
بررسی  حال  در  امریکا  رییس  جمهوری  درحالیکه 
از  امریکایی  نیروهای  کاماًل  خروج  و  صفر«  »گزینه 
درباره  مذاکره  برای  ناتو  دفاع  وزرای  است،  افغانستان 
حضور نظامی آیندۀ خود در این کشور چهارشنبه دیدار 

خواهند کرد.
این نشست حساس روز چهارشنبه )امروز( در بروکسل 
در حالی رخ می دهد که واشنگتن بیش از پیش پذیرفته 
تا  است  بعید  امریکا  رییس جمهوری  کرزی،  حامد  که 
را  افغانستان  و  امریکا  میان  جانبه  دو  امنیتی  توافقنامه 
امضا کند. این توافقنامه به امریکا اجازه می داد تا پس از 
سال 2014 میالدی نیز تعدادی از نیروهای خود را در 

افغانستان نگه دارد.
میالدی  جاری  سال  اپریل  تا  دارد  قصد  افغانستان 
انتخابات ریاست جمهوری را برگزار و جانشین کرزی 

دو  رای گیری  سیستم  به  توجه  با  اما  کند.  انتخاب  را 
دوره یی بعید به نظر می رسد که رهبر جدید این کشور 

تا پیش از پایان تابستان زمام امور را به دست گیرد.
دو  توافقنامه  این  از  انتخابات  ارشد  نامزدهای  تمامی 
جانبه امنیتی حمایت می کنند...               ادامه صفحه 7

شنبه  سه  روز  مرز  بدون  پزشکان  غیردولتی  سازمان 
درباره خطر بی میلی اهداکننده گان کمک به افغانستان 
شمالی  آتالنتیک  پیمان  سازمان  نیروهای  خروج  به 
)ناتو( از این کشور هشدار داد و اعالم کرد به رغم 12 
سال حضور جامعۀ جهانی، نیازهای انسانی و پزشکی 

افغانستان همچنان »حاد« است. 
این سازمان در گزارشی...                 ادامه صفحه 7
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به همه عشق بورز، به تعداد کمي اعتماد کن 
و به هیچ کس بدي نکن.

ويليام شكسپير
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

در پی کشته شدن 21 سرباز ارتش ملی در 
بی پروایی  به  را  مردم حکومت  کنر،  والیت 
زدند.  تظاهرات  به  دست  و  کرده  متهم 
افغانستان 9 افسر نظامی را به  وزارت دفاع 

خاطر غفلت در وظیفه برکنار کرده است.
غور  کابل،  والیت های  در  تظاهرات  بر  عالوه 
های  شبکه  در  هرات  والیت  در  گردهمایی  و 
برای  افغانستان  های  والیت  تمامی  از  اجتماعی 
تجمع و اعتراض علیه آنچه سیاست محافظه کارانه 
می شود،  خوانده  طالب  شورشیان  قبال  در  دولت 

فراخوان صورت گرفته است. 
و  مدنی  جامعه  شبکه های  اعضای  از  شماری 
آمیز  اعتراض  گردهمایی  یک  در  کابل  در  مردم 
قطعنامه یی را صادر کرده و از حکومت افغانستان 

خواستند تا سیاست آشتی جویانه خود را در قبال 
قاطعیت  و  با جدیت  آنان  با  و  داده  تغییر  طالبان 

برخورد کند.
سمیرا یکی از بانوان اشتراک کننده در راهپیمایی 
امنیتی  »نیروهای  گفت:  کابل  در  اعتراض آمیز 
افغانستان  مردم  آزادی  و  عدالت  حق،  راه  در  ما 
به  این است که  جنگیدند. راهپیمایی ما به خاطر 
خانواده های آنان بگوییم که در سوگ فرزندان شما 
تک تک مردم افغانستان شریک اند. ما از حکومت 
را  قضایا  چنین  عامالن  که  می خواهیم  افغانستان 

مورد پیگرد قانونی قرار دهد«.
همچنان در والیت غور نیز ده ها تن در اعتراض 
به کشته شدن این سربازان در مرکز شهر چغچران 
تجمع کرده و به...                      ادامه صفحه 7

ناتو گزینۀ صفر نظامی در افغانستان را 
بررسی می کند

نيازهاي انساني و صحی در 

افغانستان همچنان حاد است

اعتراض های گسترده در پی قربانی شدن سربازان ارتش
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همکاری ژاک 
پره ور و 

مارسل کارنه 
در بندر 
مه آلود

چرا روسیه در 
اوکراین شکست 

خورد اما در 
سوریه نه

در برگ ها

بازتابنده گی 
و انسان
 شناسی

رییس جمهور کرزی شام روز گذشته شهردار هرات را برکنار 
کرد. 

یک منبع آگاه در والیت هرات گفته است: بنابر اعتراضات 
مردمی ادارۀ ارگان های محل، درخواست برکناری محمدسلیم 
را به ریاست جمهوری فرستاده بود و رییس جمهور کرزی 

نیز حکم برکناری او را امضا کرد.   
منابع آگاه گفته اند که حوالی شام روز گذشته، رییس جمهور 

کشور با برکناری شهردار هرات موافقت کرده است.
یک مقام محلی هرات گفته که تاکنون معلوم نشده که چه 
زودترین  به  اما  شد،  خواهد  تره کی  آقای  جایگزین  فردی 
فرصت مکتوب برکناری...                      ادامه صفحه 7

شهردار هرات برکنار شد

23   روز 
                         ات نو روز

در نشست حمایت از طرح اجندای ملی در لندن:

 تنها راه حل ایجاد گفتمان ملی است
صفحه 6



مبارزات  حرارِت  و  شور  می رسد  نظر  به 
گراییده  سردی  به  رو  و  شده  کم  انتخاباتی 
است. انتخاباِت پیِش رو به خاطر سرنوشت ساز 
بودن و تعیین کننده بودنش آن هم در یک چنین 
برهۀ حساس از تاریخ کشور، انتظار می رفت 
به  ویژه  و  شود  استقبال  بیشتری  هیجاِن  با  که 
وارد  رقابت ها  میداِن  به  پُر  دستی  با  نامزدان، 
شوند. اما آن چه که ما شاهدیم، اغلب مسابقۀ 

پول است و قدرت، و به نوعی خودنمایی! 
در  ثروت  و  قدرت  تجمل،  روزها  این 
گوشه وکنارِ افغانستان به نمایش آمده و آن چه 
از این نمایش به ذهِن شهروندان راه می یابد، 
هیچ سنخیت و هم خوانی یی با زنده گِی مردم 
ندارد. عمومِ مردم در شرایط سخت ودشواری 
به سر می برند و برای آن ها اگر انتخابات درست 
به معرفی گرفته شود، می تواند روزنه یی شود 
و  رفاه  به  رسیدن  و  دردها  از  گذر  به سمت 
چهره یی  انتخابات  وقتی  اما  آرامش.  و  ثبات 
منفور پیدا کند و مساوی شود با زدوبندهای 
سیاسی و معامله گری؛ وقتی نامزدان تصویری 
نه  حضورشان  سمبوِل  و  بیابند  مابهتران  از 
موترهای  که  درد،  و  درک  و  عاطفه  و  مهر 
ول خرجی های  و  گران قیمت  و  ضدگلوگه 
عادِی  شهروند  یک  چه گونه  باشد،  آن چنانی 
این وطن می تواند رابطه یی معنادار میاِن دردها 
و مشکالِت خودش و این چهره های دور از 

دسترس، برقرار کند؟ 
رسانه ها هم در این میان، وضع را رقت انگیزتر 
کرده اند. آن ها به جای این که با طرح و اجرای 
به  را  انتخابات  مردمی،  و  کارآمد  برنامه هایی 
و  سودمحوری  با  ببرند،  مردم  توده های  میاِن 
باقی مانده  این چند روزِ  به  نگاهی فرصت  بار 
حساب وکتاِب  بدون  و  ـ  انتخابات  به 
افکار  بر  آن ها  عمل کرد  که  سودوهزینه یی 
فقط  و  فقط  ـ  دارد  انتخابات  نتیجۀ  و  عموم 
را  مطلوب  بهرۀ  موجود  فرصِت  از  هدِف  به 
بدهد  پول  هرچه قدر  هرکس  سیاسِت  بردن، 
که  هر  پس  گرفته اند؛  پیش  را  می خورد  آش 
پول بیشتر دارد، وقِت بیشتری از وقت طالیِی 

رسانه ها را خواهد خرید. 
یعنی  تبلیغات،  و  اعالنات  برای  وقت  خرید 
مردم  با  اجبار  به  حتا  فرصتی  خرید  وقِت 
چرخه  خرید  یعنی  رسانه ها  خرید  و  بودن؛ 
آن رخ  در  اطالعات  که گردِش  و گردونه یی 
می دهد و حادث می شود. چرخۀ اطالعات را 
را تحت  افکار عمومی  یعنی  کردن،  مدیریت 
تأثیر قرار دادن؛ و افکار عمومی یعنی به دست 
آوردِن رأی توده های مردم. اما آیا این می تواند 

موفقیت در انتخابات را تضمین کند؟!
افغانستان  در  می رسد  نظر  به  روزها  این   
ندارد.  معنا  مردم  تودۀ  نام  به  چیزی  دیگر 
پارچه پارچه  آن قدر  مردم  این  و  وطن  این 
گروهی  هیچ  از  دیگر  که  شده اند  تکه تکه  و 
از  نماینده گی  که  داشت  انتظار  نمی توان 
داشته  مردم،  اکثریت  یعنی  مردمی،  توده های 

دارد  گوناگونی  تعاریف  مردم  تودۀ  اما  باشد . 
غالِب  طبقۀ  همان  ما،  نظر  مد  این جا  در  که 
شک  بدون  رسانه ها  است.  افغانستان  جامعۀ 
نقش  توده ها،  افکار  مدیریِت  و  هدایت  در 
برازنده یی دارند؛ اما اگر سودمحوری جانشیِن 
عطف  نقطۀ  هر  به  اگر  شود،  جمعی  منفعت 
بیاندازیم،  فرصت طلبانه  نگاهی  تاریخی، 
خواهیم دید که حتا جنگ هم خالی از فایده 
نیست و هستند کسانی که امروز ثروت وقدرت 
جنگی  تجارت های  از  را  خود  جاه وجالِل  و 
به دست آورده اند. به هر رو، امروز انتخابات، 
از  بعد  است  قرار  که  است  عطف  نقطۀ  یک 
آن، سرنوشِت این ملت رقم بخورد؛ اما این که 
عطف به فراز خواهد انجامید یا به فرود، فقط 
حضور عقالنی و منطقی و پُرشور مردم است 
باید  که می تواند آن را تضمین کند. پس چه 

کرد؟
نیاز  ملت،  چشم وگوش  عنوان  به  رسانه ها   
و  سنجیده  دیگر،  زمان  هر  از  بیشتر  تا  است 
از  بخشی  اگر  و  کنند.  حرکت  مدیریت شده 
پُرمخاطب ترین ساعت های شان را در بدل پول 
می فروشند، باید دقایق و ساعت هایی را هم به 
تغذیۀ سالم و هدف منِد افکار عمومی نسبت به 
انتخابات، اختصاص دهند. مدیریت رسانه یی 
در زمان انتخابات، بسیار حساس و تعیین کننده 
است. امروز همان طور که هر کس حق دارد 
البته  صد  و  ـ  می خواهد  هرچه  پول  بدل  در 
در چهارچوب قوانین کشور ـ در رسانه های 
جمعی به نشر برساند، مردم هم حق دارند که 
اطالعاتی شفاف و سالم و مفید را از رسانه ها 

دریافت کنند. 
اعالناِت  پخش  به  محدود  فقط  انتخابات 
انتخاباتی نیست. این که من فالنی هستم پس 
به  را  تا مردم  نیست  به من رأی دهید، کافی 
نیازمند  مردم  بکشاند.  رأی  صندوق های  پای 
و  انتخابات  در  نقش شان  اهمیِت  کردِن  باور 
که  هستند  اصل  این  به  باورمندی  هم چنین 
انتقال  برای  کارآمد  مکانیسمی  انتخابات، 
حکومت هاست.  تعیین  و  سیاسی  قدرِت 
سایۀ  در  مگر  شد  نخواهد  نهادینه  باور  این 
درست  آگاهی بخشی  و  همه گانی  کارِ  یک 
دیگر  و  رسانه ها  سوی  از  مدیریت شده  و 
ارگان هایی که نقش اطالع رسانی به توده های 
و  طرح  که  دارند  نیاز  مردم  دارند.  را  مردم 
در  و  بشنوند  را  عملی  و  فراگیر  برنامه هایی 
مورد آن با تحلیل و تفسیر اطالعات، اطمینان 
دولت  طرح  چون  طرح هایی  کنند.  حاصل 
وحدت ملی که بدون شک برای هر شهرونِد 
و  وحدت  از  نویدی  وطن  این  دردکشیدۀ 
همۀ  کنار  در  که  است  نیاز  همگرایی ست، 
رسانه ها،  تجارت محور  و  سودآور  برنامه های 
در  مردم  تا دست کم  کشیده شوند  تصویر  به 
این گیر و دار، رد پایی از برنامه ها و ایده هایی 
تاریخی شان  مشکالت  و  دردها  حوِل  که 

می چرخند، بیـابند.

