی در آن قابل رؤیت نیست؛ اما در 
مقابل برای جنایت کارانی چون نادرشاه قبه و بارگاه می سازند 

و میلیون ها افغانی را هزینه می کنند.
و  عمدی  بی حرمتِی  و  بی احترامی  از  کوچکی  نمونۀ  این ها 
رسمی به شهدا و به ویژه ساالرِ شهیدانـ  قهرمان ملی کشورـ  
است. اما گلۀ زیادی از این حکومت نباید کرد؛ زیرا رییِس آن 
ـ آقای کرزی ـ از همان اول با خط سرِخ شهادت و مقاومت 
سازگاری نداشت. شکایِت اساسی را باید از کسانی کرد که 
مسعود  شهید  هم سنگِر  و  یار  مقاومت،  خط  در  روزگاری 
بودند و امروز به برکت عزمِ راسِخ آن بزرگ مرد تاریخ، در 
پست های عالِی حکومتی قرار گرفته اند ولی دغدغۀ حراست 

از ارزش  ها و آرمان ها و آموزه های مسعود را ندارند.

چراحکومتازمقاِمشهـدا

تجلیلنمیکند؟
فرازهایی
ازاندیشه
وسخِن
قــهرمانملی
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رییس ارتش پاکستان به دیدار سربازان این کشور که در وزیرستان 
گفت،  و  رفته  می پردازند  طالبان  نظامیان  شبه  با  مقابله  به  شمالی 
دیگر به این شبه نظایمان اجازه داده نخواهد شد تا به مناطق مذکور 

بازگردند و دست به اقدامات تروریستی بزنند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، جنرال راحیل شریف، رییس ارتش 
سربازان  با  و  رفته  شمالی  وزیرستان  منطقه  به  شنبه  روز  پاکستان 
ارتش که به مقابله با شبه نظامیان طالبان و سایر اعضای گروه های 
شبه نظامی در این منطقه می پردازند دیدار کرده و از آن ها به خاطر 
اقداماتشان در مقابله با شبه نظامیان و از بین بردن مخفی گاهایشان 

قدردانی کرد.
وی همچنین به تروریست ها و اعضای آن ها مستقیما اشاره کرده و 
گفت: با تالش های نیروهای امنیتی و پاکسازی منطقه توسط سربازان 
ارتش دیگر اجازه نخواهیم داد تا این شبه نظامیان به منطقه بازگردند.
وی تاکید کرد که از میان برداشتن تروریسم یک وظیفه و نقطه عطف 

ملی برای پاکستان است.
و  دستاوردها  از  را  خود  کامل  رضایت  پاکستان  ارتش  رییس 
و  داشته  براز  طالبان  علیه  عملیات  در  آمده  به دست  پیشرفت های 
گفت: تجربیات و تالش های نیروهای هوایی و اطالعاتی پاکستان 
در این عملیات بسیار شگرف بوده و باعث شد تا تروریست ها از 

منطقه پاکسازی شوند.
وی ادامه داد: عملیات ما با حذف و انهدام تروریست ها و مخفیگاه 
آن ها در وزیرستان شمالی و نواحی مجاور با موفقیت صورت گرفت.
امنیتی و ارتش پاکستان در وزیرستان  در جریان عملیات نیروهای 
شمالی در جون سال جاری میالدی بیش از 900 شبه نظامی طالبان 

و شبه نظامی خارجی کشته شدند.
این  جریان  در  نیز  پاکستان  ارتش  سرباز   42 مجموع  در  همچنین 

عملیات جان خود را از دست دادند.

دبیرکل اتحادیۀ عرب: 

مسالۀفلسطینرامیتوانظرفیکهفتهحلکرد
عربی  کشورهای  اینکه  بیان  با  عرب  اتحادیه  دبیرکل 
اراده های سیاسی برای اتخاذ اقدامات الزم جهت مقابله با 
تروریست ها را دارند، در خصوص مساله فلسطین گفت: 
اگر بر سر سه مساله اصلی مرزها، قدس شرقی و امنیت 
فلسطین  مساله  شود،  حاصل  توافق  فلسطین  و  اسرائیل 

ظرف یک هفته حل می شود.
با  گفت وگو  در  عرب  اتحادیه  دبیرکل  العربی،  نبیل 
روزنامه فرامنطقه یی الشرق االوسط در خصوص مسائل 
مهمی که در نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب برای 
مقابله با چالش های کنونی مطرح می شود، گفت: نشست 
ما باید از طریق اتخاذ اقدامات سرنوشت ساز برای مقابله 
با چالش های جهان عرب ارزش زیادی داشته باشد چرا 
که این چالش تنها درگیری ها در داخل کشورها نیستند 
آن  و  نبوده ایم  آن  شاهد  پیشتر  که  است  پدیده ای  بلکه 
گروه های تندرویی است که دست به اقدامات تروریستی 
می زنند و تمامی قوانین را نقض کرده و تشکیل دولتی 
این  می کنند.  اعالم  شود،  سوریه  و  عراق  شامل  که  را 
مساله ای است که اصال قابل قبول نیست. ما باید اقداماتی 
جدی برای برخورد با این چالش خطرناک اتخاذ کنیم و 
مقابله  این چالش  با  امنیتی، فکری  نظر سیاسی،  از  باید 
حال  در  باید  است.  جدی  بسیار  تهدید  که  چرا  کنیم 
حاضر واکنش واضحی از سوی جهان عرب اعالم شود 

و ما منتظر مداخله طرف های دیگر نمی مانیم.
عبدالعزیز،  بن  عبداهلل  ملک  هشدار  خصوص  در  وی 
پادشاه عربستان نسبت به گسترش تروریسم و اقدامات 
گروه »دولت اسالمی« داعش گفت: من با اظهارات پادشاه 
تروریستی  گروه های  این  خطر  خصوص  در  عربستان 
موافقم. برای همین بر اهمیت متمرکز شدن بر این مساله 
در نشست وزارتی اتحادیه عرب تاکید می کنم و تمامی 
کشورها باید برای مقابله با چنین پدیده ای اقداماتی اتخاذ 
نیز  اقتصاد  و  آموزش  زمینه  در  و  فکری  نظر  از  کنند. 
باید اقداماتی صورت بگیرد چرا که بیشتر کسانی که به 
از  که  هستند  جوانانی  می پیوندند،  تروریستی  گروه های 

بیکاری رنج می برند.
العربی در خصوص مساله فلسطین گفت: محمود عباس، 
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین در نشست اتحادیه 
عرب خواسته های خود را مطرح می کند و در خصوص 
اهمیت از سرگیری مذاکرات واقعی بحث خواهد کرد. 
مذاکرات جدی توافق بر سر مسائل اصلی یعنی »مرزهای 
را  فلسطین«  و  اسرائیل  امنیت  و  شرقی  قدس   ،1967
در  که  زمانی  و  باشد  متقابل  توافقی  باید  یعنی  می طلبد 
خصوص این سه مساله به توافق برسیم می توانیم ظرف 

یک هفته به حل و فصل این معضل دست یابیم.

وزیر  کری،  جان  با  خود  تماس های  خصوص  در  وی 
را  جهان  که  تروریسمی  خصوص  در  امریکا  خارجه 
رییس  سیسی،  عبدالفتاح  با  وی  توافق  و  می کند  تهدید 
جمهوری مصر که گفته بود حل مساله فلسطین بخشی 
کامال  مساله  این  گفت:  است،  تروریسم  مشکل  حل  از 
بخش  معتقدم  و  موافقم  سیسی  با  من  و  است  درست 
مساله  حل  عدم  خاطر  به  کنونی  رخدادهای  از  بزرگی 
با  مخالفت  در  اسرائیل  که  است  اسلوبی  و  فلسطین 
از دالیل  این یکی  و  پیش گرفته  المللی در  بین  قوانین 
ظهور گروه ها و شبه نظامیان تروریست است و من در 
با جان کری  دائم  تماس  در  تروریسم  تهدید  خصوص 

هستم.
العربی در خصوص دیدار خود با محمد بن عبدالعزیز، 
 وزیر خارجه لیبیا و اقداماتی که برای حل مشکالت این 
کشور گرفته می شود، گفت: ما مصوبه ای داریم که بعدا 
صادر می شود. آنچه در نشست ما رخ خواهد داد، مهمتر 
خواهد بود و ما در خصوص کمک کشورهای عربی به 

لیبیا تصمیماتی اتخاذ می کنیم.
خصوص  در  سوالی  جواب  در  عرب  اتحادیه  دبیرکل 
برای  مشخصی  پیشنهادات  لیبیا  خارجه  وزیر  آیا  اینکه 
توقف وخامت اوضاع امنیتی داده یا خیر، گفت: ما در این 
خصوص گفت وگو کردیم و وزیر خارجه لیبیا همواره بر 

اهمیت احترام به قوانین بین المللی تاکید کرده و هرگونه 
به  گذشته  فوریه  از  که  ملی  کنگره  احیای  برای  تالش 

فعالیت خود پایان داد، اقداماتی علیه مشروعیت است.
العربی در خصوص احتمال مداخله سیاسی یا نظامی در 
لیبیا گفت: باید در این خصوص مصوبه ای صادر شود. 
منظور من این است که آنچه در عراق و سوریه رخ داده 
بخشی از این مصوبه است و آنچه در لیبیا رخ داده بخش 
دیگری است. آنچه باید بر آن تاکید کنیم این است که 
اتخاذ  برای  عربی  کشورهای  سطح  در  سیاسی  اراده ای 

اقدامات الزم جهت مقابله با تروریست ها وجود دارد.
امین  پیشنهادات  خصوص  در  عرب  اتحادیه  دبیرکل 
الحریری، دبیرکل ائتالف مخالفان سوریه گفت: دبیرکل 
ائتالف مخالفان موضع کنونی و اهمیت کمک به ائتالف 
مخالفان و رخدادهای منطقه »القنیطره« در روزهای اخیر 

را مطرح کرد.
خصوص  در  عرب  اتحادیه  اقدامات  خصوص  در  وی 
محض  به  که  دارد  وجود  توافقی  گفت:  عراق  اوضاع 
تشکیل دولت عراق ما سفری به این کشور برای توافق با 
دولت جدید جهت گفت وگو در خصوص اقداماتی که 
دهد، خواهیم  انجام  عراق  برای  می تواند  اتحادیه عرب 

داشت.

حضور رییس ارتش پاکستان 
در وزیرستان شمالی

مرکل:

 یهودی ستیزی در آلمان جایی ندارد

هشدار روسیه به اتحادیۀ اروپا: تأکید شورای امنیت بر لزوم نابودی داعش

تحریمکنید،واکنشجدینشانمیدهیم

امنیت سازمان ملل ضمن محکومیت شدید  شورای 
خبرنگاران  از  دیگر  یکی  ساتلوف،  استیون  قتل 
آمریکایی توسط داعش، خواستار آزادی فوری تمامی 
گروگان های غیرنظامی شد که دربند گروه های شبه 

نظامی گرفتارند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری آذربایجان، اعضای 
و  همدردی  ابراز  ضمن  بیانیه یی  در  امنیت  شورای 
این  گفتند:  ساتلوف،  استیون  خانواده  به  تسلیت 
جنایت بار دیگر خطرات بسیار زیادی را که روزنامه 
هستند،  مواجه  آن ها  با  سوریه  در  روز  هر  نگاران 

یادآوری کرد.
اعضای شورای امنیت در ادامه این بیانیه افزودند: این 
جنایت همچنین بار دیگر وحشگیری داعش را نشان 
داد که مسوول هزاران خشونت، بدرفتاری و تجاوز 

به مردم عراق و سوریه است.
آن ها هم چنین بر لزوم محاکمه مجرمان و مسووالن 

اقدامات تروریستی نیز تاکید کردند.
شورای امنیت که متشکل از 15 کشور است بار دیگر 
نابود شده و عدم تحمل،  باید  تاکید کرد که داعش 
خشونت و نفرتی که از آن حمایت می کند، باید ریشه 

کن شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: اعضای شورای امنیت 
وحشیانه ای  اقدامات  چنین  ادامه  که  کردند  تاکید 
بلکه  نمی شود  آن ها  ارعاب  باعث  داعش  سوی  از 
تصمیمات آن ها را برای مقابله با داعش، جبهه النصره 
به  وابسته  شرکت های  و  گروه ها  افراد،  تمامی  و 

القاعده خشن تر و انعطاف ناپذیرتر می کند.

شورای امنت همچنین خواستار آزادی امن، بدون قید 
و شرط و فوری افرادی شد که توسط گروه های شبه 

نظامی به گروگان گرفته شده اند.
داعش روز سه شنبه فیلمی را به صورت آنالین منتشر 
کرد و در آن سر بریدن استیون ساتلوف را نشان داد. 
داعش در ویدئویی که 19 اوت سال جاری میالدی از 
کشتن جیمز فولی، یکی دیگر از خبرنگاران آمریکایی 
را  استیون ساتلوف  که  کرد  تهدید  بود،  کرده  منتشر 

می کشد.
براساس داده های سازمان  فرهنگی، علمی و آموزشی 
سازمان  ملل )یونسکو( بین سال های 2007 تا 2012 

میالدی بیش از 430 خبرنگار کشته شده اند.

در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر افزایش حمالت و اظهارات ضد 
اسرائیلی پس از جنگ غزه، صدراعظم آلمان متعهد شد تا هر اقدامی 

برای مبارزه با یهودی ستیزی در آلمان انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در پیام 
نیازمند  آلمان همچنان  نهادهای یهودی  داد که  هفتگی خود هشدار 
حمایت پولیس هستند و خواستار برگزاری تظاهرات بزرگی در برلین 

در اعتراض به احساسات ضد یهودی شد.
وی قرار است در جریان این راهپیمایی در روزهای آتی سخنرانی 

کند.
مقام ها و رسانه های آلمانی از شعارهای ضد اسرائیلی که در جریان 
انتقاد  می شود،  داده  سر  آلمان  سراسر  در  غزه  حامیان  راهپیمایی 

کرده اند.
مرکل بدون اشاره به اتفاق خاصی و یا اشاره به سیاست های جدید 
اطمینان  تا  می دهیم  انجام  باشد  الزم  کاری  هر  دولتم  و  من  گفت: 
حاصل کنیم که یهودی ستیزی جایی در آلمان ندارد. از زمان جنگ 
جهانی دوم به بعد فرهنگ یهودی در حال احیا است. ما بسیار مفتخر 

و خشنودیم که این فرصت فراهم شده است.
زمانی که نازی های آلمان در سال 1993 به قدرت رسیدند حدود یک 
میلیون یهودی ساکن آلمان بود اما این میزان پس از جنگ جهانی دوم 
به 30 هزار تن کاهش یافت اما جمعیت آن ها دوباره افزایش داشت 

و به 200 هزار تن رسیده است.
مرکل ابراز امیدواری کرد که در راهپیمایی 14 سپتمبر مردم زیادی 
در  یهودیان  مرکزی  شورای  سوی  از  راهپیمایی  این  کنند.  شرکت 

آلمان برگزار می شود.
این  در  زیادی  جمعیت  امیدوارم  کرد:  تاکید  آلمان  صدراعظم 
گردهمایی شرکت کنند تا همگی با هم اعالم کنیم که از هر کسی که 
در آلمان زندگی می کند، حمایت می کنیم. ما کارهای زیادی پیش رو 
داریم. ما می خواهیم که از تمام نهادهای یهودیان در آلمان حفاظت 

شود و این باعث نگرانی من است.
کنیسه های  و  ساختمان ها  فروشگاه ها،  مدارس،  معموالً  آلمان  در 
یهودیان تحت حفاظت نیروهای مسلح پولیس قرار دارد. طبق قانون 
ضد نژاد پرستی آلمان، انزجار، تنفر و شعارهای ضد یهودیان ممنوع 

است.

اروپا  اتحادیه  که  صورتی  در  داد،  هشدار  روسیه 
کند،  اعمال  کشور  این  علیه  جدیدی  تحریم های 

نسبت به این موضوع واکنش نشان خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه 
روسیه با انتشار بیانیه یی اعالم کرد: در مورد لیست 
جدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه چنانچه 
این تحریم ها به تصویب برسد، بدون تردید طرف 

روسی از خود واکنش جدی نشان خواهد داد.
دولت مسکو اتحادیه اروپا را به خاطر برنامه ریزی 
توافق های  برخالف  روسیه  بیشتر  تحریم  برای 

حاصل شده در مینسک مورد انتقاد قرار داد.
اتحادیه  کرد،  اعالم  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
مسکو  علیه  جدید  تحریم های  تصویب  با  اروپا 
از  که  می کند  ابالغ  را  پیام  این  عملی  طور  به 
یک طرف جنگ در اوکراین یعنی دولت کی یف 
حمایت می کند و این طرف نسبت به نتایج نشست 

مینسک خرسند نیست.
دستگاه دیپلماسی روسیه اعالم کرد:  اتحادیه اروپا 
آسیب  منظور  به  راه هایی  برای  جستجو  جای  به 
زدن به اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه و نیز 
روسیه بهتر است به دنبال حمایت از اقتصاد شرق 

اوکراین باشد.



سال ششم    y شما رة یک  هزار  سه  صد و  شصت  هفتادُ   دو       y د  و   شنبه         17سنبله / شهریو  ر  y 1393  13ذ والقعدة الحرام     y 1435 8 سپتمبر  42014 www.mandegardaily.com

بخش نخست

راهنمایی برای دورۀ نامزدی

شما!  آیندۀ  بی چون وچرای  همسِر  نه  و  است  کشف نشدنی  غریبۀ  یک  نه  او 
مردی که در جلسۀ خواستگاری امروز پاسِخ بله را از زباِن شما شنیده، تنها 
نامزدتان است. کسی که قرار است چند ماه از شما فرصت بگیرد و به شما 
یک  به  رسیدن  برای  را  جاده  و  بشناسید  بیشتر  را  یک دیگر  تا  دهد  فرصت 
مقصِد مشترک صاف کنید. پس به جای آن که روزهای نامزدی را به چشم یک 
بازِی سرگرم کننده و خاطره ساز ببینید، از آن به عنوان یک فرصِت تکرارنشدنی 
استفاده کنید و در این ماه ها، برای فهمیدن همۀ پیش نیازهایی که برای رفتن 
زیر یک سقف به آن ها نیاز دارید، تالش کنید. عجله نکنید و فرصت را هم 
نسوزانید. شما در سرنوشت سازترین روزهای زنده گی تان به سر می برید. قدر 

این فرصت را بدانید.
 

خطر اول
تند و ُکند پیش نروید

پیش از آن که به نامزد شدن با خواستگارتان فکر کنید، یک بار دیگر تعریِف این 
دوره را در ذهِن خود مرور کنید. از یاد نبرید که دوران نامزدی، دوران شناخت 
است؛ پس این دوره را با شتاب سپری نکنید. بررسی ها نشان داده است که 
نحوۀ استفادۀ بهینه از این دوران می تواند تأثیر بسیار زیادی بر زنده گی زناشویی 
داشته باشد و به همین دلیل است که گفته می شود مدت دوران نامزدی نباید 
خیلی کوتاه باشد. در این دوره قرار نیست تنها دل بسته گی و وابسته گی یی به 
فرد مقابل تان پیدا کنید، بلکه باید شما و نامزدتان به حد قابل قبولی از تعهد، 
مسوولیت پذیری، ثبات روانی و عاطفی و رضایت از ارتباط رسیده باشید تا 
بتوانید پروندۀ این دوره را ببندید و به خانۀ بخت بروید. در یک رابطۀ کوتاه، 
همه چیز زیباتر و منظم تر از آن چه واقعًا هست، دیده می شود و هیچ کدام از 
دو طرف، متوجه اختالفات دردسرساز و عیب ونقص ها نمی شوند. در دوران 
نامزدی کوتاه مدت فاصله دار، شما همیشه با هم نیستید و برای هر کسی خیلی 
آسان است که در آن چند ساعت چهرۀ دیگری از خود نشان دهد و عیب و 

نقص های خود را مخفی کند.
یکدیگر  به همراه خانواده های  )مانند مسافرت  منظم  پیوسته و  اما در روابط 
واقعی  شخصیت  و  ندارد  وجود  امکان  این  دیگر  موازین(  تمام  حفظ  با  و 
خود و نامزدتان جلوه گر می شود و تازه در آن زمان متوجه وجود تفاوت های 

شخصیتی می شوید. پس با هیچ بهانه یی این فرصت را از خود دریغ نکنید.
  

خطر دوم
ماسک نزنید

باربارا دی آنجلیس در یکی از کتاب های خود می نویسد: »آیا دوست دارید 
نامزدتان در اولین ماه های روابط تان خود را آن طور که شما دوست دارید، نشان 
دهد و با شما ازدواج کند و ناگهان خود واقعی اش را نشان دهد و شما بفهمید 
که او، آن کسی که شما فکر می کرده اید، نیست؟ فکر می کنم که شما عصبانی 
شوید و احساس کنید که فریب خورده اید و از شما سوء استفاده شده است.«

یکی از بزرگ ترین اشتباهات دختراِن جوان این است که در برخورد با نامزد 
قرار  توجه  مورد  بیشتر  که  دهند  نشان  از خود  می کنند چهره یی  خود، سعی 
گیرند. به عبارت دیگر سعی می کنند، نقش زن ایده آِل نامزد خود را بازی کنند. 
اما گاهی در این نقش بازی کردن، طوری رفتار می کنند که بیشتر مورد پس 
زدن قرار می گیرند. پس سعی نکنید خود را آن چه که نیستید نشان دهید و از 
خودتان تصویری بسازید که دل خواه آن مرد خاص است. سعی نکنید فقط به 
خاطر این که ممکن است نامزدتان جذب دیگری شود، طبق خواستۀ او رفتار 

کنید. باید رفتار، ارتباط و برخوردتان به گونه یی باشد که واقعًا هستید.