احساس  با  رسانه ها  که  به جاست  این رو  از 
جمعی  سرنوشت  قبال  در  بیشتر  مسوولیِت 
که  بگیرند  عهده  به  را  معتمدی  نقش  مردم، 
تبارز  را  بی طرفی  و  صداقت  راست گویی، 
می دهد، نه این که بازاریانی باشند که در بدل 
پول حاضر اند هر حقی را ناحق و هر ناحقی 
را حق جلوه دهند. اگر مردم به این باور برسند 
فروخته اند،  پول  بدل  در  را  که رسانه ها خود 
بدون شک برنامه ها و تبلیغات رسانه ها، هیچ 
بیننده یی نخواهند یافت و هیچ نامزدی به مدد 
در  مردم  همراهِی  توفیق  رسانه یی،  تبلیغات 
ما  و  یافت  نخواهد  را  رای  پای صندوق های 
ناکام  و  ناقص  انتخاباِت  یک  برگزاری  شاهد 

خواهیم بود.
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حلیمه حسینی

انتخابات و رسالت خطيِر رسانه یی  

رییس جمهور  برکناری  و  اوکراین  در  اخیر  درگیری های 
ویکتوریانوکوویچ، نشان داد که دیگر سیاست های تک روانه و 
رفتارهای سلیقه یی و گروهی در سیاست، در هیچ جای جهان 
رییس جمهور  به  اعتراض  با  اوکراین  مردم  نیست.  پذیرفتنی 
پیشیِن این کشور ثابت کردند که حکومت و قدرت باید متعلق 
به همۀ مردم باشد، نه این که در گرِو گروه و یا جناِح خاصی 
قرار گیرد. حکومت موقِت اوکراین گفته است که مردم باید 
طرِح  و  کنند  توافق  ملی  وحدِت  دولت  یک  روی  به زودی 
ناآرامی های  این صورت،  به  اجرا گذاشته شود و  به  باید  آن 

اوکراین پایان یابد.
البته اوکراین نخستین کشوری نیست که سعی در تشکیل یک 
دولِت وحدت ملی دارد. قبل بر این، عراق یکی از کشورهای 
دیگر بود که در پِی ایجاد دولت وحدت ملی برآمد و تا جایی 
هم موفق شد. شاید این مشق ها و سیاه مشق ها به این زودی 
اما در هر حال،  نیانجامند،  الگوی کامِل وحدت ملی  به یک 
گام نهادن در این راه چه از سوی عراق، چه از سوی اوکراین، 
این کشورها چندان  بیان گر آن است که شعور سیاسی مردمِ 
متعالی شده که می خواهند دولت کشورشان، نماد ارادۀ سیاسی 

خودشان باشد.
این مقدمه برای آن آمد که سرنوشت کشورِ ما با کشورهایی 
ندارد. دست کم در طرز  اوکراین و عراق، زیاد تفاوت  چون 
وجود  ما  با  زیادی  مشابهت های  کشورها،  این  سیاسی  ادارۀ 
دارد و در افغانستان مثِل همین کشورها ارزش های چندگانه، 
به همین  دارند.  و... وجود  زبانی، مذهبی  تباری،  هویت های 
نگاه های  که  می شوند  باعث  تفاوت ها  این  که  است  دلیل 
تأثیر  ترتیب،  به همین  و  و... شوند  زبانی  قومی،  نیز  سیاسی 
گردد.  ظاهر  دولت  کِل  ادارۀ  و  سیاست  روی  آن  مخرِب 
اکنون در افغانستان نوعی تک روِی سیاسی بر بنیاد ارزش های 
بنیاد، دولت داری در این  از  گروهی و قومی جریان دارد که 

کشور را با چالش مواجه کرده است.
رویدادهای  از  پس  ملی  وحدت  دولت  ایجاد  طرح  مسلمًا 
اوکراین در افغانستان مطرح نشده؛ بلکه در چند سال اخیر این 
موضوع نزد برخی از نخبه گاِن سیاسی کشور مورد بحث بوده 
است. بر همین اساس بود که بحث اجندای ملی شکل گرفت 
اجندا  این  مهم  ارکاِن  از  یکی  ملی،  وحدت  دولت  ایجاد  و 
محسوب  شد. ما در دوازده ساِل گذشته بارها فرصت محقق 
آقای  داشته ایم؛ ولی سوگ مندانه دولت  را  این طرح  ساختِن 
کرزی در این راه نه تنها کوششی به خرج نداد، بلکه با روی 

دست گرفتن سیاست های نادرست، سد این راه شد.
آقای کرزی  پایان مأموریِت  به  اندی که  اکنون، در یک ماه و 
مانده است، منطقی نیست که توقِع استقبال از این طرح را از 
سوی دولِت وی داشته باشیم؛ اما این توقع و امید به جاست که 
دولت آینده، دولتی که پس از آقای کرزی روی کار می آید، به 
این ضرورِت عاجل بپردازد. دولت آینده، اگر این مهم را درک 
نکند و تشخیص ندهد که سیاست های تک قومی، تک زبانی، 
اشتباه  که  به یقین  برمی افکند،  را  نظامی  هر  بنیاد  و...  گروهی 

رییس جمهور کرزی را تکرار خواهد کرد. 
مردم افغانستان از بی عدالتی های مداوم، از فساد و ناامنی، از 
قانون، از سیاست های قومی  و گروهِی  شکننده گی حاکمیت 
این وضعیت،  به  با توجه  حکومت ها و... به ستوه آمده اند و 
به میان آمدِن یک دولِت ملی و پاسخ گو را می کشند.  انتظار 
مشکالت  تمام  چاره ساز  می تواند  ملی  وحدت  دولت  ایجاد 
کنیم،  بررسی  که  را  کشور  مشکالت  از  بُعد  هر  زیرا  باشد؛ 
روشن می شود که علت اساسی آن، بی باوری مردم به حکومت 
در  هم  وضع  این  که  است  مردم  از  حکومت  فاصلۀ  نیز  و 

شرایطی به وجود می آید که دولِت ملی وجود ندارد.
تا  گذشته  از  کشور  ناامنی های  و  چالش ها  تعارض ها،  تمام 
حال، ریشه در نبود دولِت وحدت ملی دارد. به دولِت آقای 
کرزی که به روزهای پایانی خود رسیده، امیدی نمی رود؛ اما 
دولت و حکومِت آینده باید به عناصِر سازندۀ تفاهم و اعتماد 
را جست وجو  به وحدت  راه های رسیدن  کنند و  توجه  ملی 
مردم  سیاسی  ارادۀ  مظهر  به  را  خود  آن،  پی  در  و  نمایند 
نزدیک سازند. در غیر این صورت، هر دولت و حکومتی در 

افغانستان، محکوم به زوال و ناکامی ست!

پيش به سوی دولِت 
وحدِت ملی

انتخابات فقط محدود به پخش اعالناِت 
انتخاباتی نیست. این که من فالنی 
هستم پس به من رأی دهید، کافی 
نیست تا مردم را به پای صندوق های 
رأی بکشاند. مردم نیازمند باور 
کردِن اهمیِت نقش شان در انتخابات 
و هم چنین باورمندی به این اصل 
هستند که انتخابات، مکانیسمی کارآمد 
برای انتقال قدرِت سیاسی و تعیین 
حکومت هاست. این باور نهادینه 
نخواهد شد مگر در سایۀ یک کاِر 
همه گانی و آگاهی بخشی درست و 
مدیریت شده از سوی رسانه ها و دیگر 
ارگان هایی که نقش اطالع رسانی به 
توده های مردم را دارند. مردم نیاز 
دارند که طرح و برنامه هایی فراگیر 
و عملی را بشنوند و در مورد آن 
با تحلیل و تفسیر اطالعات، اطمینان 
حاصل کنند. طرح هایی چون طرح 
دولت وحدت ملی که بدون شک برای 
هر شهروندِ دردکشیدۀ این وطن 
نویدی از وحدت و همگرایی ست، 
نیاز است که در کنار همۀ برنامه های 
سودآور و تجارت محور رسانه ها، به 
تصویر کشیده شوند تا دست کم مردم 
در این گیر و دار، رد پایی از برنامه ها 
و ایده هایی که حوِل دردها و مشکالت 
تاریخی شان می چرخند، بیـابند
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چرا روسيه در اوکراین شکست خورد اما در سوریه نه
ویکتور  دولت  غافلگیرانه  و  سریع  صورت  به 
تظاهرات  آغاز  از  ماه  سه  از  کمتر  در  یانوکوویچ 
مردمی از هم فرو پاشید و یولیا تیموشنکو بعد از 
اوکراین  پارلمان  و  شد  آزاد  حبس  نیم  و  سال  دو 
تاریخ 25 مه آتی را برای برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری زودهنگام در کشور تعیین کرد و رئیس 
جمهور از کی یف خارج و به شرق کشور گریخت، 
اما سوالی که در حال حاضر خود را مطرح می کند 
نفوذ  سرعت  این  به  روسیه  چرا  که  است  این 
سه  از  پس  اما  داد،  دست  از  اوکراین  در  را  خود 
غرب  مقابل  در  هم چنان  سوریه  در  درگیری   سال 

ایستادگی می کند؟
این  می کند  مطرح  را  خود  که  سوالی 
است که چرا روسیه هم پیمان خود را 
که در همسایگی اش بود از دست داد، 
دور  که  هم پیمانی  از  حمایت  در  اما 
شد؟  موفق  است،  روسیه  مرزهای  از 
که  است  مطرح  سوال  این  همچنین 
درگیری ها  ماه  سه  از  پس  مسکو  چرا 
در اوکراین نفوذ خود را در این کشور 
از  اما پس  از دست داد؛  نفع غرب  به 
سه سال درگیری  در سوریه توانسته در 
مقابل غرب و طرف های دیگر پایداری 

کند؟
این کشور دارای  اوکراین در شرق  اینکه  با وجود 
دالیلی  به  بنا  مسکو  اما  است،  روسیه  با  مرزهایی 
نتوانست از دولت این کشور که حامی روسیه بود، 
اینگونه  می توان  را  امر  این  دالیل  و  کند  حمایت 

تشریح کرد:
و  کرد  اتخاذ  بی طرفانه  موضعی  اوکراین  1.ارتش 
فرمان نظام این کشور را برای متوسل شدن به زور 
جهت پایان دادن به تظاهرات مخالفان نپذیرفت؛ اما 
در سوریه مداخله یگان های اطالعاتی و نیمه نظامی 
نقش  کشور  این  ارتش  کنار  در  آنها  ایستادگی  و 

بسیار مهمی را در روند امور در سوریه ایفا کرد.
اینکه ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور  2.با وجود 
سقف  بر  را  تیراندازها  تک  اوکراین  شده  برکنار 
تظاهرکنندگان  سمت  به  تا  ساخت  مستقر  خانه ها 
شلیک کنند و با وجود اینکه وی عمدا تالش کرد 
تا تظاهرکنندگان به آسانی به سالح دست یابند تا 
برساندند،  قتل  به  را  پلیس  نیروهای  طریق  این  از 

اما تالش های وی برای »نظامی  کردن انقالب« علیه 
وی شکست خورد و تظاهرکنندگان اوکراینی تا حد 
زیادی تالش کردند تا اعتراضات خود را به صورت 
دخالت  سوریه  در  اما  کنند؛  برگزار  مسالمت آمیز 
این  بحران  تا  شد  باعث  خارجی  مسلح  گروه های 
کشور رنگ و بوی نظامی بگیرد و شرایط در مجرای 

خاصی قرار بگیرد.
کشورهای  گفت،  می توان  اوکراین  مورد  3.در 
چه  هر  قدرت  با  آمریکا  همچنین  و  اروپا  اتحادیه 
تمام تر در خط بحران قرار گرفته و حمایت سیاسی 
از مخالفان به عمل آوردند و عرصه را بر نظام این 

را  راه  پیش دستانه  اقدامی  در  و  کردند  تنگ  کشور 
بستند.  یانوکوویچ  از  روسیه  میدانی  حمایت  برای 
در  مخالفان  از  آمریکا  و  غرب  حمایت  آنکه  حال 

سوریه محدود و ناپیوسته صورت گرفته است.
اینکه مخالفان در اوکراین به گروه های  4.با وجود 
شخصیت های  طرفدار  و  بوده  وابسته  مختلفی 
به همین  مختلفی هستند که اوضاع در سوریه هم 
منوال است، اما تظاهرکنندگان اوکراینی یکپارچگی 
رئیس جمهور،  براندازی  همان  که  را  خود  هدف 
اصالح قانون اساسی و گسترش دامنه آزادی ها بود، 
نژادی  تفاوت های  که  این  وجود  با  کردند.  حفظ 
اما  دارد،  وجود  اوکراین  مردم  میان  در  مذهبی  و 
بسیاری از آنها درخصوص لزوم براندازی نظامی که 
همچون دیکتاتورها رفتار می کرد و یادآور روزگار 
اوکراین  استقالل  از  پیش  کمونیست ها  حکومت 
اما در سوریه منافع نژادی  بود، توافق نظر داشتند. 
نقش مهمی را در به وجود آمدن دو دستگی میان 

را  ُکردها خود  مثال،  عنوان  به  و  کرد  ایفا  مخالفان 
مذهبی  تفاوت های  کشیدند.  کنار  درگیری ها  از 
همچنین نقش تعیین کننده ای را در کاهش حمایت 
اقلیت های  که  چرا  کرد؛  ایفا  مخالفان  از  مردمی 
در  خود  سرنوشت  از  علوی  و  دروزی  مسیحی، 
از  و  بوده  نگران  سوریه  نظام  براندازی  صورت 
به  تندرو  گروه های  از  برخی  وحشیانه  رفتارهای 

شدت هراس دارند.
از  که  غربی  و  اروپایی  طرف های  اوکراین،  5.در 
هدف  یک  درخصوص  کردند،  حمایت  مخالفان 
که همان جلوگیری از تحت کنترل گرفتن اوکراین 
پیوستن  برای  و  بود  روسیه  توسط 
توافق  اروپا  اتحادیه  به  اوکراین 
اهداف  سوریه  در  اما  داشتند؛ 
از  که  غربی  و  عربی  طرف های 
مغایر  می کنند،  حمایت  مخالفان 
است و مساله منافع ضد و نقیض 
به شدت وارد خط بحران شده که این 
مساله باعث شده است مخالفان ضعیف 
تبدیل  مختلفی  گروه های  به  و  شده 

شوند که با یکدیگر می جنگند.
مذاکرات  از  طوالنی  ماه های  از  پس 
سال  در  اروپا  اتحادیه  و  اوکراین  میان 
شرایط  در  که  اوکراینی هایی  گذشته،  
اقتصادی نابسامانی به سر می برند، انتظار دارند که 
یک توافق تاریخی با اروپا منعقد شود که از طریق 
اقتصادی همکاری  و  لحاظ سیاسی  از  اوکراین  آن 

گسترده ای با کشورهای اروپایی داشته باشد.
به صورت خالصه می توان این را گفت که تحوالت 
بر  مبنی  سخنانی  که  کرد  ثابت  اوکراین  در  سریع 
اینکه روسیه تبدیل به یک ابرقدرت شده و شکست 
نمی خورد درست نیست؛ چرا که داشتن نفوذ برای 
روسیه یا از دست دادن آن در هر نقطه ای از جهان 
در گرو عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار است و 
این کشور می تواند در یک نقطه از جهان موفق و 

در جایی دیگر شکست بخورد.
رخدادها همچنین ثابت کرد که مردم اوکراین که در 
سال 2004 با نام انقالب نارنجی به خیابان ها آمدند، 
برکنار  را  رئیس جمهوری  توانستند  نهایت  در  اما 

کنند که متهم به تقلب انتخاباتی بود.

فرار هزاران مسلمان آفریقای 

مرکزی در پی نسل کشی مسيحيان

نخست وزیر اسپانيا:
امکان برگزاري همه پرسي درباره استقالل 

کاتالونيا وجود ندارد

پاسخ طالبان به پيشنهاد وزیر داخلۀ پاکستان:

ما به شدت مخالف کریکت هستيم

ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا 
همه پرسی  کرد  اعالم  سه شنبه  روز 
که  کاتالونیا  استقالل  خصوص  در 
برای نهم ماه نوامبر برنامه ریزی شده 
است، برگزار نخواهد شد زیرا این 

اقدام، غیرقانونی خواهد بود.
از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
در  سخنانی  در  راخوی  مادرید، 
پارلمان در جریان سخنرانی ساالنه 
برگزاری  »امکان  کرد:  اعالم  خود 
این  ندارد.  وجود  همه پرسی  این 

)اقدام( قانونی نیست«.
اسپانیا  مردم  همه  »این  افزود:  وی 
بگیرند  هستند که می توانند تصمیم 
هیچکس  باشد.  چگونه  اسپانیا 

همه  یکجانبه  به طور  نمی تواند 
برای  خود  حق  از  را  اسپانیا  مردم 
خود  آینده  درباره  تصمیم گیری 

محروم کند«.
رهبر  ماس  آرتور  حاکم  ائتالف 
دیگر  اکثریت  و  کاتالونیا  سیاسی 
شمال  در  واقع  منطقه  این  احزاب 
برگزاری  خواستار  اسپانیا  شرقی 
سال  نوامبر  ماه  نهم  در  همه پرسی 
از  را  پرسش  دو  که  شده اند   2014

رای دهندگان می پرسد:
-آیا شما فکر می کنید کاتالونیا باید 

یک کشور باشد، بله یا خیر؟
-اگر بله، آیا شما می خواهید که این 

کشور، مستقل باشد، بله یا خیر؟

مسلمانان  میان  درگیری های  و  نژادی  خشونت های  افزایش  پی  در 
و مسیحیان در جنوب  آفریقای مرکزی هزاران تن از مسلمانان این 

کشور به چاد و کامرون مهاجرت کردند.
جنوب  در  مسلمان   70 شدن  کشته  از  عینی  شاهدان  که  حالی  در 
به دست مسیحیان مسلح خبر می دهند، گزارشات  مرکزی   آفریقای 
حاکی از این است که هزاران تن از مسلمانان جنوب آفریقای مرکزی 
از خشونت های  به خاطر فرار  به چاد و کامرون  در حال مهاجرت 
از  اقدامات خشونت آمیزی  به  نژادی شبه نظامیان مسیحی هستند که 

جمله کشتار و سوزاندن جسد مسلمانان می پردازند.
که  کرد  اعالم  نیز  بین الملل  کیفری  دادگاه  دادستان  بنسودا،  فاتو 
جنایت های جنگی احتمالی در آفریقای مرکزی را مورد بررسی قرار 

خواهد داد.
تاکسی های  و  کامیون ها  که  دادند  گزارش  عینی  شاهدان  همچنین 
زیادی شهروندان مسلمان را از بانگوئی، پایتخت آفریقای مرکزی به 

سمت چاد انتقال دادند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که مسیحیان این منطقه شروع به 
دشنام  دادن به صاحبان تاکسی ها و کامیون هایی کردند که مسلمانان 

را به چاد می بردند.
به گفته شاهدان عینی یکی از کامیون های مذکور در معرض حمله 
نیروهای  اما  گرفت  قرار  بالکا«  »آنتی  مسیحی،  شبه نظامیان  برخی 

آفریقایی به سرعت آنها را متفرق کردند.
کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در این باره اعالم کرد 
به کامرون مهاجرت  که حدود 9 هزار مسلمان در 10 روز گذشته 

کردند.
شاهدان عینی نیز اعالم کردند که نیروهای ارتش چاد برای کوچاندن 
شهروندان مسلمانی که سه شنبه گذشته در معرض هجوم جمعی از 
شبه نظامیان مسیحی در شمال غرب بانگوئی قرار گرفته بودند، وارد 
ارتش چاد  نیروهای  از  یکی  به کشته شدن  این حمله  عمل شدند. 

انجامید.
به گفته شاهدان عینی حمله دیگری نیز در نزدیکی شهرک »بوالی« 
واقع در شمال بانگوئی در اثنای عملیات کوچاندن مسلمانان صورت 

گرفت.
از  یکی  در  را  مسلمان  یک  گذشته  چهارشنبه  مسیحی  نظامیان 
خیابان های بانگوئی اعدام کرده و پس از اینکه جسدش را تکه تکه 

کردند، آن را سوزاندند.
بوده که  »سیلیکا«  از گروه  فرد مذکور  اعالم کردند که  نظامیان  این 
مخلوع  رئیس جمهوری  بوزیزه،  فرانسوا  دولت  سرنگونی  موجب 
ماه  پایان  در  شد.  میالدی  گذشته  سال  مارس  در  مرکزی  آفریقای 
گذشته نیز شبه نظامیان مسیحی دو فرد مسلمان را در نزدیکی فرودگاه 

بانگوئی کشتند و جسد آنها را قطعه قطعه کردند.
سامبا  کاترین  از  بیانیه ای  در  بشر  حقوق  دیده بان  دیگر،  سوی  از 
پانزا، رئیس جمهوری موقت آفریقای مرکزی خواست تا حادثه روز 

چهارشنبه گذشته را بررسی کند.
اقدامی  بیانیه آمده است: عملیات اعدامی که اخیرا رخ داد،  این  در 

وحشیانه است.
فرمانده نیروهای آفریقایی نیز روز شنبه نسبت به اقدامات گروه های 
مسلح و قانون شکنان و خشونت های نژادی که توسط آنها صورت 
می گیرد، هشدار داد و اعالم کرد که در آینده با جدیت بیشتری با این 

افراد برخورد خواهد شد.
مسلمانان آفریقای جنوبی از زمان سرنگونی فرانسوا بوزیزه، در مارس 
تبعیض نژادی  و  جمعی  دسته  کشتارهای  معرض  در  همواره   2013
قرار دارند این در حالی است که جامعه جهانی در قبال این اقدامات 

خشونت آمیز سکوت اختیار کرده است.
در همین راستا، عفو بین الملل در بیانیه ای از جامعه جهانی خواست تا 
هر چه سریعتر برای پایان دادن به خشونت های نژادی علیه مسلمانان 

در غرب  آفریقای مرکزی وارد عمل شوند.

در این بیانیه تاکید شده که نیروهای سازمان ملل که در حال حاضر 
در این کشور حضور دارند از توقف جنگ و درگیری ها در آفریقای 

مرکزی عاجز و ناتوانند.
اوضاع امنیتی در آفریقای مرکزی از زمان کودتای میشل دجوتودیا، 
بوزیزه  فرانسوا  دولت  سرنگونی  و  کشور  این  پیشین  رئیس جمهور 

وخیم شده است.
با فشارهایی که از سوی روسای برخی  در  آغاز جنوری دجوتودیا 
زمان  در  وی  کرد.  کنارگیری  قدرت  از  گرفت  صورت  کشورها 
حکومت خود برخی هم پیمانانش در ائتالف »سیلیکا« را به ارتکاب 
جنایت هایی علیه مسیحیان متهم کرد. این اقدام باعث شد مسیحیان 
زمان  از  دهند.  تشکیل  شبه نظامی  گروه هایی  خود  از  دفاع  برای 
برکناری دجوتودیا آفریقای مرکزی در باتالقی از خشونت های نژادی 

و اقدامات انتقام گیرانه فرو رفت.
در 29 جنوری گذشته عقب نشینی افراد مسلح »سیلیکا« از شهر »بودا« 
خشونت های  وقوع  موجب  مرکزی  آفریقای  غرب  شمال  در  واقع 

بی سابقه و منجر به کشته شدن 84 مسیحی و مسلمان شد.
ساکنان  از  چهارم  یک  مهاجرت  موجب  خشونت آمیز  اقدامات  این 

آفریقای مرکزی شد که تعداد آنها به 4.6 میلیون تن می رسید.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز پیشتر نسبت به تقسیم آفریقای 
مسلمانان  و  مسیحیان  میان  خشونت آمیز  اقدامات  خاطر  به  مرکزی 

هشدار داده بود.
از سوی دیگر گروه تروریستی القاعده در مغرب اسالمی در بیانیه ای 
تهدید کرد که انتقام خون قربانیان مسلمانی را که در جریان درگیری 
میان مسلمانان و مسیحیان در آفریقای مرکزی کشته شده اند را خواهد 

گرفت.

طالبان پاکستان ضمن رد پیشنهاد بازی 
در مسابقه کریکت برای صلح، ورزش 
جهاد«  از  جوانان  کردن  دور  »عامل  را 

دانست.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
پاکستان  داخلۀ  وزیر  نثارعلی خان، 
سرگیری  از  برای  تا  بود  داده  پیشنهاد 
دولت  و  طالبان  میان  صلح  مذاکرات 

یک بازی کریکت برگزار شود.
دولت پاکستان اوایل ماه جاری میالدی 
با طالبان را آغاز کرد  مذاکرات رسمی 
اما این روند پس از آنکه شبه نظامیان 
طالبان 23 سرباز را ربودند، متوقف شد.
دست  تالفی  برای  نیز  پاکستن  ارتش 
تعدادی حمالت هوایی در مناطق قبیله 
نشین هم مرز با افغانستان زد که پایگاه  
رهبران ارشد طالبان محسوب می شود. 
شبه  از  تن  چندین  حمالت  این  در 

نظامیان طالبان کشته شدند.
به  استانبول  در  پاکستان  داخلۀ  وزیر 

که  شده ام  مطلع  گفت:  خبرنگاران 
طالبان عالقه یی به بازی  کریکت دارد. 
اگر این طور باشد می توانیم یک بازی 
کریکت با آن ها برگزار کنیم که می تواند 

نتایج بهتری داشته باشد.
اما شهیداهلل شهید، سخنگوی طالبان در 
تماس تلفنی با خبرگزاری فرانسه گفت: 
رد  را  کریکت  مسابقه  در  بازی  طالبان 
می خواهند  سکوالر  افراد  این  می کند. 
از  کریکت  طریق  از  را  جوانان 
آموزش های اسالمی و جهاد دور کنند. 
هستیم  کریکت  مخالف  شدت  به  ما 
تا  آماده ایم  ما  نداریم.  دوست  را  آن  و 
در  دولت  توسط  شده  ایجاد  بست  بن 
مذاکرات صلح را حل کنیم. دولت در 
نیست  و صادق  مذاکرات صلح جدی 
آماده  مذاکرات  این  برای  طالبان  اما 

است.
در  داخلۀ  وزیر  پیشنهاد  به  واکنش ها 

اینترنت نیز منفی بوده است.

                                                                                                                            /تحلیل-النشره/



نویسنده: شارلوت دیویس
برگردان: حامد شیری

عالقه به »بازتابنده گی« به مثابۀ جنبۀ مثبِت 
میاِن  در   1970 دهۀ  اوایل  از  مردم نگاری 
از  قبل  است.  یافته  انسان شناسان گسترش 
به عنوان  بازتابنده گی، در اصل  این دوره، 
مسأله یی مطرح بود که می بایست به خاطر 
مشاهدۀ  روِش  به  تمایل  و  جهت گیری 
غلبه می شد)مقایسه شود  آن  بر  مشارکتی، 
با: اوری، 1984(. بنابراین، از این چشم انداز 
حد  تا  می بایست  مردم نگار  تأثیر  اولیه، 
می شد.  حذف  تحقیق  یافته های  از  ممکن 
مشاهدۀ  شرایط  در  امر،  این  که  آن جا  از 
غیرممکن  آشکارا  بلندمدت  مشارکتی 
عمل  در  که  جایگزینی  راهکار  می نمود، 
پذیرفته شد این بود که تأثیر مردم نگار در 
در  عمدتًا  عبارتی،  به  مشاهدات،  گزارش 
»شیوه های گزارش کردن«، باید به حداقل 
مردم نگاری  متون  در  که  آن چه  برسد. 
توسعه یافت، شامل انوعی از »گزارش های 
اصالت  یافته ها  به  که  بود  نوظهوری« 
گیرتز، 1988(.  و  می بخشید)پرات، 1986 
در نتیجه، ارجاعات شخصی کاماًل اجتناب 
گردیدند.  محدود  بسیار  دقت  با  و  شده 
نکتۀ طنزآمیز و طعنه دارِ قضیه در این است 
به  بیشتر سطحی شده و  متقابل،  که کنش 
نادرست منجر می شد. توصیفات  برداشِت 
انسان شناسان، به گونه یی قابل پیش بینی بر 
مواجهاِت  و  بدیهی  سطحی،  مقایسه های 
به  گزارش  اتکای  است.  متمرکز  نخستین 
تعریف، نمی تواند واکنش ها و دیدگاه های 

میزبانان را منتقل کند.«)اکلی،1992: 14(
اواخر دهۀ  انسان شناسی در  این،  با وجود 
1960 فرایندی خودانتقادی را پذیرفت که 
در نتیجۀ بازشناسی و تشخیِص شیوه هایی 
رشته های  آن  اساس  بر  که  بود  شده  آغاز 
توسعۀ  و  گسترش  از  بهره گیری  با  علمی 
خواه ناخواه  و  آمده  وجود  به  مستعمرات، 
به واسطۀ مالحظاتی غیرعمدی به طرح های 
استعمارگران یاری رساندند)هیمس، 1969 
و اسد،a1973(. مثاًل، تمرکز انسان شناسان 
نشان  بومی  مردم  اجتماعی  اشکال  فهم  بر 
می داد که آن ها کلیۀ تأثیراتی را که در نتیجۀ 
تماس ]با استعمارگران[ به وجود آمده بود، 
را  آن ها  کرده اند  تالش  یا  انگاشته  نادیده 
حذف  خود  تحلیل های  و  توصیفات  از 

استثمار  و  نژادپرستی  بنابراین مسالۀ  کنند. 
درحالی که  بود  شده  فراموش  اقتصادی 
جوامع  مطالعۀ  نیازمند  آن ها  که  همان قدر 
مستعمره بودند، به مطالعۀ استعمارگران نیز 
نیاز داشتند. هم انسان شناسان ساختارگرای 
و  »مالینوفسکی«  پیرو  انگلیسی  کارکردی 
»رادکلیف براون« و هم تأکید بر پیچیده گی 
پیرو  امریکایی  انسان شناسی  فرهنگی 
»بواس«، واقعیت هم زمان زنده گی مردم را 
انسان شناسان  که  مردمی  انگاشتند؛  نادیده 
ساختارهای  بازسازی  برای  تالش  در 
بدون  فرهنگی،  ناب  اشکال  و  اجتماعی 
که  استعمارگرانی  با  آن ها  تماس  به  توجه 
خود بخشی از آن بودند، مورد مطالعه قرار 
که  است  داده  نشان   )1988( کوپر  دادند. 
تیوری پردازی  قرن  یک  از  بیش  مدت  به 
انسان شناسان بر تصوری از ماهیت جامعۀ 
شکل  نوزدهم  قرن  اواخر  در  که  ابتدایی 
گرفت، مبتنی بود. تصوری که در ایده های 
تکاملی مربوط به توسعۀ پیش رونده جامعۀ 

مدرن نیز وجود داشت.
این  تشخیص  به  نسبت  اولیه  واکنش های 
نکته که انسان شناسان واقعیت های موجود 
را  مطالعۀشان  مورد  مردم  هم زمان  و 
نادیده انگاشته اند، منجر به تمرکز بر ابعاد 
مجموعۀ  گردید.  بی توجهی  این  اخالقی 
که   )1969 )هیمس،  مقاالت  این  نخسِت 
بسط  انسان شناسی  در  را  خودانتقادی  این 
از  آگاهی  نتیجۀ  در  کلی،  طور  به  دادند، 
میدانی  کار  و  انسان شناسان  به کارگیری 
منشای  و  منبع  مثابۀ  به  مردم نگارانه، 
جمع آوری اطالعات در بخش های خاصی 
از جهان، به ویژه امریکای جنوبی و آسیای 
جنوب شرقی، برانگیخته شدند)هورویتز و 
مجموعه یی  در  بریمن،   .)1991 سالمیک، 
مشابه، آن چه را که به عنوان فقدان هرگونه 
درگیر  علمی  رشته های  در  انسانی  هدف 
مورد  می کند،  تلقی  انسان  نوع  مطالعۀ  در 
که  می کند  استدالل  و  داده  قرار  پرسش 
انسان شناسان باید ایدۀ پوزیتویستی فراغت 
از ارزش را به منظور تعهد ضمنی نسبت 
به عمل اخالقی بر اساس دانشی که تولید 
به  که  دانشی  نیز جست وجوی  و  می کنند 
مرتبط  آن ها  خود  مسایل  و  مردم  مسایل 