منبع: مجلۀ سیب سبز

نویسنده: آلبرتو مونکادا
مترجم: طیار رفیعی نیری

وظیفۀ  در  جامعه شناس  عنوان  به  ما  آیا 
حرفه یی خود، تعهد اخالقِی خاصی داریم؟ 
تخصِص  و  علم  جامعه شناسی،  که  زمانی 
آکادمیک را با هم ادغام کرد، مدافعاِن این 
علوم  دانشمندان  که  بودند  نگران  مسأله 
طبیعی آن ها را جدی نگیرند. به ویژه کنت و 
دورکیم اصرار داشتند که در جامعه شناسی 
اتخاذ  را  روشی  طبیعی،  علوم  همانند  نیز 
به  بیشتری  دقت  با  آن  طریق  از  که  کنند 
پدیده ها  اجتماعِی  بررسی دالیل  مطالعه و 

بپردازند.
را  عقالنی  حرکتی  و  دیدگاه  روش،  این 
کارکردگرا  جامعه شناسان  که  برانگیخت 
اظهار می کردند. بدین معنی  پیوسته آن را 
که جامعه شناسان باید بی طرفانه به بررسی 
پدیده های اجتماعی پرداخته و نباید تحت 
تأثیر ارزش های شخصی خود قرار گیرند. 
اعتقادی  چنین  اولیه  جامعه شناسان  اما 
او  همانند  افرادی  و  نداشتند. سن سیمون 
که رساله نویس و خردگرا بودند، نهادهای 
و  کشیدند  نقد  به  را  قدیمی  رژیم های 
تمایل داشتند با در نظر گرفتن خواسته های 
خودشان، مشروعیِت کاریزماتیک را از بین 
بر  اجتماعی  عقل گرایی  مقابل،  در  و  برده 
اساس مردم ساالری و حقوق شهروندی را 

جایگزین کنند.
در تاریخ جامعه شناسی کارکردگرایی به ویژه 
در نوعی که مورد پذیرش پارسونزی ها بود، 
پنهان است که برای  نهاد محافظه کارانه یی 
از  است.  مناسب  موجود  وضعیِت  تثبیت 
نظر کارکردگرایان، دموکراسی سرمایه داری 
ایده آل  دموکراسی  امریکا، یک  در  موجود 
است و تنها نیاز به تغییرات کوچکی دارد. 
اگر چه آن ها مارکس را رد کردند؛ کسی که 
اجتماع را برآمده از کشمکش بر سر کسب 
ارایۀ  تعریف کرده است.  برتری  قدرت و 
دلیل برای کسانی که درگیر این کشمکش 
است.  تغییر  این  ضرورِی  بخش  هستند، 
کسانی  وجود  با  هم  هنوز  نقد  سنت  این 
در  بوریو  پیتر  و  میلز  رایت  سی  هم چون 

آخرین آثارش مورد تأکید است.
الگوی  یک  با  که  زمان  هر  پرسش  این 
شویم،  روبه رو  دیگر  محافظه کاری 
خردگرایی  مثال،  برای  است.  مطرح 
در  تجارت  در  معقول  خسته گی ناپذیر 
واقع حیله یی است که از آن برای خطاب 
سرمایه داری با نامی دیگر استفاده می شود. 
در نتیجه، حتا اگر این مسأله درست باشد، 
تجارت آزاد نباید تحت کنترل کاله برداراِن 
حرفه یی و قدرت مندانی هم چون دادستان ها 

و سرمایه گذاران باشد.
توماس فرانک در کتاب اخیر خود “تجارت 
با نظارت خدا” با مهارت کامل به تشریح 
تعریفی  است؛  پرداخته  تجارت  حیله های 
که بسیاری از اقتصاددانان و تعداد نه چندان 
محدودی از جامعه شناسان به راحتی آن را 
نادیده می گیرند. این مدل بر مبنای اصول 
بدین  است.  تعریف شده  فراگیر(  )اقتصاد 
معنی که دولت باید از طرق مختلف، پول 
و آزادی عمل در اختیار ثروت مندان قرار 
زیر  تجارت  فرانک،  نظریۀ  طبق  بر  دهد. 

لوای دین نهایتًا منجر به فقر می شود.
گزارش سال 2005 ادارۀ آمار نشان می دهد 
نصف  ثروت،  مقایسه یی  آمار  بین  در  که 
یورو   2 از  کمتر  روزی  با  جهان  مردم 
که  حالی ست  در  این  و  می کنند  زنده گی 
حال  در  هم چنان  اقتصادی  نابرابری های 

رشد است.
همانند  جوان  جامعه شناساِن  از  بسیاری 
بسیاری از روزنامه نگاراِن جوان می خواهند 
به سرعت موفق شوند. آن ها در تالش برای 
کسی  این که  محض  به  شدن،  ثروتمند 
دست مزد بیشتری پیشنهاد کند، می پذیرندـ 
که  کسانی  انگیزۀ  دربارۀ  تفکر  بدون 
به  را  آن ها  خدماتی  و  تخصصی  نیروی 
خدمت گرفته اند. ما به خوبی می دانیم که 

قدرتمندان تمایلی به شناخته شدن ندارند، 
استناد  تحصیل کرده  افراد  به  آن ها  لذا 
خودشان،  کار  توضیح  برای  نه  می کنند؛ 
برای  کارهای شان.  کردن  پنهان  برای  بلکه 
اطالعات،  بهترین  قدرت مندان،  بیشتر 
بی اطالعی است و بهترین موفقیت، داشتن 
زبان حرفه یی و نفوذناپذیری پژوهش گران 

است.
حل  برای  روزنامه نگاران  و  جامعه شناسان 
ابهامات و ساده کردن شعارها، نظیر )پاینده 
باد هسپانیا( در خدمت قدرت مندان هستند 
به  که  هستند  آن  هایی  بین  در  مشوقی  و 

که  همان طور  کرده اند.  عادت  مسأله  این 
بوش  سپتمبر،   11 حملۀ  از  بعد  می دانید 
به اهالی نیویارک پیشنهاد داد که از منازل 
خود بیرون رفته و خرید کنند و این بهترین 
راه  حل برای فایق آمدن بر این فاجعه بود. 
پیشنهاد  او  به  را  ایده یی  چنین  کسی  چه 

کرد؟ یک جامعه شناس دوست.
انجمن  ساالنۀ  گردهمایی  آخرین  طی  در 
جامعه شناسی امریکا که از تاریخ 12 تا 16 
سپتمبر در فیالدلفیا برگزار گردید، ما بحث 
جامعه شناسی  با  رابطه  در  جالبی  بسیار 
اخالقی  تعهد  مورد  در  مشخصًا  انتقادی 
داشتیم.  عمومی  جامعه شناسی  مدافعان  با 
یکی از آن ها به کتاب “حقوق بشر فراتر از 
اخیراً  لیبراستی” که من و جودیت  دیدگاه 

نوشتیم، اشاره کرد.
حقوق  که  کردیم  عنوان  کتاب  این  در  ما 
تاریخ  در  نهایی  و  تکامل یافته  نسخۀ  بشر 
طوالنی مبارزات شهرنشینی است. بیشتر به 
این دلیل که حقوق بشر فقط شامل احترام 
مردم  سیاسی  و  مدنی  حقوق  به  گذاشتن 
گرسنه گی،  که  دنیایی  در  بلکه  نمی شود، 
به وضوح  ستم  و  ظلم  و  نابرابری  فقر، 
آشکار است، سبب می شود حقوق اولیه یی 
را که جامعۀ امروز به دشواری به رسمیت 

شناخته را پذیرفته و حمایت کند.
پیشنهاد  مرز  بدون  جامعه شناساِن  به 
از  باید  بشر  حقوق  رعایت  که  می دهیم 
اجتماعی  تعهدات  و  اخالقی  الزامات 
جامعه شناس باشد. برای مثال ما می گوییم 
اگر از یک جامعه شناس امریکایی خواسته 
مرگ  مجازات  “آیا  که  کند  بررسی  شود 
نه؟”  یا  برای کاهش جنایت کمک می کند 
اگر او پس از بررسی به این نتیجه برسد که 
عالوه بر این که کمکی نمی کند بلکه به طور 
متعاقبًا  می دهد،  افزایش  را  جنایت  آشکار 

ناقض  مرگ،  مجازات  که  دارد  اعالم  باید 
حقوق بشر نیز هست.

مجازات  از  دفاع  برای  تقاضا  اگر  البته 
کویت  یا  و  چین  نوادا،  تگزاس،  در  مرگ 
باشد، اتفاقی که می افتد این است که شاید 
نگیرند.  خدمت  به  دیگر  را  جامعه شناس 
و  شاد  بین  است  مجبور  جامعه شناس 
تحمل  و  قدرت مندان  کردِن  خوشحال 
ما  اگر  و  کند  انتخاب  را  یکی  سختی، 
باید  کنیم،  دنبال  را  اخالقی خودمان  تعهد 
آماده گی ادامه دادِن راه دوم را داشته باشیم.

به جامعه شناساِن بدون مرز 
پیشنهاد می دهیم که رعایت 
حقوق بشر باید از الزامات اخالقی 
و تعهدات اجتماعی جامعه شناس 
باشد. برای مثال ما می گوییم اگر 
از یک جامعه شناس امریکایی 
خواسته شود بررسی کند که »آیا 
مجازات مرگ برای کاهش جنایت 
کمک می کند یا نه؟« اگر او پس 
از بررسی به این نتیجه برسد 
که عالوه بر این که کمکی نمی کند 
بلکه به طور آشکار جنایت را 
افزایش می دهد، متعاقباً باید اعالم 
بدارد که مجازات مرگ، ناقض 
حقوق بشر نیز هست. البته اگر 
تقاضا برای دفاع از مجازات مرگ 
در تگزاس، نوادا، چین و یا کویت 
باشد، اتفاقی که می افتد این است 
که شاید جامعه شناس را دیگر 
به خدمت نگیرند. جامعه شناس 
مجبور است بین شاد و خوشحال 
کردِن قدرت مندان و تحمل سختی، 
یکی را انتخاب کند و اگر ما تعهد 
اخالقی خودمان را دنبال کنیم، 
باید آماده گی ادامه دادِن راه دوم 
را داشته باشیم

جامعه شناسان و تعهد اخالقی



بخش نخست
محمدعلی همایون كاتوزیان

و  برجسته ترین  از  یکی  بی گمان  کسروی،  احمد 
دانشورترین پژوهنده گان و اندیشمنداِن ایران در قرن 

بیستم است.
سیدحسن  که  می گفت  صدیقی  غالم حسین  دکتر 
تقی زاده پس از خواجه نصیرالدین طوسی، دانشمند 
دانشمند  بزرگ ترین  میالدی،  سیزدهم  قرن  بزرگ 
همه  در  طبیعتًا  قیاس ها  این گونه  است.  بوده  ایرانی 
موارد نمی توانند دقت علمی داشته باشند، و منظور 
مرتبۀ  که  نبوده  این  جز  می کنم  گمان  هم  صدیقی 

ارزش و اهمیِت کارِ علمی تقی زاده را برساند.
به این معنا، مشابِه چنین قیاس هایی در مورد کسروی 
نیز به جا خواهد بود. به عنوان نمونه، فقط در مورد 
کار تاریخ نگاری اش می توان گفت که پس از خواجه 
رشیدالدین فضل اهلل، صاحب جامع التواریخ در قرن 
سیزده و چهارده میالدی، تا قرن بیستم تاریخ نگاری 
در ایران به ارزش کسروی پدید نیامده بوده، اگرچه 
جای  هم  تاریخی اش  آثار  مورد  در  بی گفت وگو 

حرف وسخن و بحث و انتقاد کم نیست.
تقی زاده به عنوان یک شخصیت سیاسی ـ و اساسًا 
به دالیل واهی ـ مورد اختالف، یا به قول متأخرین 
”بحث انگیز” بود، اما در کار علمی خیلی کمتر؛ چون 
پژوهش هایش در تاریخ و ادبیات قدیم بود و ـ از 
جمله به همین دلیل ـ خواننده گان آثارش تقریبًا همه 
اهل فن و اهل اصطالح بودند: اما کارهای کسروی 
دربارۀ تاریخ معاصر ـ به ویژه تاریخ مشروطۀ ایران 
کسانی  بیشتر  را  ـ  آذربایجان  هجده سالۀ  تاریخ  و 
بهره یی  تاریخ نگاری  و  تاریخ  از  که  می خواندند 
نداشتند. دربارۀ این آثار باارزِش کسروی هم، گذشته 

از بحث و انتقاد، جدل و مناقشه کم نشده است.
اما بحث انگیزترین کارهای او، خاصه دربارۀ دین و 
مذهب و سیاسِت روز و ادبیات فارسی ست، که این 

آخری موضوع اصلی این مقاله است.
انتقاد جدی و متعارف، و بی تعارف،  شاید بحث و 
زمینه های  در  آثار کسروی  و  آرا  از  بسیاری  دربارۀ 
به یک  بردیم،  نام  که  زمینه هایی  ویژه  به  گوناگون، 
که  دلیل  این  به  فقط  نه  باشد.  انصاف  از  دور  معنا 
دست بسیار نیرومنِد او امروز از بحث و جدل کوتاه 
است؛ نه فقط به خاطر این که مرد دانشمند و تیزبین 
آدمی  دلیل که  این  به  تنها  نه  بود؛  و جامع االطرافی 
خود  اظهاراِت  و  نظرات  در  و  صدیق  و  درست 
به خاطر  که  این جهت  به  همان  نه  و  بود؛  صمیمی 
بیان بی باکانه و بی امان بخشی از آن نظرات به قتل 
امروزی  ناقد  تا  ـ که همه دالیلی خوبی ست  رسید 
آرا  نپذیرفتنی  وجوه  دربارۀ  زیاد  از سخت گیری  را 
و آثارش دچار تردید سازد. بلکه عالوه بر این ها، و 
مهم تر از این ها، به این جهت ممکن است بی انصافی 
از آن آرا  شود که اگر دایره را تنگ بگیریم، خیلی 
و آثار تاِب نقد و بررسی ـ دست کم نقد و بررسی 
باشد ـ  باشند؛ حتا بی آن که الزم  نداشته  مدرن ـ را 
به خالف شیوه یی که خود او در آثار جدلی اش روا 
داشته ـ بکوشیم تا جزء به جزء آن مطالب را بی پایه 

و اساس نشان دهیم.
جمله  از  و  ـ  تبریز  طالبیۀ  مدرسۀ  طلبۀ  کسروی 
شاگرد شیخ محمد خیابانی ـ بود. در عنفوان جوانی، 
و سپس در مدرسۀ امریکایِی آن شهر هم زمان عربی 
قاضی  بعدها  می آموخت.  انگلیسی  و  می داد  درس  
که  قاضی،  باز  و  عدلیه  وکیل  سالی  سه  دو  و  شد 
کنار رفت و  کار  از آن  مبهمی،  به دالیل  بار دیگر، 
به وکالت  پرداخت و در همان شغل هم مرد. یعنی 
همان جا در عدلیه، در دادسرا بود که  کشته شد، در 
54ساله گی و هنگامی که به دادسرا احضار شده بود.
عربی را از مدرسه شروع کرده بود، ولی پیِش خود 
آن را چنان یاد گرفت که ماهنامۀ مهم  العرفان چاپ 
چاپ  عربی  به  را  او  ترجمه های  و  مقاالت  قاهره، 

می کرد.
زبان آذری راـ  که البته منظور از آن ترکی آذربایجانی 
نیست، بلکه یکی از زبان های ایرانی قدیم است که 
ـ کشف   بوده  مادری  زبان  آن جا  در  ترکی  از  پیش 
زبان های  دانستن  به  کار  این  برای  چون  و  کرد، 
نیاز داشت، این ها را به یاری  ارمنِی قدیم و جدید 
به  نیز  را  زبان  ”اسپرانتو”  آموخت.  ارمنی  مرد  دو 

نزد  را  پهلوی  زبان  مقدمات  کرد.  خودآموزی   کّلی 
ایران  آلمانی که یک سال در  هرتسفلد شرق شناِس 
بود، فرا گرفت و آن گاه خود به تکمیل آن پرداخت 
باستان  تاریخ  قلمرو  در  پژوهش  هایش   در  آن  از  و 

بهره برد.
به زبان فارسی، دستورش،  این”سید ترک” چنان  و 
جدیدش  و  قدیم  نگارش  شیوه های   و  واژه گانش، 
به  ”پیرایش ”  از حدود سی ساله گی  یافت که  استیال 
درآمد،  میان  این  از  باالخره  که  نثری  پرداخت.  آن  
یکی زبان تاریخ مشروطه و تاریخ  هجده ساله است. 
و این زبانی است که درس خوانده گان امروز)حتا از 
نسل من( به  زحمت آن را می خوانند، گرچه از آثار 
هزار سال پیش، مثاًل تاریخ بیهقی، خواندنش آسان تر 

است.
نثر دیگری که به دنبال این از ”پیرایش ” زبان فارسی 
تا   1320 کارهای  زبان  درآمد،  کسروی  دسِت  به  

و  ادبیات  دربارۀ  آثارش  جمله  از  است،  او   1324
تصوف. روان تریِن آن ها را در جزوۀ »سرنوشت ایران 
یا  هم  واژه گانی  خواند.  می توان  بود؟«  خواهد  چه 
آن ها  برمبنای  و  یا خودساخته  باستانی  زبان های  از 
مانند همین  ”واژه گان ”،  ـ  برخی  زبان کرد که  وارد 
و  ماندند،  ـ  ”خودکامه ”  ”انگیزه ”،  ”انگاشتن ”، 
و  ”سهش ”  ”کاچال ”،  ”آمیغ ”،  مانند  ـ  دیگر  بعضی 

”آخشیج ”- فراموش  شدند.
اما گمان نمی کنم حتا یک تن از اهل ادب و زبان باور 
داشته باشد که  اگر کسروی نبود، نثر امروز، به ویژه 
نثر پژوهشی امروز، تا این درجه پیراسته  و پرداخته 
و  هدایت  و  جمال زاده  و  دهخدا  که  کاری  می  بود. 
دیگران در نثر طنز و قصه و داستان کردند، کسروی 
و خانلری و یارشاطر و دیگران برای نثر رسمی  و 
بی  باهم  کار  دو  این  اگرچه  دادند،  انجام  پژوهشی 
به  تنها  نثری  اختراع کرد که  نبود. آل احمد   ارتباط 
درد کار خودش می خورد، چه در داستان نویسی چه 

در نقد و جدل. به همین جهت آن دو سه تنی هم که 
خواستند از آن تقلید کنند، نتوانستند.

همین یک کارِ کسروی کار بزرگی بود، اگرچه امروز 
به دست گرفت.  او را نمی توان  عین شیوۀ نگارش 
تاریخ مشروطه و تاریخ هجده ساله سخت مشهور و 
و  کاًل  آن ها،  دربارۀ  طبعًا  اگرچه  استفاده  اند،  مورد 

جزئًا، حرف و سخن کم نیست.
دورۀ  برای  خوزستان  پانصد]پنج صد[سالۀ  تاریِخ 
شاید  ولی   دارد.  زیاد  مهم  و  تازه  حرف  نگارشش 
گمنام  شهریاراِن  مانند  کارهایی  تحقیق،  اهل  برای 
یافته  های  و  نکات  نظر  از  تبارش  و  صفی  شیخ  و 
تازه یی که در آن هاست، ارزش بیشتری داشته باشند. 
از جمله در همین تک نگاری دوم است که کسروی 
به اثباِت این نکته می پردازد که اوالً سیادت صفویه 
ازبک ها(  و  که حتا دشمنان سرسخت شان)عثمانیان 
آن ها  ثانیًا  نداشته؛  حقیقت  نمی کردند،  آن شک   در 

شیخ  پسرش   حتا  و  جنید  شیخ  زمان  تا  شاید  ـ 
بوده اند.  شافعی  سنی  ـ  اسماعیل(  شاه  حیدر)پدر 
این گونه تحقیقات بود که کسروی،  بیشتر به خاطر 
ناخواسته و نادانسته، در میان شرق شناسان نامدار و 
 The(به عضویت انجمن سلطنتی مطالعات آسیایی

Royal Asiatic Society( انتخاب شد.
کسروی  شهرت  که  چیزهایی ست  می ماند،  آن چه 
بحث  مذهبی؛  جدل های  آن هاست:  به خاطر  بیشتر 
بیشتر  ـ  و  فارسی  شاعران  و  شعر  بر ضد  جدل  و 
دولتی  مقامات  با  کشمکش  ـ  همین  با  ارتباط  در 
و  ادبیات.  دانشکدۀ  و  مدارس  درسی  برنامۀ  دربارۀ 
همین  برای  که  لفظی یی  زدوخوردهای  دنبالش،  به 
و  ”دکتر”  این   با  جزوه  آن  و  جزوه  این  در  کارها 
آن  ”آخوندک ” پیدا کرد؛ و حتا اعالم  کتک خوردِن 
از بدگویانش به دست هوادارانش؛ و  جانانۀ چندتن 
باالخره ـ دو سه  سال آخر عمر ـ کشیده شدنش به 
بود:  نوشته  این که زمانی خودش  با  میدان سیاست، 

“ای پدر سیاست بسوزد.”
چه  اجتماعی،  چه  تاریخی،  زمینه  های  در  چه  اما 
مذهبی و چه ادبی ـ حتا  نگارشی ـ دین کسروی را 
به پیشتازانش، به خصوص به ملکم خان، به فتحعلی  
میرزا  به  و  افغانی  سیدجمال الدین  به  آخوندزاده، 
یادآوری  این  اما  برد.  یاد  از  نباید  کرمانی،  آقاخان  
کسروی  کارهای  در  که  بارزی  نوآوری های  از  ابداً 

هست، نمی  کاهد.
تأثیر نظریات ملکم خان دربارۀ حکومت  قانون مند و 
تأثیر  هم  دیگران  آن  همۀ  بر  که  ـ  مشروطه  دولت 
ندیده ام که  اما  بزرگی داشت ـ کاماًل روشن است. 
تحوالت   بر  ملکم  رواِن  و  ساده  نثر  اهمیت  دربارۀ 
را  غیبی  کتابچۀ  ملکم  باشد.  شده  کاری  بعدی 
صور  مقاالت  نثر  نوشت.   1860 سال  حدود  در 
اسرافیل)چاپ 1906( ـ به استثنای نثر ستون  ”چرند 
نشریۀ  نثر  و  نیست؛  جلوتر  آن  از  ـ  پرند”دهخدا 
تندرو  مشروطه خواهی  مبلغ  که  ـ  مساوات)1906( 

بود ـ از آن به مراتب عقب تر است.
مرید  و  او  پیرو  که  ـ  آقاخان  و  آخوندزاده  تأثیر 
مشروطه  خواهی؛  در  است:  آشکار  نیز  ـ  بود  ملکم 
در برخورد انتقادی با دین و مذهب؛ در بسط دادن 
ایدیولوژی  ناسیونالیسِم آلمانِی آن دوران به تاریخ و 
و  فرنگ  از  گرفتن چیزهایی  یاد  در  ایران؛  سیاست 
فرنگیان و روان شناسی اروپاپرستی؛ در کوبیدن شعر 
و ادب قدیِم ایران. اگرچه برخورد کسروی با دین 
و مذهب دقیقًا مثل آن نبود ـ که برخالف  کسروی 
یکی شان المذهب بود و دیگری دست آخر المذهب 
شد ـ گرایشش به آن  گونه ناسیونالیسم ـ دستکم در 

ظاهر، ولی حتا بیشتر از آن ـ آرام تر و پخته تر بود.
نگرش کسروی به اروپاگرایی، هم ضد اروپاپرستی 
با شدت  نبود. کسروی  آن خالی  از  کاماًل  بود، هم 
قرتیکا(  جزوۀ  )در  آخوندزاده  خصوص  به  ـ  آنان 
با این  اما آشنایی او  ـ شعر و ادب  قدیم را کوبید، 
موضوع گسترده تر از آن ها بود و در هر حال،  باید 
مقابله  عرض  خودش  زماِن  تحقیق  و  ادب  اهل  با 

می کرد، و این مشکل را آن  دو تن نداشتند.
از  گذشته  اسدآبادی،  جمال الدین  تأثیر 
که  بود  جهت  این  از  بیشتر  مشروطه خواهی  اش، 
نگرش شـ  چه از لحاظ شخصی، چه از نظر اعتقادی 
ـ اروپایی  پرستانه نبود، هرچند آموختن از آن ها را در 
می دانست.  الزم  حکومت  و  سیاست  در  و  صنعت 
مانند  سابقه اش  که  گسترده تر  جهت  این  از  نیز  و 
مذهبی،  اصالح  طلبی  نوعی   مذهبی،  درس  کسروی 
اصالح  طلبان  و  روشن فکران  با  تماس  و  عربی دانی 
عرب بود که بعضی از آنان ـ که شیخ محمد عبده 