است، دور بیندازند.
این جوهر جست وجوی مساله دربارۀ مردم 
جهاِن سوم و دیگران است: یعنی تأثیر کار 

آیا  است؟  بوده  چه گونه  ما  میان  در  شما 
داشته اید؟  تأثیر  شما در حل مسایل خود، 
اگر  این مسایل توجه کرده اید؟  به  آیا حتا 
نه، پس شما بخشی از این مسایل هستید، 
از این رو باید تغییر یافته، محروم شده یا از 

بین بروید.)بریمن، 1969: 90(
با وجود این، شناخت کامِل تحریفاِت موجود 
در دانش انسان شناختی به واسطۀ بی توجهی 
طور  به  استعمار،  تأثیرات  نادیده انگاری  و 
گریزناپذیر و خیلی سریع به تشخیص این 
به  نمی توانند  مردم نگاران  که  انجامید  نکته 
در  را  استعمار  تأثیرات  صرفًا  موثر،  طور 
بلکه  کنند،  مطالعه  مستعمره  مردم  میان 
توجه مردم نگارانه باید هم چنین به مطالعۀ 
اشکال استعمار، روابط آن ها با مردم بومی 
و سرانجام به مطالعۀ خود جوامِع مستعمره 
معطوف شود. بنابراین، تحقیق مردم نگاری 
به خاطر تالش غیراخالقی و نادرست آن در 
تمرکز بر مردم بومی مورد نقد قرار گرفت. 
انتقاد از مشارکت و نقش ]مردم نگاری[ در 
استعمار، نیاز به بازتابنده گی را ایجاب کرد. 
بدین معنی که مطالعۀ دیگران هم چنین باید 

مطالعۀ خود در روابط مان با دیگران باشد.
از  بخشی  عنوان  به  تحریفات،  بازشناسی 
اداراکات انسان شناختی که به دلیل خواست 
مردم نگاران به نادیده انگاری ماهیت و تأثیر 
مطالعۀ  مورد  مردم  بر  استعماری  جوامع 
انتقادی  سواالتی  به  بود،  شده  ایجاد  آن ها 
دربارۀ یافته های این تحقیقات منجر گردید. 
تحقیقات  که  شد  مشخص  این رو،  از 
دیدگاهی  ارایۀ  فقط  مردم نگاری  کالسیک 
تحریف شده از جوامع و فرهنگ های بومی 
جوامع  این  که  گردید  آشکار  بلکه  نبوده، 
نیستند.  توجه  مورد  اصاًل  فرهنگ ها  و 
بازتاب های  حقیقت  در  مردم نگاری ها 
اصلی پیش فهِم مردم نگاران بر اساس رشتۀ 
علمی آن ها و انتظارات فرهنگی غربی بوده 
دیده  افرادی  حکم  در  مردم شناسان  است. 
می شدند، که خود موضوع مورد مطالعۀشان 
را می سازند.)فابین، 1983 و کوپر، 1988(

به   )1978( سعید  نقد  در  دیدگاه  این 
به طور  که  بود، هرچند  موثر  شرق شناسی 
خاص به نقد انسان شناسان نمی پردازد، بلکه 
استدالل می کند که گفتمان روشن فکری و 
در  غیرغربی،  جوامع  به  مربوط  اکادمیک 
و  پیش فهم  ها  مورد  در  غرب  پروژۀ  واقع 

تخیالِت خود بوده است.
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بخش چهارم

وقتی همه چيز را می بينند 
و می شنوند...

گلسا ماهيان
پريزم به چه داده هايی دسترسی دارد؟

در روزنامۀ گاردین اسناد زیادی در این رابطه منتشر شد که نشان از این 
داشت که بریتانیا کابل های فیبر نوری که حامل ارتباطات بین المللی هستند 
را شنود می کند. عالوه بر این، شنود این داده ها توسط این سازمان با همتای 
امریکایی اش، یعنی آژانس امنیت ملی به اشتراک گذاشته می شود. در اسناد 
فاش شده ادعا شده است که این کار به این دو سازمان اجازه می دهد که هر 
روز 600 میلیون ارتباط انترنتی را تحت نظر داشته باشند و این اطالعات 
می تواند تا 30 روز در این سازمان ها ذخیره شود تا امکان غربال و تحلیل 
ادعا کرد که  ایتالیا  امسال، هفته نامه یی در  ماه  آید. در مهر  به وجود  آن ها 
ایتالیا  سازمان بریتانیا و آژانس امنیت ملی، سه کابل زیر دریایی را که به 
اطالعات  سری  یک  به  ترتیب  این  به  و  کرده اند  شنود  را  شده اند  منتهی 
نظامی و تجاری دست پیدا کرده اند. این سه کابل به جزیرۀ سیسیل منتهی 
ادعا کرده است  آبان ماه امسال هم روزنامۀ واشنگتن پست  می شدند. در 
که NSA کابل فیبر نوری و بقیۀ تجهیزات شبکه یی را که توسط سرورهای 
گوگل و یاهو اداره می شدند را هک کرده است و در این عملیات مشترک 
که با همدستی همتای بریتانیایی خود انجام داده، به تحلیل متن ها، صداها و 
تصاویر مختلف پرداخته است. بعد از این جریان، گوگل اعالم کرد که در 

حال رمزگذاری روی کابل هاست.
تليفون هايی که شنود شدند

رابطه  این  در  مفصل  گزارش  به  آلمانی  رسانه های  میالدی،  گذشتۀ  سال 
پرداختند که امریکا بیش از یک دهه است تلیفون صدراعظم این کشور را 
شنود می کند. افشاگران اطالعاتی در این رابطه اعالم کردند که امریکا از 
سال 2002 این کار را انجام می داده است و یک واحد شنود در سفارت 
امریکا در برلین مستقر است که عملیاتی مشابه با این را در 80 نقطۀ دیگر 
جهان هم انجام می دهد. کارشناسان امور امنیتی در این رابطه می گویند که 
زیرا  باشند،  آسیب پذیر  می توانند  موبایل ها  رمزنگاری  معمول  سیستم های 
ساخت  برای  که  برنامه یی  با  نرم افزاری  نظر  از  آن ها  رمزگذاری  سیستم 
افرادی که  این حالت  تفاوت دارد. در  استفاده قرار می گیرد،  پیام ها مورد 
کار شنود را انجام می دهند، می توانند خود را میان نرم افزار ساخت پیام و 
سیستم رمزگذاری در هر یک از دو سر ارتباط قرار دهند و اطالعات را 
قبل از رمزگذاری شدن یا بعد از این که از رمز عبور کردند و به حالت اولیه 
بازگشتند، ببینند. در حال حاضر از روشی برای رمزگذاری استفاده می شود 
پیام، اطالعات را مستقیمًا به هم ریخته و رمزنگاری  که نرم افزار ساخت 
پیام ها  تا  می شود  استفاده  روش هایی  از  سیستم ها  از  بسیاری  در  می کند. 
هیچ گاه از طریق انترنت عمومی منتقل نشوند و تنها زمانی قابل رمزگشایی 

باشند که به گیرندۀ مورد نظر رسیده باشد. 
کرده  ادعا  گاردین  روزنامۀ  انجام شده،  آلمان  در  که  شنودهایی  بر  عالوه 
را هم  آلمان  و  فرانسه  تلیفونی شهروندان  تماس  میلیون ها   NSA که  است 
شنود کرده و حتا ایمیل ها و تماس های تلیفونی روسای جمهور مکزیک 
و برازیل را هم شنود کرده است. هم چنین این روزنامه گزارش داده است 
که NSA شماره تلیفون 35 رهبر جهان را از یک مقام دولتی امریکا گرفته و 

ارتباطات آن ها را تحت نظر دارد.
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خاطرات خود را به من بسپار
 ،1930 دهۀ  اواسط  در  کارنه  مارسل  و  پره ور  ژاک 
داشتند.  روا  فرانسه  سینمای  حق  در  را  بزرگی  لطف 
این دو نفر به همراه ژان رنوار، جزو بنیان گذاران سبک 
ریالیسم شاعرانه بودند که در آن دوران سینمای فرانسه 

را از سردرگمی در آورد. 
شکوه  با  نگره   ،1920 دهۀ  در  فرانسه  سینمای 
امپرسیونیسم را تجربه کرده بود و چندان شایستۀ این 
دیگر  کشورهای  همۀ  که  حالی  در  نبود؛  سرگردانی 
شهود  و  کشف  به  مشغول  اروپایی،  سینمای  صاحب 
آلمان تحت سلطۀ  از  بودند.  تازۀ خود  انگاره های  در 
دو  از  یک  هر  روسیه  و  ایتالیا  بگذریم،  که  نازی ها 
روسیه  می گذاردند.  سر  پشت  را  تازه  تجربه های  سو 
نوعی  به  که  بود  مشغول  سوسیالیستی  ـ  ریالیسم  به 

تجربه یی تازه در درک واقعیت به شمار می آمد. 
فلم ژاپایوف ساختۀ سرگئی و گئورکی واسیلیف، در 
از  که  بود  مردمی  قهرمانی گری  نوعی  جست وجوی 
پایه های این ریالیسم به شمار می آمد. این نگره بر آن 
بود که از پیچیده گی های فرمالیسـتی که سینمای روسیۀ 
بر آن تکیه می کرد،  به نظریۀ مونتاژ  اتکا  با  آن دوران 
دست  روایت  در  خلدستی  نوعی  به  و  گزیده  دوری 
ریالیست  باشد.  درک  قابل  مردم  همه  برای  که  یابد 
باید  هنرمند  که  بودند  باور  این  بر  سوسیالیست ها  ـ 

زنده گی مردم را همدالنه به تصویر بکشد.
به  که  فلم هایی  با  بود  هم زمان  ایتالیا  در  حرکت  این 
تلیفون سفید موسوم بودند. فلم های تلیفون سفید آثاری 
بورژوازی بود که به رمانتیسم نزدیک می شد. این سینما 
آثاری را تولید می کرد که استودیویی بودند و چندان 
چنین  شاید  نمی نمود.  همسان  ایتالیا  مردم  روزگار  با 
نئوریالیسم  سینمای  زمینه ساز  بعدها  که  بود  فلم هایی 
شد. سینمایی که از استودیوها بیرون آمد و به زنده گی 
قاطبۀ مردم پس از جنگ جهانی دوم پرداخت و نشانگر 

نوعی یأس و پوچی اجتماعی بود.
در همین دوران سال های دهۀ 1930، سینمای فرانسه 
سر در گریبان یک التقاط و درهم آمیزی بود. برخی به 
برخی در  بودند.  پیدا کرده  سینمای سورریال گرایش 
می کردند  طبع آزمایی  فانتزی،  فلم های  ساخت  عرصۀ 
آثاری  فردگرایانه،  سیستمی  در  هم  دیگر  عده یی  و 
ریالیسـتی می ساختند. تا این که در سال 1930، فلمی 
تعاریفی  توانست  گریمون(  )ژان  کوچولو  لیز  نام  به 
کم رنگ از سینمای ریالیسـم ـ شاعرانه را ایجاد کند که 
بعدها توسط سینماگرانی دیگر بسط و گسترش یافت. 
تک افتادۀ  آدم های  دربارۀ  شاعرانه  ریالیسم  فلم های 
اجتماع بود و با لحنی تلخ، به رویاها و آرزوهای آن ها 

می پرداخت که در بستر تقدیری محتوم فنا می شود.
نام آور  شاعر  پره ور  ژاک  که  بود  دوران ها  همین  در 
با  که  توانست  و  بود  پیوسته  سینما  به  فرانسوی، 
همکاری مارسل کارنه فضایی تازه ایجاد کند. اگرچه 
سینمای ریالیسم شاعرانه نتوانست آن گونه که باید به 
یک جریان تبدیل شود، اما بستر مناسبی را برای سینمای 
فرانسه بنیان گذارد که بتوان آن را کالسه کرد. جالب 
این جاست که سینمای ایتالیا در سینما همان روندی را 
پی گیری کرده  ادبی  در مکتب های  ادبیات  که  برگزید 
بود. یعنی از رمانتیسیسم به ریالیسم رسید. اما سینمای 
فرانسه بستر ریالیسم را بسیار کمرنگ پشت سر گذارد 
و بعد به رمانتیسیسم دست یافت. فلم های بعدی کارنه 
و پره ور همانند بچه های بهشت را نیز که در دهۀ 1940 
مرور می کنیـم، به سینمایی نزدیک می شوند که از آن به 
عنوان سینمای سنت کیفیت فرانسه یاد می شود و در 
آن رجوع به داستان های رمانتیک ادبی باب شده بود. 
پس سینمای فرانسه، به نوعی حرکتی معکوس را در 
سینمای  که  نماند  ناگفته  البته  کرد.  ادبیات طی  مقابل 
نئوریالیست های  بر  گذرا  تأثیری  شاعرانه،  ریالیسـم 
ایتالیایی نیز بر جای گذاشت. یعنی فلم وسوسه ساختۀ 

ریالیسـم  سینمای  از  برگرفته  را  ویسکونتی  لوکینو 
شاعرانه می دانند. با این حساب، ایتالیایی ها این سینما 
را توسعه بخشیدند و خود آن را بدل به نئوریالیسـم 

کردند.
شاعرانه  ریالیسم  مهِم سبک  آثار  از  یکی  مه آلود  بندر 
است. اگرچه بعد ها پره ور در جایگاه فلم نامه نویس و 
کارنه به عنوان کارگردان با فلم روز برمی آید، این نگاه 

را تکامل بخشیدند.
و  خشونت  تقابل  پایۀ  بر  نیز  مه آلود  بندر  فلم نامۀ 
عطوفت بنا شده است. جوانی سرگردان و گریزان از 
جنگ، به شهری ساحلی پناه می آورد تا زنده گی آرامی 
را پیشه کند و این درحالی ست که تقدیر او را به سمتی 
می راند که در نهایت موجب حرمان او می شود. ژاک 
پره ور در جایگاه نویسنده در این فلم نامه، چند تمهید 
ارایه کرده است  تمییز شرایط و شخصیت ها  برای  را 
که مارسل کارنه نیز می کوشد آن ها را به تصویری ترین 
این که شخصیت  نخسـت  نماید.  عرضه  ممکن  شکل 
می کند،  بازی  را  او  نقش  گابن  ژان  که  فراری  سرباز 
بسیار  می رسد.  نظر  به  کم حرف  و  تودار  بسیار  آدمی 
سخت اطالعات می دهد و پره ور اطالعاتی را که باید 
تماشاگر دربارۀ او به دست آورد، در هاله یی از رمزو 
می کند.  توزیع  فلم نامه  کلیت  در  را  آن  و  پیچیده  راز 
کارنه نیز در همین راستا گابن را به سمت بازی درونی 
سوق می دهد. صورت کم حرکت او، عماًل تماشاگر را 
وا می دارد تا با دقت بیشتری دربارۀ شخصیت گابن به 