نامدارترین آن هاست ـ مریدش بودند.
انتشاراِت  و  آرا  تأثیر  به  که می دانم، کسی  تا جایی 
ـ  مصری  خاصه  ـ  عرب  روشن فکراِن  و  پیشروان 
او  درحالی که خود  نکرده،  توجه  کسروی  آرای  در 
و  بیست  از  مثاًل  اوایل،  در  ـ دست کم  که  می گوید 
دو سه سالگی تا سی و دو سه سالگی ـ او از طریق 
ماهنامۀ  همان  به خصوص  عربی،  نشریات  خواندن 
العرفان که بیشتر از آن نام  بردیم، با دانش های جدید 
”]در  می نویسد:  این باره  در  بود.  شده  آشنا  فرنگی 
کرده  پیدا  که  سرگرمی یی  دماوند[  در   1301 سال  
بودم، نوشتن تاریخ شورش های آذربایجان  می بود که 
به نام “آذربایجان فی ثمانیۀ عشر عامًا برای فرستادن 
به ماهنامۀ العرفان  آغاز کرده بودیم. و نیز می گوید: 
“امیرنشینی  را  خوزستان  بغداد  روزنامه  های  “چون 
در  گفتاری  من  می ستودند]می خواندند[  عربی” 
پاسخ آن نوشته  بودم که خوزستان بخشی از خاِک 
دولت   از  گمارده یی  خزعل  شیخ  و  است  ایران 
قاهره [ العرفان ]چاپ  در  گفتار  این  می باشد  ایران 
چون  مهمی ست،  بسیار  نکتۀ  این   بود.”  شده  چاپ 
اروپایی   دانش های  از  را  کسروی  آگاهی  ریشه  های 
از  این دانش ها  نشان می دهد و ضمنًا می رساند که 
طریق برداشت پژوهنده گان  و روشن فکراِن مصر به 

دسِت او آمده بوده است.
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تعـدیلیاتقسـیِمهیچباهم؟!

هارون مجیدی
قهرمان  شهادت  سالروز  سیزدهمین  و  شهید  هفتۀ  از 
کابل  دانشگاه  در  مسعود  احمدشاه  شهید  کشور   ملی 

گرامی داشت به عمل آمد.
در این برنامه، شمار زیادی از استادان دانشگاه، سیاسیون، 
کرده  اشتراک  دانشجویان  و  نخبه گان  مجلس،  نماینده گان 

بودند.
امروز  گفت:  مراسم  این  در  مجلس  نماینده  کوفی  فوزیه 
که افغانستان بیشتر دچار تالطم شده است و بحران هایی 
و  مبارزه  ارزش  می کنیم؛  احساس  سرزمین  این  در  را 
برای  بیشتر  او  هم رزمان  و  مسعود  شهید  آزادی خواهی 
مسعود  همانند  چهره های  فقدان  و  می شود  محسوس  ما 

افغانستان را به بحران می برد.
قاطعیت  نبود  از  افغانستان  مردم  امروز  افزود:  کوفی  بانو 

رهبری به شدت رنج می برند.
این عضو مجلس خاطر نشان کرد: »ویژه گی منحصر به فرد 
مسعود این بود که او تنها راه سیاست کردن را برابری و 
عدالت می دانست و باور داشت که درجه بندی یی وجود 

ندارد و تنها معیار انسانیت تقوا و راست کاری است.«
فوزیه کوفی هم چنان گفت: »بعد از شهادت شهید احمدشاه 
مسعود امروز کسانی افغانستان را به درجه ها تقسیم کرده اند، 
وا به جان کسانی که در درجه بندی نیستند و با تیمی هم سو 
هستند که مردم افغانستان را درجه بندی می کند. آنان شاید 

در افغانستان جایگاهی نداشته باشند.«
بانو کوفی تأکید کرد که شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی 
اقوام  به همین نسبت همۀ  باور داشت  انسانیت  به  کشور 

افغانستان در کنار او جمع شده بودند.
دیگر  ویژه گی های  از  را  مهربانی  و  قاطعیت  کوفی  فوزیه 
بیان داشت و گفت: به  شخصیتی شهید احمدشاه مسعود 
همین نسبت، مردم بعد از شهادتش تا هنوز برای او اشک 

می ریزند.
این عضو مجلس افزود: »مسعود احترام به حقوق والی زن 
داشت و شاید مقاومت در برابر اشغال سیاه تنها مقاومتی در 

افغانستان بود که زنان در آن حضور  فعال داشتند.«
فوزیه کوفی تأکید کرد: مقاومت مسعود نه تنها برای نجات 
دروازه های  تا  شد  باعث  مقاومت  این  بل  بود،  افغانستان 
نهادهای آموزشی برای دختران و پسران این کشور باز شود 
و امروز ما شاهد ظهور جمع بزرگی از جوانان دانش یافته 

باشیم.
فوزیه کوفی با بیان این که آزادی دوستی مسعود در جهان 
نیاورد،  فرو  ظلم سر  نوع  هیچ  برابر  در  او  و  بود  بی نظیر 
گفت: »در کنار این ها مسعود دوراندیش بود و در حاالت 
خطرناک جدیت و قاطعیت خود را از دست نداد که این 

بزرگترین الگو برای جوانان و نوجوانان امروز است تا در 
شرایط بحرانی با عزم متین به اهداف والی خود برسند و ما 
مکتب مسعود را الگوی نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی خود بدانیم.«
بانو کوفی افزود: »آن هایی که تصور می کنند این ملت رهبر 
ندارد و باید ذلت را بپذیرد، بدانند که افغانستان مسعودهای 

دیگری را نیز دارد.«
مردم در مجلس  دیگر  نمایندۀ  بهزاد  احمد  در عین حال، 
در این برنامه گفت: در این روزهای بزرگ که تعیین کنندۀ 
سرنوشت است، ما باید به ویژه گی ها  زنده گی و قاطعیت 
شهدای افغانستان توجه کنیم و جست وجو نماییم که اینان 
خلق  فرصت  خود  ملت  برای  بحرانی  شرایط  در  چگونه 

کردند.
شهید  ویژگی های  از  »یکی  داشت:  اذعان  بهزاد  آقای 
احمدشاه مسعود و سایر شهدای دوران جهاد و مقاومت 
کشور، این بود که آنان مردم خود را می شناختند با تاریخ 
کشور آشنا بودند و قیام های عدالت محور را آسیب شناسی 
کرده بودند و هیچ گونه فاصله یی میان خود و مردم نگذاشته 

بودند.«
و  مسعود  احمدشاه  شهید  کرد:  تأکید  مجلس  عضو  این 
همفکران او به خوبی می دانستند که سربلندی چیزی نیست 
تا رایگان به دست آید؛ اگر بدون هزینه بدست می آمد، ما 

قرن ها پیش به آن دست پیدا می کردیم.
است  آمیخته  ما  »تاریخ کشور  بهزاد همچنان گفت:  آقای 
در  که  این  برای  حق کشی؛  و  استبدادی  حاکمیت های  با 
مقاطعی که مردمان ایستادند، بزرگان خیانت کردند و اگر 
بزرگی وارد میدان شد نتوانست کارهای خود را برای مردم 

تبیین کند.«
او تأکید کرد: غفلت بزرگان و کوتاهی جامعه یکی از عوامل 

تداوم حاکمیت های فرعونی در کشور بوده است.
رأی  به  متکی  که  حاکمانی  کرد:  نشان  خاطر  بهزاد  آقای 
بود،  خواهند  بیگانگان  منافع  حافظ  حتمی  نباشند،  مردم 

فرقی نمی کند شعار و ظاهرشان چه باشد.
آقای بهزاد پیام جهاد و مقاومت مردم افغانستان را برابری 
و عدالت خواند و گفت: امروز اگر روی نظام مردم ساالر 
بزرگان  که  است  روزهایی  محصول  می کنیم؛  فشاری  پا 
ما  و  اند  آورده  بدست  خود  خون  ریختاندن  با  را  آن  ما 
در  دموکراسی  و  شهروندی  برابر  حقوق  تا  نمی خواهیم 

افغانستان مضحک باشد.
پشین  نمایندۀ  اوغلی  رحمان  محمد  سردار  حال،  این  در 
مردم در مجلس نماینده گان و یکی از سخنرانان این برنامه 
گفت: هفتۀ شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی افغانستان 

برای تجدید خاطرات مبارزاتی شهدا است.

افغانستان  »جهاد  افزود:  هم چنان  اوغلی  رحمن  آقای 
فورمول های زیادی را تغییر داد و اگر ایستاده گی مردم و 
رهبران آن ها نبود امروز شهروند چندم و چندم می داشتیم.«
ارزش  یک  »مسعود  کرد:  تأکید  مجلس  پیشین  عضو  این 
است و به دره یی، قومی ارتباط ندارد؛ همان قدر که شهید 
احمد شاه مسعود  برای پنجشیر ارزش دارد، برای خوست 
جز  چون  دارد،  ارزش  نیز  فراه  و  هرات  قندهار،  پکتیا، 
الینفک این سرزمین اند و آزادی و آزادی خواهی را دوست 

دارند.«
او تأکید کرد: مسعود هم در زمان حیات و بعد از حیات 
توانست اطراف و کشور خود را روشن نگه دارد و پرچم دار 

بزرگ آزادی در کشور باشد.
آزادی  وقتی  گفت:  دانشجویان  به  خظاب  اوغلی  آقای 
برای  الگوی  را  او  و  بدارید  گرامی  را  مسعود  می خواهید 

زندگی بگزینید.
نیز گفته ها  از دانشجویان دانشگاه  این محفل، شماری  در 

و شعرهایس را که آماده کرده بودند و به خوانش گرفتند.
گرامی داشت از هفتۀ شهید در لیسۀ حبیبیه

سالروز  سیزدهمین  و  شهید  هفتۀ  مناسبت  به  هم چنان، 
ختم  حبیبیه  لیسۀ  در  مسعود  شاه  احمد  شهید  شهادت 

قرآن کریم برگزار گردید.
لیسه  این  شاگردان  و  استادان  از  تن  ده ها  برنامه،  این  در 

اشتراک کرده بودند.
این  که  شاگردانی  از  سپاس گزاری  با  حبیبیه  لیسۀ  مدیر   
برنامه را برگزار کرده بودند گفت: شهید احمدشاه مسعود 
محوری  عدالت  و  آزادی خواهی  برای  بزرگ  الگوهای  از 
است و شما که در دوران جوانی و نوجوانی قرار دارید، از 

چهره های مانند مسعود باید الگو بگیرید.
در این برنامه، نظری پریانی مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار با 
سپاس گزاری از برگزارکننده گان برنامه  خطاب به شاگردان 
گفت:  شخصیت شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور 

الگوی برتر برای نسل امروز افغانستان است.
آقای پریانی هم چنان افزود: زمانی شما می توانید این الگو 
را در زنده گی خود پیاده کنید که شخصیت شهید احمدشاه 
و  پرهیزگار  تقوا،  او:  زندگی  گوناگون  ابعاد  از  را  مسعود 

عدالت خواهی مطالعه کنید.
ملل شخصیت ها و  تاریخ  در  داشت:  اذعان  پریانی  نظری 
قهرمانان زیادی گذشته اند؛ اما زندگی مبارزاتی قهرمان ملی 

افغانستان گسترده تر از همۀ آنها بوده است. 
این برنامه با ختم دعاییه به پایان رسید.