تفحص بپردازد. 
سریع  بسیار  گنگسترها  شخصیِت  عوض،  در  اما 
اطالعات خود را برای تماشاگر رو می کنند. ما از همان 
چه  هستند،  کسانی  چه  آن ها  دانیـم  می  داستان  آوان 
گره ها  باز  سر  نسبت  به  بعد  و  دارند  هم  با  دشمنی 
سرعت  گاهی  می شود.  گشوده  آن ها  دربارۀ  آسان تر 
بسیار  سکانس  یک  در  آن ها  دربارۀ  اطالعات  انتقال 
سریع صورت می گیرد، یعنی پره ور با ارایۀ دیالوگ های 
مستقیم، ماهیت آن ها را برای ما می گشاید و ای بسا الزم 
را مصروف کشف شخصیت های  زیادی  زمان  نیست 
آن ها کینم. در واقع به این ترتیب، شخصیت گنگسترها 
روی خشن زنده گی را در فلم نامه ترسیم می کنند که 
نیز به چشم  از زنده گی درهم و برهِم آن ها  این نگاه 

می آید. 
میزانسن های  از  فلم،  ابتدایی  کافۀ  در فصل  کارگردان 
پیچیده یی استفاده می کند تا درهم و برهمی این آدم ها 
بگذارد.  نمایش  به  را  آن ها  دژخوی  و شخصیت های 
در عوض هرچه قدر به سرباز و دوستان وی در کلبۀ 
نزدیک می شویم، داستان رویۀ  نزدیک ساحل  متروِک 
دیگری به خود می گیرد. یعنی دوربین ایسـتاتر است 
و نویسنده چندان مستقیم سراغ اصل موضوع نمی رود. 
سخن  یکدیگر  با  کنایه  و  استعاره  زبان  به  آدم ها 
می گویند. کارگردان نیز می بایسـت این تأمل نویسنده 
را با زبان تصویر بیان کند. بنابراین جنس میزانسن های 
خود را تغیییر می دهد. او آدم ها را دور از یکدیگر می 

نشاند و در این گسسته گی، سرعت بیان گفت وگوها را 
نیز کم می کند. در همین جاست که سرباز با دختر جوان 
آشنا می شود. پره ور بخشی از نگاه شاعرانۀ خود را نیز 
در همین صحنه شکل می دهد که کارنه با مهارت تمام 

آن را اجرا می کند. 
نداریم.  او  از  نشان چندانی  ما  که  است  مردی  سرباز 
مرد از مه آمده است که بر رمزآلود بودن او صحه یی 
دو چندان می گذارد. از سوی دیگر دختر را می بینیـم 
که یک بارانی بی رنگ پوشیده و در فضای بسته حس 
را دو  لطافت فضا  متروکه و  کلبۀ  از آن  بیرون  بارانی 
ساکت  تاکنون  که  سرباز  می گذارد.  نمایش  به  چندان 
بوده، با دیدن دختر لب به سخن می گشاید و در ادامه 
ماهیت  از  دیگر  بخشی  می شود،  همراه  او  با  که  هم 
شخصیتی خود را در برخورد با مزاحمین دختر نشان 
با  بنابراین مرد مسافر می اندیشد که می تواند  می دهد. 
این عشق قرار بگیرد. سنگ فرش های خیس خیابان بر 
غربت شخصیت زن و مرد می افزاید و انگارۀ پره ور 
داشته  دوست  همواره  که  شخصیت هایی  مورد  در  را 
زمانی  اما  می کند.  کامل  را  بگوید  شعر  آن ها  دربارۀ 
معرض  در  هم  این عشق  می شود،  عیان  که خشونت 
خطر قرار می گیرد و دوباره ریتم آرام و عاشقانۀ فلم 
دختر،  پدرخواندۀ  هزارتوی  خانۀ  می گراید.  تندی  به 
نشان از شخصیت البیرنت گونۀ وی دارد که در تعارض 
با روحیۀ ساده و بی جا و مکانی سرباز قرار می گیرد. 
نوسان  در  فضا و عشق سرباز  این  میان  که  نیز  دختر 

است.
تا  این شرایط ساده را پیچیده تر می کند  نویسنده دایم 
به شخصیت اصلِی خود بفهماند جایی برای آرامش او 
منجر  او که  نظامِی  لباس های  پیدا شدن  ندارد.  وجود 
می شود وی را به جای قاتل فراری در شهر بگیرند نیز 
نشانۀ دیگری است از این که سرباز نمی تواند تقدیر را از 
خود جدا کنـد. اما او که نوستالژی خود را در برخورد 
با دختر بازیافته، میان ماندن و رفتن مردد می ماند که 
می رود.  بیرون  مهلکه  این  از  مرِگ خود  با  نتیجه،  در 
درهم آمیزی فصل حضور در شهر بازی کودکان و بعد 
رویت دوبارۀ گنگسترها در آن جا، بر درهم آمیزی عشق 

و خشونت در زنده گی سرباز تأکیــد دارد.
پره ور و کارنه بسیار با دقت عالوه بر تأکید بر عناصر 
داستان گویی، فضایی را نیز پدید می آورند که این فضا 
بیننده  دیدگاه  در  توامان  را  خشونت  و  شاعرانه  گی 
تصویر کند. این فلم شاید یکی از آثار نمونۀ همکاری 

قابل بحِث کارگردان و فلم نامه نویس باشد.
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همکاری ژاک پره ور و مارسل کارنه 
در بندر مه آلود

پیچیده تر می كند تا به شخصیت نویسنده دایم شرایط ساده را 
اصلِی خود بفهماند جایی برای آرامش او وجود ندارد. پیدا شدن لباس های 

نظامِی او كه منجر می شود وی را به جای قاتل فراری در شهر بگیرند نیز 
نشانة دیگری است از این كه سرباز نمی تواند تقدیر را از خود جدا كنـد. 

اما او كه نوستالژی خود را در برخورد با دختر بازیافته، میان ماندن و 
رفتن مردد می ماند كه در نتیجه، با مرِگ خود از این مهلکه بیرون می رود. 

درهم آمیزی فصل حضور در شهر بازی كودكان و بعد رویت دوبارة 
گنگسترها در آن جا، بر درهم آمیزی عشق و خشونت در زنده گی سرباز 

تأكیــد دارد
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عبدالحی خراسانی

کنفرانس آجندای ملی به ابتکار بنیاد شهید احمدشاه مسعود 
و با اشتراک نخبگان سیاسي- فرهنگی، شخصیت هاي ملي، 
مقیم  مدنی   جامعۀ  فعالین  اجتماعی،  نهادهای  نماینده گان 
بریتانیا روز یکشنبه 22 فبروری 2014 در یکی از سالن های 

دانشگاه بربیک  لندن  برگزار گردید.
کل  مدیر  و  مجری  رحیمی  الرحمن  مجیب  دکتر  ابتدا 

کنفرانس
قرائت  و  کنفرانس  کننده گان  شرکت  به  مقدم  خیر  ضمن 

آجندا ، شروع رسمی مجلس را اعالم نمود.
دکتر  توسط  مجید  اهلل  کالم  از  آیاتی  تالوت  با  کنفرانس 
مصطفی حقوقی دیپلومات سابق و با  پخش پیام تلفنی احمد 
ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود رسمًا 

افتتاح گردید.
با  مسعود  بنیاد  عمومی  رییس  مسعود  ولی  احمد  جناب 
استقبال  کنفرانس  کننده گان  شرکت  از  قدردانی  و  تشکر 
آجندای  از  را  افغانستان  شخصیت های  و  نهادها  نخبه گان، 
ملی  دلیل درک درست از شرایط حساس کشور دانسته و 
ابراز امیدواری نمود که با اعتماد مردم و یاری خداوند متعال 
طرح آجندای ملی بتواند راه گشای مشکالت جامعه و مردم 

افغانستان واقع شود.
با  سخنران  اولین  عنوان  به  زیوری  اکبر  سید  دکتر  سپس، 
ملی  آجندای  تاریخچۀ  و  طرح  ضرورت  به  راجع  تفصیل 
درجریان  را  کننده گان  اشتراک  تمام  تفصیل  با  و  پرداخته 
چگونگی شکل گیری تفکر آجندای ملی قرارداد و مراحل 

عملی و سیستماتیک آن را برشمرد.
و  المللی  بین  اجماع  با  که  نکته  این  بیان  با  زیوری  دکتر 
طالبان  از  بعد  افغانستان  در  جهانی  جامعه  قاطع  حمایت 
نبود  اما متأسفانه  هرچند یک فرصت تاریخی به وجود آمد 
قدرت  در  سهیم  قطب  دو  دیدگاه  تضاد  و  ملی  اراده  یک 
سبب شد کشورو مردم افغانستان نتوانند در جهت آرمان ها و 

اهداف بلند ملی خویش گام های ارزشمند بردارند. 
 تکنوکرات های برگشته از غرب که با توجه به دسترسی به 
رسانه ها، شبکه های قدرت بین المللی  وارتباط با دول غربی 
نقش تعیین کننده را در رهبری حکومت و دولت داشتند، 
استراتیژی بازگشت به فرمول حاکمیت گذشته و سنتی را در 

برنامۀ کاری خود قرار دادند.
عصر  اجتماعی  و  سیاسی  شخصیت های  که  دوم  دستۀ  اما 
مجاهدین و دوران مقاومت بودند،  با پراگنده گی و فقدان 
استراتیژی  درپی حفظ قدرت برآمدند و به صورت فردی و 

شخصی عمل نمودند.
با  غرب  از  برگشته  تکنوکرات های  افزود:  زیوری  دکتر 
انسجام و یک پارچگی بیشتر عمل نموده و توانستند مسیر 
مسیر  از  مستقیم  غیر  دخالت  با  را  اساسی  قانون  تصویب 
با دخالت آشکار مشروعیت و  اصلی اش منحرف سازند و 

اصالت آنرا زیر سوال بردند.
دکتر زيوری اضافه نمود:

 حاکمان کشور با اجرای انتخابات غیرحزبی عماًل پارلمان 
را از مؤثریت انداحتند و این رویکرد  بی اعتمادی را تشدید 
نمود و با عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها عماًل 
نهادهای  از  برجسته تر  درکشور  را  سنتی  جرگه های  نقش 

انتخابی تقویت نمود.
عالوه برآن تیم تکنوکرات های برگشته از غرب با هدایت و 
مدیریت کمک های بین المللی و اتخاذ سیاست های نامتوازن 
هدایت  بحران  و  ناکامی  به سوی  را  دولت  عماًل  توسعه 

نمودند.  
دکتر زیوری افزود به اجندای ملی امروز به عنوان یک طرح 

و نقشه راه ضروری در پی ناکارآمدی دولت نگاه می کنیم.
او اضافه کرد، آجندای ملی یک برنامۀ انتخاباتی نیست که 
یک برنده و بازنده داشته باشد، بلکه در آجندای ملی ملت 
و مردم افغانستان برنده هستند و ممکن است برای نیل به 
اکبر  سید  دکتر  بمانیم.  منتظر  سال ها  ملی  آجندای  هدف 

زیوری در اخیر به سواالت حاضران پاسخ داد.
گفتمان ملی- مدنی

شروع  خراسانی  عبدالحی  مدیریت  با  کنفرانس  اول  بخش 
گردید.

بین االفغانی  دیالوگ  تشریح  با  خراسانی  عبدالحی  ابتدا 
گفتمان ملی  مدنی به عنوان دریچه ورود به نقشۀراه و طرح 
آجندای ملی آن را مهم و اساسی خوانده گفت: ممکن است 
نهادهای  در کشور  ما  که  باشند  داشته  را  نقد  این  برخی ها 
قانونی و انتخابی داریم، پس چه ضرورت است که دوباره 
خارج از نهادهای تعریف شده در قانون اساسی به دیالوگ 

و مذاکره بپردازیم؟
عبدالحی خراسانی اضافه نمود: درست است که ما نهادهای 
انتخابی و قانون اساسی داریم اما مشکل اصلی ما متأسفانه 
اعتمادی  بی  دارد؛  ادامه  درکشور  بحران  است؛   نشده  حل 
برد  و دست  می گردد  بیشتر  بروز  روز  مردم  و  دولت  میان 
اساسی  قانون  تصویب  جریان  در  ارگ  اندیش  تسلط  تیم 
تردید  با  ملی  ثیقه  و  سند  یک  عنوان  به  را  آن  مشروعیت 
همراه ساخته است و ما امروز با چالش های متعددی مواجه 

هستیم که ثبات و امنیت ملی افغانستان را تهدید می کند .
پس با توجه به شرایط حساس و بحرانی کشور، ما به تفاهم 
و اتحاد ملی برای رسیدن به یک افغانستان واحد و متکی به 
قانون و دولت مشروع و قدرتمند که پایه های اقتدارش بر 
اعتماد مردم  استوار باشد، ضرورت مبرم احساس می کنیم 
و برای رسیدن به این مهم  دیالوگ و گفت وگو میان همۀ 
نهادهای مدنی، اجتماعی ، شخصیت های سیاسی - فرهنگی، 
به  افغانستان  مؤثرجامعۀ  عناصر  باتمام  واقع  در  و  احزاب  

عنوان یک ضرورت تاریخی احساس می شود.
سیاسی همدیگر  عقالنیت  و  تصمیم گیری جمعی  افزود  او 
مبنای ارزش های  بر  نو  گرایی و همدیگر پذیریمؤلفه های 
انسانی، عدالت برای همه و  واقعیت گرایی و درک شرایط 
کشور می تواند ما را در رسیدن به این امر مهم یاری رساند.