از هفتۀ شهید و سالروز شهادت شهید احمد شاه مسعود 
از  بیرون  و  داخل  در  ساله  همه  افغانستان  ملی  قهرمان 

افغانستان گرامی داشت به عمل می آید.
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متجاوزینبهاعدام...
قربانیان گفت: »در قضیه غارت مسلحانه این پنج نفر 
طبق هدایت ماده 15 قانون جرایم علیه امنیت داخلی 
محکومین،  اعدام  یعنی  مجازات  اشد  به  خارجی  و 

مجازات نمودیم.«
آقای مجددی گفت که این حکم نهایی نیست و متهمان 
حق استیناف خواهی دارند. برای متهمان فرصت داده 
شد تا از خود دفاع کنند. ولی به جز یکی از آن ها که 
از خود دفاع کرد، همه ساکت بودند. دو تن دیگر از 
شدند،  شناخته  بی گناه  زنا  اتهام  با  ارتباط  در  متهمان 
اما به جرم اشتراک در اختطاف که به تجاوز گروهی 
انجامید، به 20 سال زندان و به جرم غارت مسلحانه به 

اعدام محکوم گشتند.
جنرال ظاهر ظاهر، فرمانده امنیه کابل در جلسه علنی 
دادگاه گفت، متهمان به صورت مکرر مرتکب جرایم 
مختلف شده است. او گفت که یک خانواده در پغمان 
از طرف  بارها  افراد  این  که  کرده  پولیس شکایت  به 
حمام  تجاوز  از  پس  و  می رفته  آن ها  خانه  به  شب 

می کردند و خانه را ترک می نمودند.
گردهمایی نهادهای مدنی

در همین حال، شهرهای کابل، مزارشریف، جوزجان و 
غزنی روز یک شنبه شاهد تظاهرات و گردهمایی بود. 
در این گردهمایی ها مردم خواهان مجازات اعدام برای 

عامالن قضیه پغمان شدند.
صدها شهروند کابل و فعاالن مدنی نیز روز یک شنبه 
از  و  کردند  راهپیمایی  عالی  دادگاه  دروازه  مقابل  در 
مقام های قضایی افغانستان خواستند تا عامالن تجاوز 

جنسی در پغمان را به اشد مجازات محکوم کنند.
راهپیمایان از مقام های دادگاه عالی خواستند که تسلیم 
اجرا  قربانیان  مورد  در  را  عدالت  و  نشوند  زورمندان 
کنند. آن ها گفتند که تجاوز جنسی در پغمان خواب را 
از چشم باشنده گان کابل ربوده و روان اجتماعی را به 

شدت صدمه زده است.
این  در  افغان  زنان  شبکه  مسووالن  از  اسلمی،  سونیا 
گردهمایی گفت عامالن قضیه پغمان باید در محضرعام 

اعدام شوند تا برای خالف کاران دیگر عبرت شود.
زنان اشتراک کننده در این گردهمایی گفتند قضیه پغمان 
امنیت روانی و اجتماعی را برهم زده و کسی جرأت 
نمی کند از طرف شب در شهر گشت و گذار کند. آن ها 
گفتند که نهادهای قضایی باید با تطبیق عدالت، صدمه 

روانی اجتماع را جبران کنند.
هما سعید یک تن از اشتراک کننده گان این گردهمایی 
برای  شرایط  نشود،  تطبیق  عدالت  این جا  »اگر  گفت: 
زنان بدتر می شود. اگر عدالت تطبیق نشود کسانی که 
چنین کارها را انجام می دهند بیشتر تشویق می شوند و 

به جنایات شان ادامه می دهند.«
روانی  وضعیت  به  باید  که  کردند  تأکید  راهپیمایان 
قربانی های پغمان رسیده گی شود. در قطعنامه یی که در 
این راهپیمایی نشر شد از حکومت درخواست شده که 
زمینه اسکان مجدد قربانیان را فراهم کند تا آن ها از نظر 

اجتماعی بیشتر از این متضرر نشوند.

حلیمه حسینی

روزهای سخت و نفس گیری که در راه است و روزهای 
دل گیر و آکنده از ناامیدی و دلهره که امروز شهرونداِن ما 
داده  هم  دسِت  به  دست  همه  گریبان اند،  به  دست  آن  با 
کند.  خطور  ما  مردمِ  خاطِر  در  کمتر  روشن  افق های  که 
رقبای  چانه زنی های  نتیجۀ  و  فردا  از  ترس  و  وحشت 
کردِن  مزه مزه  و  دموکراسی  تب وتاِب  آن چنان  انتخاباتی، 
مردم ساالری به معنای واقع را در کامِ شهرونداِن ما از رونق 
انداخته که دیگر کمتر کسی برایش مهم است که کدام یک 
رییس جمهور می شود و کدام یک قرار است اجرای امور را 

به دست بگیرد. 
را  طرفین  بتواند  که  صورتی  به  آن هم  قدرت،  تقسیم 
تا  که  اصلی یی ست  گرهِ  و  نکته  همان  دارد،  نگه  راضی 
امروز الینحل باقی مانده است. جای تعجب نیست؛ چرا 
قرمِز هر سیاست مداری ست و در فضای  که قدرت خط 
سیاست، این قدرت است که تعیین کننده می باشد؛ و مبارزۀ 
تا پای جان و خون ریختن و خون ریزاندن نیز در طول 
تاریخ برای به دست آوردِن قدرت وجود داشته و طمِع در 
انحصار گرفتِن آن زنده گی را به کامِ همه گان تلخ ساخته 

است.
انحصارگرایی و سیاسِت حذِف دیگری  نظر می رسد  به   
مشکِل  همان  رقیب،  با  کردن  بازی  و  دادن  فریب  یا  و 
اساسی یی است که در فضایی آکنده از بی اعتمادی باعث 
برای  توافق  به  رسیدن  در  انتخاباتی،  رقیب  دو  که  شده 
تفاوِت سلیقه و  بمانند.  ناکام  تشکیل دولت وحدِت ملی 
دیدگاه در کم وکیِف تشکیل دولت وحدت ملی، ناشی از 
نوع نگاهِ هر دو رقیب به قدرت و مکانیزم تقسیِم آن است. 
هرچند سعی می کنند که با اصطالحات و الفاظ و تعاریف 

اما به راحتی آشکار  و تعابیِر مختلف از واقعیت بگریزند، 
می شود که هر دو می خواهند در چانه زنی ها بر سر تقسیم 

قدرت، کفۀ ترازو به نفِع دیگری نچربد. 
خود  قانون گرایی  به اصطالح  و  اساسی  قانون  روزها  این 
عاملی شده برای دامن زده شدن به آشفته گی و عدم توافِق 
بیشتر. این که قانون اساسی چه می گوید و گردش و تقسیِم 
قدرت را در دستگاه اجرایی حکومت چه گونه تنظیم کرده 
است؛ همان نقطه یی شده که توافق را به بن بست کشانده 
باشد  کسی  چه  کابینه  رییس  این که  روی  بر  جنجال  و 
مسایِل  جمله  از  نیز  باشد  حد  چه  تا  صالحیت هایش  و 
جنجالی یی است که تا امروز یک توافِق همه جانبه و پایدار 

میان دو ستاد انتخاباتی را ناممکن ساخته است.
قانون اساسی به عنوان قانوِن مادر باید مورد احترام باشد 
و محورهای اساسی و خط مشِی حرکت دستگاه حکومت 
بر اساِس آن تنظیم شود؛ اما پرسش این جاست که امروز 
بحث تشکیل دولِت وحدت ملی، تا چه حد تواِن حرکت 
قالب  یافتن و عملی شدن در  انعطاف پذیری و توسعه  و 
بهترین شکِل  دارد؟...  افغانستان  امروز  اساسی  قانون  متِن 
تشکیل دولت وحدِت ملی که هم کارآمد باشد و هم قابل 
تعریف و شکل گیری؛ همان سواِل اولیه و اساسی یی ست 
این دولت و قوی ساختِن  دادِن  که شاید در روند شکل 
بنیان و پایه های آن، ناگزیرمان سازد که به دنبال راه هایی 
باشیم که به ما دستی بازتر برای حرکت ها و تصمیم های 
دولت  تشکیل  تیوری  است  قرار  که  بدهد  خالقانه یی 
وحدت ملی را از یک توافق امضا شده بر روی کاغذ از 
سوی دو رقیب به یک مکانیزمِ راه گشا و عملی در عرصۀ 
سیاست و حکومت داری افغانستان تبدیل کند. اگر اراده ها 
برای تشکیل این دولت، صادقانه و مردم محورانه باشد ـ 
یعنی اراده برای تشکیل دولتی که خود راهی برای غلبه بر 

انتخاباتی را به همراه آورده،  بحران هایی ست که بن بست 
می توان  امیدوارِی بیشتری به آیندۀ باثباِت افغانستان داشت.
امروز اگر می بینیم قانون اساسی و قالب ها و حدومرزهایی 
که این قانون برای حکومت داری ما تعیین کرده و ساختار 
سیاسی یی که تعریف کرده، اجازۀ شکل گیری بی نقص و 
کامِل دولت وحدت ملی را نمی دهد، می توان بدون ایجاد 
در  آن هم  ـ  زدن  قانون گرایی  از  دم  بدون  و  حساسیت 
اتهام زدن ها و  فضایی که همۀ این جنجال ها برخاسته از 
متهم شدن ها مبنی بر قانون شکنی هایی ست که در انتخابات 
که  کشانده  بن بست  و  ناکامی  به  را  انتخاباتی  و  داده  رخ 
شده  برگزار  بی بضاعت  ملتی  معنوِی  و  مادی  هزینۀ  با 
درخواست ها  و  پیشنهادها  که  آورد  فراهم  را  فرصتی  ـ   
و راه حل ها و نگرانی ها شنیده شوند و تواِن مطرح شدن 
بیابند و بدون تقابل، بر تعامل و همکاری برای خروج از 
این بن بست و طراحی دولت وحدت ملی که نماینده گی از 
وحدت ملی کند نه این که صرفًا تقسیم طمع کارانۀ قدرت 
قانون  تعدیل  بحث  که  این جاست  شود.  تمرکز  باشدـ 
اساسی در صورت نیازِ جدی و در جهِت بهبود وضعیت 
مدنی، سیاسی و حقوقی شهروندان می تواند راه گشا باشد 

و به صورِت جدی مورد مطالعه قرار بگیرد. 
و  نسنجیده  به صورِت  نه  اساسی  قانون  تعدیل  مسلمًا 
سازد،  خدشه دار  را  اساسی  قانون  حرمت  که  شتاب زده 
راه حِل  یک  یافتن  جهت  در  عاقالنه  و  حساب شده  بلکه 
یک  افغانستان؛  امروزِ  بحراِن  حل  برای  قطعی  و  مناسب 
ضرورِت اجتناب ناپذیر است که هم عرِف حقوقی و هم 
عرِف سیاسی، پشتوانۀ منطقی آن می باشد. زیرا اگر امروز 
توافقی صادقانه و همه جانبه صورت نگیرد، فردای بعد از 
انتخابات قطعًا در اداره و مدیریِت کشور در تمام سطوح با 

مشکالِت بی شمار مواجه خواهیم شد.

ازحمالتپاکستانبهسران...
کاندیدان  مشترک  اعالمیه  از  ناتو  عضو  کشورهای 
ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  پیرامون  ریاست جمهوری 
استقبال نمودند. وزیر دفاع ملی کشور گفت که وی در 
این  عضو  کشورهای  اقدام جدی  خواهان  ناتو  اجالس 
بر  پاکستان  ای  توپخانه  حمالت  توقف  برای  سازمان 

خاک افغانستان گردید.
مطرح  سلما  بند  امنیت  تأمین  موضوع  جلسه،  ادامه  در 
اخیراً  که  داد  گزارش  آب  و  انرژی  وزیر  گردید. 
فعالیت های تروریستی در نواحی نزدیک به این بند که 
است.  یافته  افزایش  گردد،  افتتاح  زودی  به  است  قرار 
شورای امنیت ملی فیصله کرد تا نیرو های امنیتی کشور 
با تمامی امکانات برای تأمین امنیت پروژه ملی بند سلما 

به طور فوری اقدام کنند.
اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت  مشاور  جلسه  اخیر  در 
افغانستان از نشست اخیراش با مقامات بلند پایۀ امنیتی 
کشور جمهوری مردم چین،  به طور مفصل گزارش داد. 
شورای امنیت ملی در راستای مبارزه مشترک افغانستان 
و چین و گسترش همکاری همه جانبه با این کشور در 

برابر تروریسم در منطقه، تأکید کرد.