دکتر عبدالوهاب زهير:
 دکتر عبدالوهاب زهیر دوهمین سخنران جلسۀ اول بود که 
لندن، ضمن  »مقیم  مسلم  افغان-  انجمن«  از  نماینده گی  به 
تشکر از ابتکار منحصر بفرد و افغانستان شمول احمد ولی 
مسعود رییس عمومی بنیاد شهید احمد شاه مسعود، آجندای 
و  خوانده  افغانستان  امروز  اصلی  ضرورت های  از  را  ملی 
بحران و  از  رفتن  بیرون  برای  برشمرده  نیازملی  را یک  آن 

نابسامانی موجود الزمی دانست. 
او با تأکید بر دیالوگ میان تمام شخصیت های تأثیر گذار یکی 
از نواقص کنفرانس بن را نادیده گرفتن برخی از جناح های 

مؤثر از جمله حزب اسالمی در سال 2001 دانست.
انتقاد نموده و  آقای زهیر از فساد حاکم در دستگاه دولت 
رویکرد قوم گرایانه و توسعۀ نامتوازن را ناعادالنه خواند و 
عدالت و قانون گرایی را از ضروریات افغانستان معاصر بر 

شمرد.
اتحاد و همبستگی  از چالش موجود را  بیرون رفت  او راه 
تمام مردم افغانستان دانسته و عدالت و قانون گرایی را برای 
همه از ضرورت های مبارزه با فساد و نابسامانی های موجود 
برشمرده  توزیع عادالنه ثروت و توسعه متوازن را در آینده 

افغانستان خواستار گردید.
آقای نويد محسنی:

ضرورت ساختن ديدگاه مشترک
اقدام  کنفرانس  برگزاری  از  تشکر  با  محسنی  نوید  آقای 
احمدولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود 
مورد  ملی  آجندای  شمول  افغانستان  و  ملی  طرح  در  را 
افغانستان  جامعه  های  اولویت  از  آنرا  و  داده  قرار  ستایش 

دانست.
آقای نوید محسنی با مقدمه یی زیبا و نگاه منتقدانه به تاریخ 
افغانستان در چهار دهه اخیر به وضعیت فرهنگی و انحطاط 

اخالق سیاسی نگاه هنرمندانه و ژرف داشت.
کودتای  از  قبل  حکومت ها  کاری  کم  را  فاجعه  عوامل  او 
ساختن  در  مجاهدین  ناکامی  مارکسیستی،  کودتای   ،1357
دولت، مداخله همسایگان، انحصار طلبی و تمامیت خواهی، 
از  تکنوکرات های  تسلط  مردم،  و  دولت  میان  فاصله  ایجاد 

غرب برگشته و مدیریت ناسالم کشور برشمرد.
آقای محسنی رهایی از بحران فعلی را واقع بینی و خردگرایی 
خوانده و اولین پیش شرط موفقیت را اعتماد سازی در تمام 
شؤن ملی برشمرد و دیالوگ بین االفغانی را تنها راه رسیدن 

به اتحاد و همدلی تمام مردم افغانستان دانست.
آقای محسنی اتحاد، همدیگر پذیری و تحمل را راه رسیدن 
به اتحاد و همدلی دانسته آجندای ملی را راه قابل قبول برای 
حل مشکالت جاری کشور برشمرد و بایاد آور شدن بیتی از 

حافظ همه را به مهر و محبت دعوت نمود.
جنگ هفتاد دو ملت همه را عذر بنه 
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

اقای عزيز احمد بارز: 
پروسۀ صلح

و  تشکر  با  سابق  دیپلومات  و  نویسنده  بارز  احمد  عزیز 
قدردانی از برگزاری کنفرانس آجندای ملی افزود: 

در کشورهای پسا بحران مردم به دنبال ثبات و آرامش اند؛ 
کشور ما چهار دهه است که در جنگ وبی ثباتی به سر می 
احمدشاه  شهید  بنیاد  رییس  مسعود  ولی  احمد  آقای  برد.  

مستمری  تالش های  گذشته  سال  جند  در  پیوسته  مسعود 
باید  که  اند  نموده  مطرح   » ملی  اجندای   « عنوان  تحت  را 

قدردانی و تشکر نمود.
عزیز احمد بارز در باره پروسه صلح که دولت آنرا رهبری 

می نماید با انتقاد گفت:
رویکرد آقای کرزی و تیم ایشان در رابطه صلح طالبان نه 
مبداء علمی دارد؛ نه پروسه واضح است ونه نوشته شده و 
اقای کرزی   تیم  اکنون  تا  ها  بی برنامگی  ازین  است؛  مدون 
استفاده ابزاری کردند تا بتوانند طالبان را در برنامه سیاسی 
برای  دالر  ملیون ها  پرداخت  نشدند.  موفق  که  بکشانند 
قاصدان دروغین مصلح؛ حتی  به  و  مصارف شورای صلح 
دکانداران کویته نیز ازین پول ها استفاده کردند وهیچ نتیجه 
است.  نداشته  لحظه  این  تا  وثبات  صلح  اعاده  برای  مثبت 
فبروری  ماه  تیم ریس جمهور در دبی در  مذاکرات مخفی 
2014 و پراخت پول های هنگفت به طالبان طرد شده مانند 
اغا جان  معتصم و. هیچ دردی را  مولوی متوکل ومولوی 

داوا نخواهد کرد.
مورد  عملی  و  تیوری  منظر  از  را  ملی  اجندای  بارز  آقای   

مطالعه قرار داده گفت:«
آینده  برای  می تواند  ملی  اجندای  برنامۀ  تیوری  لحاظ  از 
ثبات و وفاق ملی موثر باشد و در نزدیکی نیروها و نخبگان 
سیاسی؛ فرهنگی و اجتماعی نقش موثر داشته باشد و چراغ 
راهی است برای نسل های اینده افغانستان و بحث یک سند 
مهم در بایگانی های این مقطع تاریخی حفظ ومورد استفاده 
قرار گیرد. برنامه اجندای ملی وطرح ان از جانب بنیاد شهید 
احمد شاه مسعود بعد تازه یی برای راهروان راه آن شهید و 

نسل جوان و پیروان قهرمان  ملی می باشد.
یک  به  رسیدن  مانع  را  ذیل  مشکالت  عملی   نظر  از  او 

وحدت ملی بر شمرد:
 « کلمه  با  سیاسی  نخبگان  از  برخی  حتی  که   درکشوری 
شهروند« موافق نیستند؛ چگونه می شود به برنامه ملی دست 
یافت؟ بی ثباتی بی سوادی 75 وفقر کسترده، برخورد دوگانه 

ودر موارد تبعیض آمیز عدۀ از رهبران سیاسی
بن  بار در جلسه  اخرین  ما  تمدنی  نخبگان سیاسی حوزه   
2001 باخت سیاسی بزرگی را تخت شعار حکومت وحدت 

ملی تجربه کردند؛ 
 طالبان مردم را صاحب رای نمی دانند 

در پایان جلسه سخنرانان به سوالت مطرح شده پاسخ دادند.
 بخش اول کنفرانس در ساعت دو بعد از ظهرپایان یافت 
وادامه جلسه با توجه به صرف نهار وادای نماز به ساعت سه 

بعد از ظهر موکول گردید.
***

بعد از تفریح و صرف نهار و ادای نماز بخش دوم کنفرانس 
و  سه  ساعت  در  صدیقی  هاشم  راحله  خانم  مدیریت   با 

پانزده دقیقه عصر آغاز یافت.
و  کنفرانس  برگزاری  از  تشکر  ضمن  صدیقی  راحله  بانو 
برای  کلیدی  عناصر  از  یکی  مسعود  بنیاد  عمومی  ریاست 
و  مردم  بین  اعتماد  تحکیم  تقویه و  را  ملی  آجندای  تطبیق 
دولت دانسته واضافه نمود که  اعتماد داشتن سبب تشویق 
شهروندان در مسایل ملی و بین المللی و اجتماعی می شود.

خانم راحله صدیقی اصل صداقت در گفتار و عمل را یکی 
از عوامل اصلی اعتماد میان دولت و مردم دانسته و توجه به 
منافع مردم را بر منافع فردی راه دیگری موفقیت در جهت 

اعتماد سازی برشمرد.
بانو راحله دین مبین اسالم را عامل وحدت و اعتماد دانسته 
عامل  را  گرایی  ملت  و  گرایی  قوم  و  زبان گرایی  از  پرهیز 

ناکامی بر شمرد.
ارتباط و گفت وگو را یکی  ایجاد  فرهنگ تحمل پذیری و 
نمود که  دانسته و اضافه  اعتماد در جامعه  ایجاد  از عوامل 
دولت و جامعه باید دراین راستا دوشادوش هم کار نمایند.

خانم راحله مقاله خود را با بیان شعر زیبای از عالمه اقبال 
الهوری  به پایان برد.

خدا آن ملتی را سروری داد
که تقدیرش بدست خویش بنوشت 

به آن ملت سرو کاری ندارد
که دهقانش برای دیگزی کشت.

آرزو نوبهار:
از  تشکری  او ضمن  بود.  نوبهار  آرزو  بانو  بعدی  سخنران 
بنیاد مسعود و تالش های مردمی و افغانستان شمول جناب 
احمد ولی مسعود، اصلی ترین نیاز جامعه فعلی افغانستان 
را اتحاد، یکدلی، صداقت، راستی و درستی برشمرده و دلیل 
مطلق  و  فرد محوری  را   مانده گی کشور  و عقب  انحطاط 

اندیشی دانست.

او گفت که عرفای مشهور ما مهرورزی و محبت را سر لوحه 
و منشاء جامعه سالم دانسته ما را به عمل به آن فراخوانده 

اند.
خانم شاه بی بی ناله از فرهیختگان و شاعران مقیم لندن با 
تشکر از احمد ولی مسعود و طرح آجندای ملی ضمن مفید 
های  مشورت  و  طرح  در  را  خانم ها  به  توجه  آن  خواندن 
حاکم  مردساالر  تفکر  و  گردیده  خواستار  سیاسی   و  ملی 
در جامعه افغانی را سبب عقب مانده گی و عدم رشد بانوان 
کشور دانسته خواستار مشارکت بیشتربانوان  در عرصه ای 

سیاسی و اجتماعی و مشورتی شد.
با قرائت پارچه شعری زیبا تحسین مجلس را  او در آخیر 

برانگيخت.
بيا بيا که بهار نوين تازه کنيم

به فال نيک نيت ها و استخاره کنيم
بيا که سر بگذاريم به محراب اميد

بهار ميهن خود را پر از شگوفه کنيم
بيا بيا که بشويم نفرت ديرين

درخت کين کهن را زبيخ تيشه کنيم
بيا که من و تو ما شويم در دل شب

به نور صلح و صفا زندگی دوباره کنيم
بيا بيا که يخ های سرد فاصله را

به دست آب سپاريم زنو بهاره کنيم
بيا بيا شكنيم ميله های سخت قفس

بناء تنگ تعصب ، پاره پاره کنيم
 نقش جوانان در پروسه یی اعتماد سازی

بسیار  اعتماد سازی  پروسه  در  را  نقش جوانان  بانو ستوده 
افغانستان یکی از جوانترین  اینکه  به  مهم دانسته وبا توجه 
کشورها است که 68% جامعه آنرا جوانان زیر بیست و پنج 
سال  تشکیل می دهند ،مشارکت قشرجوان را در سرنوشت 

و آینده افغانستان مهم ارزیابی نمود.
او وضعیت تحصیالت و بیکاری جوانان بخصوص دوشیزه 
می  مجبور  آنها  از  برخی  گفت  خوانده  بار  تاسف  را  گان 

شوند که در سیزده سالگی ازدواج نمایند.
و  مردم  پیشرفت  عامل  را  امنیت  و  صلح  ستوده  بانو 
و  رشد  در  را  جوانان  رهبری  و  دانسته  جوانان  بخصوص 
از  بالندگی کشورمهم و اساسی برشمرده  حمایت خود را 

آجندای ملی اعالم نمود.
امید  دریچه  ای  خیریه  عضومؤسسه  اسکندر  سیفی  نصیره 
یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او از فرهنگ حاکم 
در جامعه در رابطه با زنان انتقاد نموده تفکر مرد ساالر را 
را  محور  طالب  تفکر  تسلط  و  جامعه  ماندگی  عقب  عامل 

مطرود و مردود است.
او از تفکر حاکم و نابسامانی های موجود، فقر فرهنگی و 
انحطاط و دشواری های زنان در جامعه و خانه  بر شمرده و 

انرا ناگوار و تاسف انگیز خواند.
زنان  برای  وحشت  مایه  را  طالبانی  تفکر  شدن  حاکم  او 
خوانده و عنعنات ناپسند در باره زنان را از ناهنجاری های 

رایج در جامعه ما برشمرد.
به  گذاران  قانون  توجه  خواهان  اسکندر  سیفی  نصیره  بانو 
وضعیت زنان شده و رفع نواقص قانون و برابری مدنی را 

یاد آوری نموده و با این بیت مقاله اش را پایان داد.
رنگ و بوی نا امیدی ها امید دیگراست

یک گلستان گل ز آغوش خزان آورده ام.
در این قسمت بخش دوم کنفرانس پایان یافت و سخنرانان 

به سواالت مطرح شده پاسخ دادند.
***

سومین جلسه کنفرانس در ساعت چهارونیم عصربامدیریت 
دکتر مجیب الرحمن رحیمی آغاز یافت:

دکتر مجيب الرحمن رحيمی:
ريفرم يا اصالحات گسترده سياسی

و ضرورت  ریفرم  تشریح  با  رحیمی  الرحمن  مجیب  دکتر 
اصالحات گسترده مطابق طرح آجندای ملی را به صورت 
مفصل ارزیابی نموده و با توجه به وضعیت فعلی افغانستان 

این ریفرم را در چهار حوزه ذیل بر شمرد.
تغییرات بنیادی در ساختار قدرت؛

تقویت احزاب سیاسی و نهاد های مدنی؛
در  اساسی  اصالحات  و  شفاف  و  عادالنه  آزاد،  انتخابات 

قانون انتخابات؛وحاکمیت قانون.
دکتر رحيمی اضافه نمود:

جهانی  جامعه  نیروهای  حضور  از  دهه  یک  گذشت  با 
مواد  قاچاق   ، تروریزم  امنیتی،  تهدیدهای  افغانستان  در 
مخدر،فسادگسترده دولتی همچنان بر جایش باقیست وقطعآ 
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در نشست حمایت از طرح اجندای ملی در لندن: 

تنـها راه حل ایجاد گفتمان مــلی است



تنـها راه حل ایجاد...
حضور در افغانستان غرب باید به این نتیجه رسیده 
باشدکه بدون حل معضلۀ قدرت در این کشور آنهم با 
نظارت جامعه جهانی و انتقال آرام قدرت نمی تواند 
دست  خود  امنیتی  جهانی-  استراتیژی  به  رابطه  در 

یابد.
موجود  ریاستی  نظام  گفت:  ادامه  در  رحیمی  دکتر 
نظام  این  ادامه  و  بود  افغانستان  برای  ناکام  تجربۀ  

کشور را به طرف تشدید بحران هدایت می نماید.
در کشوری مثل افغانستان توسعه سیاسی مقدم است 
تبلور  بتواند  که  تنظیم ساختارهای قدرت سیاسی  و 
اراده تمام مردم افغانستان باشد می تواند به ایجاد و 

بقای افغانستان یک پارچه و متحد کمک نماید.
تصامیم  از  که  ملت- دولت سازی  پروسه  افزود:  او 
مهم پروسه بن به شما می رفت نه تنها تحقق نیافت 

بلکه در این سالهای پسین به فراموشی سپرده شد. 
المدت  پروسۀ طویل  اگرچه اصالحات سیاسی یک 
شکل  به  و  روز  نیازمندی های  اساس  به  و  است 
تدریجی پیاده می گردد، اما با توجه به وضعیت کلی 
افغانستان هرقدر این پروسه با سرعت منطقی به پیش 
انکشافات  و  تحول  و  توسعه  زمینۀ  تواند  می  برود 

بعدی را محیا سازد.
دولت وحدت ملی 

چنین  را  خویش  سخن  لعلزاد  عبدالخالق  پروفیسور 
آغاز نمود: 

این  تهیۀ  درجهت  مسعود  جناب  اقدام  ازهمه،  قبل 
رساله، برگزاری کنفرانس ها و راه اندازی یک گفتمان 
آزاد اقدامی است درجهت ایجاد ارتباط و تبادل نظر 
میان شخصیت ها و گامی است در راستای روشنگری 
و تولید فکر و اندیشه که قابل تقدیر و شایستۀ ستایش 

است.
درحالیکه  من  نمود:  اضافه  ادامه  در  زاد  لعل  استاد 
مراجعه به نخبگان، فراهم آوری زمینه برای گفت وگو 
و ایجاد گفتمان آزاد را تائید می کنم، مفاهیم »دیالوگ 
بین االفغانی«، »تفکرملی« و »دولت وحدت ملی« را 

بازتاب واقعیت جامعۀ چند قومی کشور نمیدانم.
 زيرا: 