در مراسم گرامی داشت از هفتۀ شهید در دانشگاه کابل:

فقـدانمسـعوداحـساسمـیشـود
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زنـدگـینامـۀقـهرمـانملـی
»اسطورهءبزرگشهادت«

)11 سنبله 1332- 18 سنبله 1380(
در دهکدۀ جنگلگ، در درۀ زیبای پنجشیر دیده به جهان گشود. 
پدرش دگروال دوست محمد خان، از افسران ارتش شاه بود. آن 
زمان، نظامیگری، حرفه یی با پرستیژی بود. نظم و انضباط را از 
پدر و مادر فرا گرفت. پنجشیر هم از او بلندآواز شد؛ چنان که 

»حیدربابا« از شهریار.
رساند.  پایان  به  استقالل  لیسۀ  در  را  دبیرستان  و  متوسطه  دورۀ 
با گذر موفقانه از آزمون سراسری ورودی، وارد انستیتوت پلی 
تکنیک کابل شد. دانشجوی عادی نبود. روح بی قرار، احساس 
عدالتخواهی، میل به تغیر در سازوکار نظام سیاسی، ایده اسالمی 
پرپیچ  مسیرهای  در  را  مسعود  دولت،  ساختن  انسانی  و  کردن 
و  خطرخیز  مسیر  داد؛-  قرار  کارسیاسی-ایدیولوژیک  وخم 
مهندس  با  پیوند  در  هایش،  آرمان  تحقق  برای  گذر.  دشوار 
حبیب الرحمن، جوان نام آور جنبش های اسالمی، عضو »نهضت 

اسالمی افغانستان« شد.
همانند بسیاری از انقالبیون، پلی تکنیک را ناتمام رها کرد. در 
سال 1354 خورشیدی، در پیشاپیش یک واحد کوچک چریکی، 
برگشت.  پنجشیر  دره  به  پشاور،  تبعیدگاهش  از  بازگشت  در 
قراربود، کودتایی را که همرزمانش در آن ایام، در کابل، برضد 
رژیم داوود به ثمر می رساندند، یاری برساند. آن حرکت شکست 
خورد.- حرکتی که، خود در روزهای باروری فکری و سیاسی، 

اشتباهی تلقی اش کرد.
رژیم داود، به اثر کودتای شاخه نظامی حزب دموکراتیک خلق، 
سرنگون گردید. در همان راستا، ارتش سرخ افغانستان را اشغال 
کرد. درسال 1358 در راس یک واحد پارتیزانی، که خود آن را 
تا  وارد شد؛  پنجشیر  به  کنر  و  نورستان  راه  از  بود،  داده  سامان 
ببیند،  تدارک  سرخ  ارتش  برضد  را  مبارزه  و  مقاومت  و  جهاد 
بزرگترین  از  با یکی  برابر  نا  نبردهای  داد. در  انجام  را  کار  این 
همپالکی  های  و  سرخ  ارتش  شد.  درگیر  زمان،  قدرت های 
داخلی آن را شکست داد و زمین گیر کرد. ارتش سرخ، با وجود 
ناخشنودی سران حزب بعد از، نه )9( حملۀ ناموفق، ناگزیر با 

فرمانده، آتش بس کرد.
هم آنگاه بود که به چهرۀ افسانوی همهء تاریخ جنگ های آزادی 
مرد  ابرد  این  آوازه  و  نام  مبدل شد.  ء سرزمین کشور  خواهانه 
سراسر  در  و  گذشت  افغانستان  مرزهای  از  تاریخ)شیرپنجشیر( 
قاره ها طنین انداز شد. احمدشاه مسعود، دگر نام آشنایی شده 
اسکندر  از  نوشتند،  را  نامش  بزرگ  فرماندهان  ردیف  در  بود. 
مبارز و مجاهد   ، مائو، چگوارا و خودش. عبداهلل عزام  تا  کبیر 
نام آور عرب با خالد بین ولید، سردار بزرگ اسالم، مقایسه اش 
کرد، و از ناپلیون بناپارت بزرگترش خواند. رسانه های غرب او 
کارشناسان  دادند.  لقب  دوران جنگ سرد  پارتیزان«  »آخرین  را 
امور نظامی، درجایگاه درخشنده تیوریسن جنگ های پارتیزانی، 

ستایشش کردند.
در سال 1362 »شورای نظار » را، مرکب از فرماندهان احزاب 
جهادی، تاسیس کرد. در سال 1369، در بادگیرهای گزندهء »شاه 
سلیم« از توابع بدخشان، فرماندهان پراگندۀ جهاد را از سرتاسر 
فهم  ساخت.  فشرده  یگانه،  در صف  و  آورد  گردهم  افغانستان 

برای  آور  شگفتی  تحمل  شجاعت،  نظامی،  خبره گی  سیاسی، 
بار سنگین سختی ها و دسیسه ورزی ها، زهد  بردوش کشیدن 
در  را  او  دشمنان،  برابر  در  گذشت  قدرت  ابوذروار،  تقوای  و 
جایگاه برتر و قابل قبول نسبت به همرزمانش قرار می داد. گرفتار 
و دلبستۀ شعر و ادبیات بود. حافظ می خواند، مولوی و سعدی. 
این بزرگان با نفس رهنمای خود، ذهن و زبان این فرزند سرفراز 
واژه یی  که  بود،  روی  این  از  هم  می کردند.  تلطیف  را  خراسان 
بیرون نمی آمد؛ هیچگاه و در  از ادب و اخالق از کالمش  دور 
مورد هیچکسی. نام عنودترین دشمنانش را هم با احترام بر زبان 
می آورد. روح متعالی اش از قساوت و درشتی یی که در تبار و 
اهالی جنگجویان و فرماندهان وجود دارد، تهی بود. سربازانش از 
او نمی ترسیدند، او را عاشقانه دوست داشتند. گر ترسی و حیایی 

بود از سر حرمت بود و عشق به فرمانده.
در بهار سال 1371، فرودگاه نظامی- هوایی بگرام را در شمال 
کابل به تصرف در آورد. جبل السراج تاریخی را پایگاه ساخت 
از  بعد  )وکیل(  نجیب  دولت  فرستادۀ  کرد.  محاصره  را  کابل  و 
یکی دو دور مذاکره تسلیم بدون قید وشرط دولت را اعالم کرد. 

مسعود، دگر فاتح نبرد سرد بود.- آخرین پارتیزان.
به  نبرد،  میدان های  اسطوره یی  فاتح  عنوان  به  می توانست  او، 
تنهایی اعالم نبرد کند؛ اعالم قدرت کند. جنراالن رژیم، که به او 
پیوسته بودند، می خواستند، اما او، با دوراندیشی کم نظیر و بی 
پروایی به غریزه قدرت و جاه طلبی، از رهبران زیج نشسته در 

پشاور خواست به کابل بیایند و دولت بسازند...
به هرتقدیر، درسال 1375، طالبان با حمایت کشورها و دولت های 
بخش های  کردند.  تهاجم  فرمانده،  قلمروهای  و  کابل  به  بیگانه 
زیادی از افغانستان را اشغال نمودند و امیدها را برباد دادند. باز 
اشغال،  دومین  برابر  در  همرزمانش  با  یک تنه،  مسعود،  فرمانده 
را  هایشان  آرزو  و  بست  مهاجمان  بر  را  راه  و  کرد  سپر  سینه 
نقش برآب کرد. فریاد رعد آسایی بود که خاموش نشد. مدعیان 
رقابت با این ابر اسطوره، فرار را بر قرار ترجیح دادند، و راهی 
سرزمین های بیگانه شدند. با وجود خشم مجاهدینش از مخالفان، 
با آن بزرگی و مهربانی یی که داشت، دشمنانش را به سرزمین ها 
و به قول غزالی، زاویه های سالمت فرستاد. به حق لقب قهرمان 

ملی را از آن خود کرد. 
دنیا، با همه بی رحمی ها و بی عدالتی هایش نتوانست این سردار 
بزرگ پایان قرن را انکار کند. او را به اروپا دعوت کردند. هیچ 
خواستی مطرح نکرد، جز اینکه گفت به مخالفان در برابر مردم 
و  نبرد  بزرگ  اسطورۀ  آن  از  او،  از  نکنید.  کمک  مان  سرزمین 
کج  گردن  را  ناگزیر  نوالۀ  می دانیم.  می خواستند؟  چه  انسانیت، 

نکرد. چراکه میدانست : »نخل های بلند ایستاده می میرند«. 
سرانجام کید دشمنان - که ابعاد داخلی و خارجی داشت- به ثمر 
نشست و دو تروریست را در یک برنامۀ پیچیده و استثنایی به نام 
خبرنگار، وارد افغانستان کردند و قهرمان ملی را با انجام حمله 
آن  از شهادت  اکنون سیزده سال  به شهادت رساندند.  انتحاری 
بزرگ مرد می گذرد و نسل های امروز و فردا نام او را با افتخار 

و نیکویی یاد می کنند.

عاملاصلیبنبستگفت...
 رسانه های تصویری کشور اذعان کرد که اگر 
آقای کرزی نقش بی طرفانۀ خود در قضیه را 
به  انتخاباتی  مشکالِت  امروز  می کرد،  حفظ 
بحران و بدنامِی تاریخی برای مردم افغانستان 

تبدیل نمی شد. 
فراموش نکنیم که عدم حضور رییس جمهوری 
ناتو در ولز  منتخِب کشور در نشست سران 
حیثیت  به  را  صدمه  بزرگ ترین  بریتانیا، 
این  در  کرد.  وارد  کشور  سیاسِی  اعتبار  و 
رییس جمهوری  که  می رفت  انتظار  نشست 
آیندۀ  برای  برنامۀ مشخص  با طرح و  کشور 
کشور و مطالبات از کشورهای عضو ناتو در 
و  چالش ها  به  و  ورزد  شرکت  نشست  این 
نقطۀ  افغانستان  نظامی  و  امنیتی  دغدغه های 
و  نشد  چنین  که  دیدیم  ولی  بگذارد،  پایان 
فرصت های  بزرگ ترین  از  یکی  افغانستان 
سیاسی ظرف سیزده سال گذشته  را از دست 
داد. حاال هم که انتخابات از بُعد سیاسی در 
تردید  بدون  گرفته،  قرار  بن بست  نزدیکی 
ارگ  دستگاه  مخرِب  نقش  از  نمی توان 
مذاکرات  مختل سازی  در  ریاست جمهوری 

انکار ورزید.
 تیم اصالحات و همگرایی تا جایی که تجربه 
این گفت وگوها  با ُحسِن نیت در  نشان داد، 
پیروزی  آن که  وجود  با  و  ورزید  شرکت 
بود،  مسجل  انتخابات  دور  دو  در  تیم  این 
که  شد  حاضر  ملی  مصالِح  به خاطِر  ولی 
دولت  ایجاد  و  انتخاباتی  گفت وگوهای  در 
وحدِت ملی شرکت ورزد. اما عدم صداقت 
تیِم مقابل و زیاده خواهی های فراقانونی آن که 
بدون تردید به اشارۀ ارگ ریاست جمهوری 
به  دیگر  بار  یک  را  می گیرد، کشور  صورت 