نگرفته، چگونه  ملت شکل  هنوز  که  درجامعه یی   *
میتوان از تفکر ملی سخن گفت؟ 

* در جامعه یی که نظرات متضادی در مورد مسایل 
مرزها  سیاسی،  نظام  هویت،  زبانی،  قومی،  تاریخی، 
وغیره وجود دارد و »تفکری« شکل نگرفته، چگونه 
سخن  آن  محور  بر  تفاهم  و  همبستگی  از  می توان 

گفت؟ 
* درجامعه یی که »نخبگان« و »نیروهای مطرح« آن در 
مقابل قدرت و ثروت هر روزی جامه بدل می کنند، 
چگونه میتوان از تشکیل »دولت وحدت ملی« توسط 

آنها سخن گفت؟
 استاد لعل زاد تأکید بیش از حد به نخبه گرایی را یکی 
از نقاط ضعف آن دانسته ادامه داد: آنچه کمبود اصلی 
نقش  گرفتن  نادیده  می دهد،  تشکیل  را  طرح  این 
مردم، کم بها دادن به انتخابات و تکیه روی نخبگان/

نیروهای مطرح برای ایجاد یک »دولت وحدت ملی« 
یا  فشار جدی  هیچگونه  زیر  دولت  که  شرایطی  در 
اعتراضات مردمی قرار ندارد و اکثریت این نخبگان/

نیروهای مطرح، طرفدار دولت هستند. 
استاد لعلزاد بی اعتمادی موجود در جامعۀ افغانستان 
و  اقتصادی  سیاسی،  تاریخی،  استبداد  محصول  را  
مناسب  های  زمینه  آن  ایجاد  برای  دانسته  فرهنگی 
نظری )انتقاد از خود، اعتراف به آنچه رخ داده، پوزش 

خواهی و...( و برداشتن گام های عملی نیازاست! 
استاد لعل زاد در آخر پیشنهاد نمود که برای موفقیت 

آجندای ملی به موارد ذیل توجه شود:
1. مراجعه به دانشمندان، متخصصین، اتاق های فکر و 

مراکز علمی- پژوهشی )نظر دهندگان(
چو آن کرمی که در پیله نهان است / زمین و آسمان 

او همان است )نظامی(
دریافت  گفت وگو،  و  بحث  زمینۀ  آوری  فراهم   .2

دیدگاه های مشترک، عناوین مهم و گفتمان .
گر نبودی در جهان امکاِن گفت / کی توانستی گل 

معنی شگفت )عطار

اندازی کنفرانس ها و سیمینارها روی عناوین  3. راه 
مهم و گفتمان های حیاتی

4. پخش و نشر مواد کنفرانس ها و سیمینارها و جمع 
آوری نظریات مردم )تصمیم گیرندگان(.

نقش اقتصاد در تحکیم وحدت ملی
سخنران بعدی مجلس آقای سراج الدین ایثار دانش 
آموخته اقتصاد دانشگاه لندن بود در رابطه با وحدت 

ملی از بعد اقتصادی سخن گفت.
و  قوم  فقر  که  مطلب  این  بیان  با  ایثار  الدین  سراج 
را  بهتر  اقتصاد  و  رفا  شناسد  نمی  خاصی  سرزمینی 
یکی از عوامل رشد جامعه و توزیع عادالنه  ثروت را 
عامل نزدیکتر شدن جامعه و وحدت خوانده، دولت 

فعلی را دربعد اقتصادی ضعیف و ناکارآمد خواند.
او اضافه نمود دولت افغانستان در دوصد سال گذشته 
از نظر اقتصادی همیشه به کمک های خارجی متکی 
بوده و هیچگاه نتوانسته است خود بودجه انکشافی 

خود را تآمین نماید.
آقای سراج الدین ایثار اضافه نمود که دولت با وضع 
عادالنه مالیات و اصالح سیستم مالیاتی می تواند علیه 
مبارزه  اجتماعی  عدالت  وعدم  تبعیض   ، برابری  نا 

نماید.
وی اضافه نمود که عواید دولت در سال گذشته سه 
ملیارد دالر بوده در حالیکه تنها  مصارفات پولیس و 

ارتش به بیش از شش ملیارد دالر رسیده است.
ثبات  به  اقتصاد قوی  نکته که  این  با ذکر  ایثار  آقای 
وامنیت کمک می کند مدیریت دولت را در تقسیم و 
توزیع ثروت ملی و کمک های خارجی غیرعلمی و 

نادرست خواند.

دولت  ملت چيست؟
آقای اسداهلل شفایی ژورنالیست و مترجم مقیم لندن 
ولی  احمد  مبتکرانۀ   و  جامع  طرح  از  تشکر  ضمن 
مسعود، با ارایۀ مقاله  یی تحقیقی  تحت عنوان »روند 
پس از بن و تالش برای عبور از سیاست قومی در 
افغانستان« به تعریف دولت ملت در فرهنگ سیاسی 

پرداخت.

در  سیاسی  هویت  هنوز  تا  این که  به  اشاره  با  او 
در  را  ملی  هویت  تعریف  نگرفته  شکل  افغانستان 

افغانستان دشوار خواند.
آقای اسداهلل شفایی ضعف سیاست دولت ها در اتخاذ 
افغانستان،  حاکمان  قبیله یی  ذهنیت  قومی،  سیاست 
را  گرایی  مذهب  و  اقوام  پراگنده گی  اقتصادی،  فقر 

عامل عدم تکوین هویت ملی در افغانستان برشمرد.
موانع عمده بر سر راه ایجاد دولت مدرن در افغانستان 
را ملوک ا لطوایفی فرهنگی و استبداد سیاسی دانست.

از  بیرون رفت  برای  را تالشی  او هر چند روند بن 
و  ساختاری  مشکالت  اما  شمرد،  بر  قومی  سیاست 
زمینه های فکری و ادامۀ جنگ با طالبان را از موانع 

رسیدن به این هدف برشمرد.
کشور  یک  اگر  که  نکته  این  ذکر  با  اخیر  در  ایشان 
از تمام ساکنانش نمایندگی نماید بحران ملی  نتواند 
بوجود می آید همکاری نخبگان همه ای اقوام را در 

رسیدن به هدف اتحاد ملی ضروری دانست.
آقای رحيم حبيبی به عنوان آخرين سخنران ضمن 
تشكر از برگزار کننده گان کنفرانس و تشكر از بنياد 

مسعود اينگونه سخن آغاز نمود:
من به عنوان نماینده جناح چپ از حزب متحد ملی  
افراطیت را، راه  لندن بخشایش گری و حذف  مقیم 
رسیدن به صلح و آشتی می دانم و ما در این چهاردهه 
تجربۀ کافی اندوخته ایم که بگویم سیاست مدارا و 
تحمل پذیری تنها راه حل برای آینده کشور و مردم 

افغانستان می باشد.
جامعه  ضرورت  را  ملی  آجندای  طرح  حبیبی  آقای 
چهار  این  در  ما  گفت:  خوانده  افغانستان  امروز 
شد  این  نتیجه  و  نمودیم  تجربه  را  راه ها  همۀ  دهه 
نه  جناحی  و  محوری  فرد  و  روی  تک  سیاست  که 
بلکه  نکرد،  حل  را  افغانستان  جامعه  مشکالت  تنها 
افغانستان  حل  راه  تنها  و  افزود  ما  مشکالت  بر 
آزادی  گرایی،  قانون  ملی،  گفتمان  پذیری،  همدیگر 
و به رسمیت شناختن دیدگاه های متفاوت در تحت 

حاکمیت قانون و عدالت می باشد.
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نيازهاي انساني و صحی در...
اعالم کرد: » از زمان سقوط رژیم طالبان در سال 2001، 
گذاری های  سرمایه  بهداشتی،  مراقبت های  به  دسترسی 

بزرگ و پیشرفت در آن یقینًا کاهش یافته است. «
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سازمان که طی شش 
ماه از بیش از 800 بیمار و مسووالن درمانی در افغانستان 
اگر  »اما  اعالم کرد:  تحقیق کرده است در گزارش خود 
افغانستان  در  بهداشت  و  سالمت  نظام  موفقیت  درباره 
حاد  پزشکی  و  انسانی  نیازهای  همچنان  کنیم،  بررسی 

باقی مانده است. «
بخش  رضایت  تحقیق  این  »نتایج  گزارش  این  براساس 
حکایت  افغان  برجوامع  جنگ  مخرب  اثر  از  و  نیست 

دارد.«
میر  و  مرگ  که  کشور  این  » در  سازمان  این  بنابراعالم 
بیشترین آمار را در دنیا دارد، خدمات بهداشتی به ویژه در 

مناطق دورافتاده به شدت با کمبود مواجه است.«
این منبع اعالم کرد » طی 12 ماه گذشته، از هر پنج نفر، 
یک نفر شاهد آن است یکی از اعضای خانواده یا یکی از 
دوستان نزدیک او به سبب دسترسی نداشتن به مراقبت 

های بهداشتی جان خود را از دست می دهد.«
در این گزارش آمده است » جنگ ادامه دارد و نیازهای 
انسانی اساسی همچنان به قوت خود باقی است. در حالی 
افغانستان  از  خروج  حال  در  المللی  بین  نیروهای  که 
هستند و خطر آن وجود دارد تمایل اهدا کننده گان بین 
المللی برای کمک به این کشور تضعیف شود، ضروری 
نظر  در  افغان  مردم  برای  ملموسی  های  حل  راه  است 

گرفته شود. «
خروج نزدیک به 5000 نیروی بین المللی ناتو )ایساف( 
دوباره  گسترش  بیم  افغانستان  از   2014 سال  پایان  تا 

خشونت ها را در کشور ایجاد کرده است.
براساس گزارش نیروهای سازمان ملل متحد در افغانستان 
در  که  غیرنظامیانی  شمار  شد  منتشر  فبروری  اوایل  که 
درگیری های سال 2013 در این کشور قربانی شده اند 
 5656 و  کشته   2959 است)  داشته  افزایش  درصد   14
« زنان و کودکان  به شکلی » هشدار دهنده  زخمی ( و 

هدف قرار گرفته اند.

ناتو گزینۀ صفر نظامی...
اما تا زمانی که رییس جمهوری جدید زمام امور را به 
دست گیرد، ناتو احتماالً چند ماه برای برنامه ریزی 
استقرار نیروهایش در سال 2015 میالدی وقت دارد.

در نتیجه کاخ سفید در حال بررسی این مساله است 
که آیا به فرماندهان ارتش خود دستور اجرای »گزینه 
صفر« را بدهد یا خیر که در آن صورت پس از سال 
2014 میالدی امریکا دیگر هیچ نیرویی در افغانستان 

نخواهد داشت.
مقام های نظامی موافقند که نشست قریب الوقوع ناتو 

بیانگر لحظه کلیدی در کلنجار با کرزی است.
شک  بدون  گفت:  پنتاگون  سخنگوی  کربی،  جان 
مسائل مربوط به آینده ماموریت ناتو در بروکسل به 
بحث گذاشته می شود که شامل چالش های قهقرایی 
و موضع اجباری تمامی متحدان خواهد بود. بارها 
گفتیم که باید هر چه سریع تر توافق امنیتی دو جانبه 
امضا شود. بدون آن ما باید خروج تمامی نیروهایمان 
پایان سال جاری میالدی آغاز کنیم. من هیچ  تا  را 
چارچوب زمانی برای این مساله تعیین نمی کنم. ما 
امضا  سریعتر  چه  هر  توافقنامه  این  که  می خواهیم 

شود.
بدون  افغانستان  از  امریکا  کامل  خروج  درونمای 
خطرات  تروریسم  با  مقابله  نقش  ادامه  تضمین 
که  چرا  دارد  همراه  به  سفید  کاخ  برای  بسیاری 
و  گذاشته  وقت  جنگ  این  برای  سال   13 امریکا 
2000 سرباز برای تالش در راستای ثبات این کشور 

جان خود را از دست داده اند.
به  کرزی  ملی  امنیت  مشاور  دادفرسپنتا،  رنگین 
پارلمان هشدار داده که اگر این توافقنامه امضا نشود، 

افغانستان به دست گرگ ها می افتد.

د کونړ پېښه او نا ځواب...
سیمو کې له خربداري او ویلو پرته باید هر 

مهال چمتو وي، ځکه دوی عماًل د جګړې 

په ډګر کې دي، چې تر اوسه نه کور اوبند 

پایله  نه هم د سولې خربو  او  اعالن شوی 

ورکړې.

وايل  او  ځواکو  امنیتي  د  وروسته  برید  له 

ترمنځ هېڅ ډول همغږي نه وه. د ميل دفاع 

ویل،  عظيمي  ظاهر  جرنال  ویاند  وزارت 

خو  کړي.  بریدونه  پوستو  دوو  په  طالبانو 

هم  رسچینو  امنیت  ميل  د  ویله.  یوه  وايل 

اړه  په  کسانو  هغو  او  ټپیانو  شویو،  وژلو  د 

چې وسله والو له ځانه رسه ژوندي بېويل، 

دا  لرل.  ارقام  او  دريځ  جال  لوریو  نورو  له 

الرحمن  د ويل  باید ويش، چې  هم  څېړنه 

اصيل  برید  دې  د  تنه چې  درې   په ګډون 

عاملین دي، ميل اردو ته د چا په ضامنت 

ورغيل او چا پېژنديل دي. هر څوک چې د 

امنیتي ځواکونو لیکو ته ورځي باید د دوو 

کسانو له لوري یې ضامنت ويش اوس به 

روښانه يش چې د دوی ضامنت چا کړی 

دی.

د برید موخه

وسله وال طالبان چې هر ځای د برید موقع 

تر السه کړي، برید کوي. په ځانګړي ډول 

تبلیغايت جګړه کې  په  په داسې سیمو چې 

د  د کونړ  کار واخیستل يش. خو  ډېر  ترې 

برید ترشا افغان حکومت ته ځینې خطرناک 

پیغامونه پراته دي.

دا برید یوازې د طالبانو کار نه دی، بلکې دا 

برید هغه ډول چې افغان چارواکیو ویيل له 

پولې هاخوا د پاکستان د استخبارايت شبکې 

له لوري د دوو موخو لپاره پالن شوی و.

وسله  کې  وروستیو  دې  په  چې  دا  لومړی 

ووژل.  رستېري  تنه   ۲۳ پاکستان  د  والو 

په  رستېري  دغه  چې  وکړه  ادعا  پاکستان 

افغان خاوره کې وژل شوي. د دې کار لپاره 

یې رساًم افغانستان ته شکایت هم وکړ. که 

افغان  په  وزیر  چارو  بهرنیو  د  چې  هم  څه 

خاوره کې د پاکستانیو رستېرو له وژل کېدو 

بې خربي وښوده خو کورنیو چارو وزارت 

په کلکه رد کړه. په کار وه چې دا مساله د 

رضار احمد مقبل له لوري هامغه مهال په 

کلکه رد شوې وای، چې کله ورته پاکستان 

ډېره  تر  نو  سپاره.  اعرتاض  رسمي  خپل 

ښايي پاکستان د خپلو رستېرو د وژلو د غچ 

اخیستو لپاره دا پالن طرحه کړی وي.