ورطۀ بحران سوق داده است.
پیامدهای  سیاسی  مذاکرات  بی نتیجۀ  پایان   
زد؛  خواهد  رقم  کشور  برای  را  خطرناکی 
و  رفع  قابل  به ساده گی  شاید  که  پیامدهایی 
رجوع نباشد و یک بار دیگر باعث تنش های 
خونین و مرگ بار در کشور شود. عامل این 
و  آشکار  دست های  تردید  بدون  وضعیت 
که  است  انتخابات  قضایای  در  ارگ  پنهاِن 
نمی خواهد گفت وگوهای سیاسی نتیجه بخش 
باشد و طرف های دخیل در معضل انتخابات 
حل  را  انتخاباتی  مشکالت  عقالنیت  با 
چنین  در  همگرایی  و  اصالحات  تیم  کنند. 
وضعیتی، چاره یی جز رفتن به سمِت مردم و 

تعیین تکلیف از سوی آن ها ندارد. این وظیفۀ 
تاریخی یی است که به دوش تیم اصالحات 
سنگینی  پیشتاز  تیم  عنوان  به  همگرایی  و 
به  تیم اصالحات و همگرایی  اگر  و  می کند 
دارای  افغانستان  ندهد،  گوش  مردم  صدای 
یک نظام نامشروع و بیرون شده از تقلب های 

سازمان یافته خواهد شد. 
افغانستان  که  می خواهد  چنین  کرزی  آقای 
متکی  و  مشروع  دولتی  آینده،  سال های  در 
بر آرای مردم نداشته باشد که به این وسیله 
سپر  و  کند  مسوولیت  رفِع  خود  از  بتواند 
شکل گیری  سازد.  تدارک  خود  برای  دفاعی 
رای  و  اراده  اساس  بر  که  هرگونه حکومتی 
نباشد، به بی ثباتی های بیشتر در کشور  مردم 
دامن می زند و نمی تواند پاسخ گوی نیازهای 
جامعه باشد. آقای کرزی به خوبی می داند که 
می تواند  منتخب  و  مشروع  نظام  شکل گیری 
مرتکب  گذشته  ساِل  سیزده  در  که  او  برای 
شده،  اغماض  غیرقابل  و  بزرگ  اشتباهاِت 
تمام  از  دلیل  همین  به  باشد.  دردسرآفرین 
گفت وگوهای  که  می برد  سود  توان  و  توش 
فنی  بازرسی های  سرنوشت  به  نیز  سیاسی 

مواجه شود. 
موضع گیری تیم اصالحات و همگرایی تا این 
و  عقالنیت  بر  متکی  موضع گیری یی  لحظه 
تدبیر سیاسی بوده است. این تیم به صراحت 
راه های  از  مردم  رای  حافظ  که  کرده  اعالم 
مشروع و قانونی است. اما جریان های متقلب 
و حامیان شان این برخورد قانونی با مسایل را 
با تفسیرهای آن چنانی  می خواهند به نگرانی 
جمعی تبدیل کنند. بحث هایی از این دست که 
تیم اصالحات و همگرایی در پی ایجاد تنش 
و راه اندازی انقالب های سبز و نارنجی است، 
چیزی جز تفسیر غیر عقالنی از حرکت های 
مدنی و مردمی بوده نمی تواند. تیم اصالحات 
از  دفاع  به  متعهد  این که  ضمن  همگرایی  و 
آرای مردم است، نمی خواهد به هیچ صورت 
مخالفان  که  آن گونه  فراقانونی  راه های  به 
و  اصالحات  تیم  یازد.  دست  می کنند،  تبلیغ 
اگر صداقت سیاسِی  که  دارد  باور  همگرایی 
وجود  سیاسی  گفت وگوهای  روند  در  الزم 
می داشت، بدون شک این گفت وگوها هفته ها 
پیش به نتیجۀ الزم می رسید. به همین دلیل، 
تیم اصالحات و همگرایی با تأکید بر حقانیت 
از  بیرون شده  حکومتی  خواهان  مردم،  رای 

آرای مردم است.
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       احمد عمران
تیم  گفتۀ  به  سیاسی  گفت وگوهای 
نقطۀ  به  همگرایی  و  اصالحات 
است.  شده  نزدیک  خود  دراماتیِک 
به  توجه  با  انتخاباتی  دستۀ  این 
اتفاق های اخیر اعالم کرده که در تیم 
مشکالت  حِل  برای  صداقت  رقیب 
دلیل،  همین  به  و  نمی شود  دیده 
روند  این  ترِک  از  ناگزیر  تیم  این 
است. پیش از این، تیم اصالحات و 
را  فنی  بازرسی های  روند  همگرایی 
به دالیِل مشابه ترک گفته بود و حاال 

می آید،  میان  به  سیاسی  گفت وگوهای  ترک  از  وقتی سخن 
این نگرانی تقویت می شود که سرانجام نتیجۀ انتخابات چه 

خواهد شد و چه آینده یی در انتظار کشور خواهد بود؟ 
مطرح  چهره های  از  سیاف  الرسول  رب  عبد  اخیِر  هشدار 
جهادی کشور نیز جِو ملتهب در کشور را رنگ ولعاب تازه 
بخشید و این نگرانی را دامن زد که در پِس مسایل به ظاهر 
آرامِ انتخاباتی، تنش هایی شکل گرفته که می تواند برای آیندۀ 
که  است  این  اصلی  پرسِش  اما  تلقی شود.  کشور خطرناک 
عنوان  به  کی ها  و  گرفت  شکل  چه گونه  مشکالت  این همه 
عامالن اصلِی مشکالت انتخاباتی در کشور شناخته می شوند؟ 

از منظومۀ  بیرون  این جای کار، گره اصلِی مشکالت در  تا 
انتخابات شکل گرفته و فربه شده است. اما آن چه که امروز به 
عنوان معضل انتخابات در کشور شناخته می شود، دست پخِت 
حلقاتی در ارگ ریاست جمهوری است که به نحو غیرقانونی 
در امور انتخاباتی دخالِت مستقیم داشته اند. نقش آقای کرزی 
به  زیرا  است؛  برخوردار  ویژه  برجسته گی  از  میان  این  در 
باور اکثر آگاهان، آقای کرزی فردی غیرجانب دار در قضیۀ 
انتخابات نبوده است. این موضوع حاال چنان اظهر من الشمس 

است که حتا نیاز به ادله و ثبوت هم ندارد. 
چند  گفت وگوی  در  رییس جمهوری  برادر  کرزی  محمود 
شب قبِل خود با یکی از...                       ادامه صفحه 7

ارگ؛
عاملاصلیبنبستگفتوگوهایانتخاباتی

اوباماازعبداهللخواستکهبهمذاکراتتشکیل
دولتوحدتملیادامهبدهد

رییس  جمهور امریکا در گفت وگوی تلفنی با عبداهلل 
بار  افغانستان  ریاست جمهوری  کاندیدای  عبداهلل 
روی  کاندیدا  دو  رسیدن  توافق  به  خواهان  دیگر 

ایجاد حکومت وحدت ملی شده است.
یک نفر از افراد نزدیک به عبداهلل عبداهلل به صدای 
امریکا گفت: شب گذشته اوباما با عبداهلل درمورد 
حکومت  ایجاد  و  انتخابات  فنی  و  سیاسی  روند 

وحدت ملی صحبت نمود.
وی گفت: رییس جمهور امریکا خواهان این است 
ریاست جمهوری  کاندیدای  دو  زودتر  چه  هر  تا 
ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  روی  افغانستان 
توافق  به  هم  با  دارد  وجود  که  اختالفی  موارد  و 

برسند.
از سوی دیگر، این فرد نزدیک به عبداهلل اعالم کرد: 
قرار است دو کاندیدای ریاست جمهوری امروز بار 
موارد  و  ملی  ایجاد حکومت وحدت  روی  دیگر 

اختالفی با یکدیگر دیدار و گفت وگو کنند.
وی افزود: اگر این گفت وگوها به نتیجه نرسد باز 
هم شورای رهبری این تیم تصمیم نهایی خود را 

در مورد موضع قبلی خود خواهند گرفت.
این فرد تأکید کرد: فشارهای خارجی بیشتر شده تا 
کاندیداها با هم روی ایجاد حکومت وحدت ملی 

به توافق برسند.
از سوی دیگر، مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی 
شورای  نشست  گذشته  روز  گفت:  عبداهلل  تیم 
برگزار  عبداهلل  عبداهلل  رهبری  به  تیم  این  رهبری 

گردید.
رحیمی به نقل از عبداهلل گفت: متأسفانه تا اکنون 
دیده نشده که جامعه جهانی از موضع برحق این 
تیم حمایت کرده و یا دیگران را به قبول این حق 

ملزم ساخته باشد.
وی افزود: اعضای مجلس خواستند که مذاکره و 
صحبت با تیم مقابل که آقای رحیمی آن را مثلث 

تقلب نامید قطع گردد.

داکتر  دیگر  سخنگوی  یک  سانچاره کی  فاضل 
بارک  از  نقل  به  فیسبوکش  صفحۀ  در  عبداهلل 
توان  تمام  با  متحده  ایاالت  است:  نگاشته  اوباما 
با اشتراک هر دوکاندید  از حکومت وحدت ملي 

حمایت مي کند. 
به نوشتۀ سانچاره کی، در این گفت وگوي تلفني که 
شب گذشته به مدت چهل دقیقه صورت گرفت، 
آقاي اوباما برضرورت همکاري دو نامزد و تشکیل 
تشویق  براي  و  کرد  تأکید  ملي  وحدت  حکومت 
کلمه  از  چندبار  خصوص  این  در  عبداهلل  داکتر 

»خواهش مي کنم« استفاده کرد. 
ایاالت  جمهور  رییس  نوشت:  عبداهلل  سخنگوی 
متحده امریکا خواهان دیدار مجدد هردو نامزد شد 
تلفني  مکالمات  طریق  از  اختالفي  نقاط  این که  و 

حل نمي شود. 
به گفتۀ او، اوباما همچنین افزود حاضر است براي 
ویا  کري  نامزد جان  دو  میان  موجود  حل مشکل 
رییس دفتر خود را به افغانستان بفرستد؛ اما داکتر 

عبداهلل چیزي در این مورد نگفت.
قرار است بر بنیاد در خواست اوباما امروز دوشنبه 

یک بار دیگر دو نامزد دیدار کنند. 
وهمگرایي  اصالحات  تیم  یک شنبه  روز  بود  قرار 
موقف نهایي خود را در قبال روند سیاسي وفني 
اعالن کند؛ اما تماس هاي فشرده مقامات بین المللي 

این تصمیم را به روز دیگر موکول کرده است.

ملی  امنیت  شورای  جلسۀ  در  ملی  دفاع  وزیر 
حامد  ریاست  تحت  گذشته  روز  که  افغانستان 
کرزی برگزار شده بود، از نتایج کنفرانس سران 
ناتو در ویلز بریتانیا ابراز خرسندی کرده است. 
براساس خبرنامۀ ارگ، در جلسه، وزیر دفاع ملی 
جمهوری اسالمی افغانستان در باره سفر هیأت 
افغانی به کنفرانس سران کشورهای ناتو در شهر 
ویلز بریتانیا، گزارش داد. وی از نتایج کنفرانس 
سران ناتو برای افغانستان ابراز رضایت نموده و 
گفت که کشورهای عضو ناتو کمک ساالنه شان 

سال  تا  را  کشور  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  به 
2017  از 4.1  به 5.1 میلیارد دالر افزایش دادند.
همچنان سران...                    ادامه صفحه 6

وزیر دفاع در جلسۀ شورای امنیت ملی:

ازحمالتپاکستانبهسرانناتوشکایتکردم