له دې پالن نه د پاکستان دویم موخه ښايي 

افغان  کې  وروستیو  دې  په  چې  وي،  دا 

په مرشۍ  معتصم  اغاجان  مال  د  حکومت 

په اماراتو او ترکیې کې د سولې خربې پیل 

کړي دي. د سولې د عايل شورا يوه پالوي 

دغو  له  کې  اماراتو  په  وړاندې  وخت  څه 

طالبانو رسه تر لیدو وروسته اعالن وکړ چې 

خربې یې ګټورې وې. پاکستان غوښتل په 

پیغام  دا  ته  حکومت  افغان  رسه  برید  دې 

له  دوی  د  خربې  سولې  د  چې  ورکړي، 

ګډون او له دوی پرته نيش تررسه کېدای.

د دې لپاره چې پاکستان د اماراتو د سولې 

له خربو د افغان حکومت پام د ځان په لور 

وګرځوي له بنده یې د طالبانو د یوه پخواين 

قوماندان مال  نومیايل  مهم  وژل شوي خو 

دادالله اخوند ورور هم له بنده خوشې کړ. 

به  افغان حکومت  فکر کوي چې  پاکستان 

یو ځل بیا ترې وغواړي چې د دادالله ورور 

ته  یا هغوی وررسه خربو  ته وسپاري  دوی 

کېنوي، څو افغان حکومت ترې د سولې په 

پروسه کې کار واخيل.

نه  باګرام  له  برید کې  یاد  په  ترڅنګ  د دې 

بندیانو  خطرناکو   ۶۶ لوريد  له  حکومت  د 

چې  ولري،  ونډه  ښايي  هم  کېدل  خوشې 

د  کرزي  ولسمرش  په  فکتورونو  ټولو  دې 

تندو نیوکو خوله خالصه کړې ده. دا نیوکې 

ولسمرش  چې  شوې  زیاتې  ال  مهال  هغه 

په  رستېرو  شویو  وژل  یوویشتو  د  کرزي 

جنازه کې ګډون ونه کړ. له تاند نه په مننې.

اعتراض های گسترده در پی...
گفته  کردند.  سکوت  را  لحظاتی  یادبود  رسم 
والیت  این  در  کاری  صنف های  که  می شود 
این والیت  اند. مردم در  اعتصاب زده  به  دست 

در شعارهای شان از حامد کرزی به خاطر برادر 
خواندن شورشیان طالب به شدت انتقاد کرده اند.
خبرنگاران  از  ده  هاتن  گذشته    روز  همچنان، 
مراسمی  طی  کابل،  در  مدنی  جامعۀ  اعضای  و 

به روح شهدای کنر اتحاف دعا کردند.

حکومت  خبرنگاران،  و  مدنی  جامعۀ  اعضای 
نیروهای  شهدای  خون  به  بی حرمتی  به  را 
باید  که  گفته اند  و  کرده  متهم  افغانستان  امنیتی 
تروریستان  برابر  در  را  سیاستش  رییس جمهور 

تغییر دهد.

شهردار هرات برکنار...
وی، به دفتر والی هرات خواهد رسید.

تاکنون هیچ یک از مقامات بلندپایه ی دولتی در 

هرات این قضیه را تائید نکرده اند.
آن سمت  از  پس  هرات  که شهردار  میشود  گفته 
قبل، وی  روز  که چند  می دهد  از دست  را  خود 
بیمارستان  واکسیناسیون  مسوول  با  نزدیکانش  و 

هرات برخورد فیزیکی داشته است.
پس از این رویداد، شمار زیادی از پزشکان و مردم 
هرات به خیابانها آمده و ضمن دستگیری عامالن 
این حادثه، خواهان برکناری شهردار هرات شدند.

سبکدوشی  زمان  تا  که  اند  داده  هشدار  پزشکان 
اعتصاب کاری  آقای تره کی، شفاخانه هرات در 

خواهد بود.



اصطالح سیاسی طالبان، کاربرد مشخصی دارد که 
ماهیت و افکارِ این گروه را از تمامِی گروه ها و 
متمایز  غیراسالمی  و  اسالمی  مشابه  سازمان های 
می سازد. تحریک طالبان از بدو پیدایش، در یک 
همسویِی ایدیولوژیک با سازمان های مشابه مانند 
مشخصی  اهداِف  که  است  داشته  قرار  القاعده 
به  چنان که  می کنند،  دنبال  جهان  و  منطقه  در  را 

مشکل می توان آنان را از هم تفکیک نمود.
با چه گونه گِی  اسالم،  از  طالبان  برداشت سیاسی 
باورهای  از  برخاسته  سیاسِی  نظام  یک  برپایی 
اما  است؛  شده  عجین  خودشان  محلِی  و  سنتی 
وابسته گی رهبران آنان به گرو ه های سیاسی مشابه 
سازمان  به خصوص   استخباراتی  دستگاه های  و 
نظامی ـ استخباراتی پاکستان، یک واقعیت روشن 
و غیرقابل انکار می باشد. این وابسته گی ها از یک 
و  افراطی  شدیداً  نیروی  یک  سنت باور،  گروه 
هراس افگن ساخته و آن را به یک تهدید بزرگ و 
یک پروژۀ خطرناک در منطقه تبدیل کرده است.

این  محلِی  رهبران  بودِن  مربوط  و  منصوب 
را  معضل  ابعاد  دیورند،  دو طرف خط  به  گروه 
گسترده تر ساخته و کارایی آنان را بیشتر ساخته 
است. دیدگاه های افراطی، سنتی، قومی و قرائت 
درهم  بافت های  با  همراه  دین  از  آنان  خاِص 
تندرو  پیش  از  بیش  را  گروه  این  قبیله یی،  تنیدۀ 
افراد  وابسته گی  شاید  است.  ساخته  افراطی  و 
به  طالبانی،  ایدیولوژی  به  گروه  این  حلقاِت  و 
درجات مختلف فرق کند؛ اما ویژه گی عمدۀ همۀ 

آنان را ستیزه جویی و تندروی 
تشکیل می دهد.

از  طالبانی،  جهان بینی  در 
دولت، ملت، نظام، دموکراسی، 
همزیستی  شهروندی،  حقوق 
مسالمت آمیز و همدیگرپذیری، 
و  مدنی  ارزش های  و  حقوق 
ارزش های  و  پدیده ها  سایر 
زیرا  نیست؛  خبری  امروزی، 
این  همۀ  گروه،  این  اعتقاد  به 
از  می باشند.  غیردینی  پدیده ها 
همین جاست که به عقیدۀ آن ها، 
جنگ در برابر تمام کسانی که 
را  آنان  اعتقادات  و  باورها 
و  امر واجب  نمی پذیرند، یک 
کشتِن  می شود.  شمرده  قدسی 
پیر  نظامی،  و  ملکی  مردمان 
اطفال،  و  زنان  حتا  و  وجوان 
و  مسلمان  خارجی،  و  داخلی 
حتا  و  در همه جا  غیرمسلمان، 
از چنین  برخاسته  در مساجد، 
باوری است. برای طالبان، عمل به اعتقادات شان 
نسبت به هر موضوِع دیگری مهم تر است؛ انجام 

انتحار و ترور نیز برخاسته از این نگرش است.
ادعا کنیم که  از طالبان، می توانیم  این تعریف  با 
یک  حیثیت  امر،  واقعیت  در  طالبانی  نیروهای 
پروژۀ سازمان یافته را دارند تا یک سازمان سیاسی 
حرکِت  طالبان،  دولت داری.  و  وطنی  اهداِف  با 
خود را دقیقًا در همان مسیر القاعده دنبال می کنند.

 حاال می پردازیم به موضوع مهم صلح!
بر اساس نص صریح اسالم، صلح یک امِر خیر 
است و اسالم پیرواِن خود را همواره به این امِر 
خیر دعوت نموده و علماي اسالم در اشاعۀ این 
آن،  بر  افزون  کرده اند.  بلیغ  سعي  آسماني  پیام 
صلح نیاز ذاتی و فطری انسان هاست و هیچ انساِن 
افغانستان  مردم  ندارد.  مخالفت  صلح  با  سالمی 
که شاهد جنگ ها و نا امنی های بسیار بوده اند، به 
صلح به عنوان بزرگ ترین آرزوی خود می نگرند. 
اما باید دید که صلح در افغانستان چه گونه باید 
تعریف گردد و ابزار و راهکارهای رسیدن به آن 
چیست. آیا این مصالحه، میان حکومت و طالبان 
است، یا یک مصالحۀ ملی است؟ و اگر مصالحۀ 
ملی باشد تا یک صلح پایدار به میان بیاید، باید 
طرف های  و  ابزار  مکانیزم،  چارچوب،  اهداف، 

مصالحه روشن باشند.
طویل المدت  پروسۀ  یک  ملی،  مصالحۀ  مسلمًا 
و  سیاسی  توافِق  یک  به  باید  سرانجام  که  است 

قرارداد اجتماعی منتهی شود و عدالت در معنای 
خاص وعامِ آن برقرار گردد. مصالحۀ ملی یا صلِح 
پایدار باعث می گردد جامعه از چندپارچه گی به 
اتحاد برسد و تکمیل پروسۀ دولت ـ ملت سازی، 
انجامِ آن است. در این نوع مصالحه، ایجاد تفاهم 

ملی، نقش اول دارد.
به یقین که این هدف بزرگ و مقدس یعنی رسیدن 
به صلِح سرتاسری و پایدار، فقط با صلح با طالبان 
این  در  زیرا  نمی شود.  برآورده  جنگی(  )نیروی 
اولیه و ریشه یی جنگ توجه  به عوامل  رویکرد، 
به حتم  گردد،  ایجاد  هم  صلحی  اگر  و  نمی شود 
مقطعی و شکننده است. مسلمًا صلح در فضای 
فعلی افغانستان، دیگر فقط به معنای آشتی و پایاِن 
جنگ نیست؛ بلکه برخوردارِی مردم از آرامش، 
امنیت، آزادی و رسیدن به عدالت، صلِح راستین 
آن،  حصول  برای  که  شرایطی  می شود؛  شمرده 
مردم ما بیش از سه دهه مبارزه کردند و دو نسل 
را  قبل زمینۀ تحقِق آن  دادند و یک دهه  قربانی 
جو  و  هرج ومرج  با  متأسفانه  که  آوردند  فراهم 
تمام  ناسالم،  رهبری  و  کشور  سیاسی  نامتعادِل 

زحمات به هدر رفت.
ما همواره از برقراری صلح با نیروهای معترضی 
که وفاداری شان به صلح و برقراری امنیت و احترام 
تضمین  شهروندی،  حقوق  رعایت  و  قانون  به 
شده است، جانب داری می کنیم. اما متأسفانه باید 
گفت اگر صلح با طالبان در موقعیتی که آنان قرار 
دارند و تعریفی که از خود و ارزش های شان ارایه 
قبل شهید احمدشاه  بود، سال ها  می دهند ممکن 
مسعود رهبر مقاومت ملی که با حرکتی تاریخی 
و جسورانه، به تنهایی برای مالقات و مذاکره با 
در  فرماندهی شان  مقر  به  طالبان،  عالی  شورای 
میدان شهر رفت، دسِت خالی بازنمی گشت. وقتی 
این  حسن نیت و ازخودگذشته گی، از جانب کسی 
طالبان  و  ماند  بی پاسخ  مسعود  احمدشاه  چون 
و  ماندند  باقی  ثابت  خویش  موضع  بر  هم چنان 
دادند و شخصیت  ادامه  نظامی خود  عملیات  به 
بزرگی چون وی را با عمل انتحاری از بین بردند، 
که  مسیری  از  بازگشت  قصد  آن ها  که  پیداست 
در پیش گرفته اند را ندارند. چنان که ده سال پس 
از از شهادت احمدشاه مسعود، شخصیت بزرگ 
دیگری هم چون استاد ربانی رییس شورای صلح 
به  انتحاری  عمل  با  صلح  پروسۀ  جریان  در  را 
شهادت رساندند، و به همین منوال، برجسته ترین 
نخبه گان مردمی و جهادی را ترور کردند. با این 
برای  نیتی  هیچ  طالبان  که  است  آشکار  وصف، 
صلح ندارند؛ ولی جناب آقای کرزی هم چنان به 

آن ها چراغ سبز نشان می دهـد!

 فریدون خوځون
په کونړ کې د ميل اردو د ویاړلو رستېرو 

د  کې  برید  په  والو  وسله  د  پوستې  پر 

کابو یوویشتو رستېرو وژنه یوه کمسارې 

خونړۍ پېښه وه. رسه له دې چې په دې 

پېښه د ټول افغان ملت زړه ودردېده، خو 

نه یوازې دا چې د ميل اردو د مورال او 

نه شوه؛  د کمزوري کېدو المل  روحیې 

موخې  شومې  دې  والو  وسله  د  بلکې 

رستېري  افغان  شوي  شهید  یوه  د  ته 

پالر غالم حسین، همدا جمله یو غاښ 

لوړې  د  افغانانو  د  ځواب،  ماتوونکی 

حوصلې، مورال او روحیې ښکارندوی 

هېواد  له  زوی  »زما  ویل:  ویې  دی چې 

نه د دفاع او خدای ج په الره کې شهید 

شو. زه به مې د هېواد ساتنې لپاره خپل 

بل زوی د ميل اردو لیکو ته واستوم.«

په  یې  غوښتل  چې  دې  له  رسه  دښمن 

په  ملت  د  زموږ  رسه  پېښې  داسې  یوې 

زړونو کې وېره واچوي؛ چې ټول ملت 

په  مګر  کړي؛  احساس  درد  شان  یو  یې 

خپل دې کار کې بریايل نه شول. خو د 

کې  مخ  بل  په  سکې  د  اړه  په  برید  دې 

او  پاتې  الځوابه  هم  ال  پوښتنې  ځینې 

نوې  رسه  څرګندونو  له  چارواکیو  د 

پوښتنې هم رامطرح کېږي، چې ځواب 

ته اړتیا لري.

پوستې  دې  د  چې  وايي،  امنیت  ميل 

برید  ورته  د  وړاندې  دې  له  یې  ته  غړو 

خربداری ورکړی و. دایې ورته ویيل ول، 

نفوذي  طالبانو  د  یې  کې  منځ  په  چې 

پر  چې  لري،  پالن  او  شته  اشخاص 

زمینه  برید  طالبانو  والو  وسله  د  پوستې 

برابره کړي.

برید  له  خربداری  دا  چې  دې  له  رسه 

شوی؛  ورکړل  وړاندې  اونۍ  یوه  کابو 

چې  کوي  ادعا  رسچینې  امینت  ميل  د 

شل ورځې وړاندې یې د دې برید په اړه 

ځایي مسوولینو ته ویيل ول. پوښتنه دا 

په  یا  او  اونۍ  یوه  دې  په  ولې  چې  ده، 

شلو ورځو کې د برید مخنیوی ونشو او 

که  شول؟  نه  ګوته  په  اشخاص  نفوذي 

چېرې امنیت او یا د ميل اردو سیمه ییزو 

ولی  قاري  چې  کوالی  نشو  چارواکیو 

الرحمن ـ چا چې پر پوستې د وسله والو 

برید ته زمینه سازي کړې ده ـ او د هغه 

یاده  په  نو  موندلی؛  نشوای  ملګري  دوه 

پوسته کې ټول ۳۵ رستېري به یې نورو 

هم  کار  دا  مګر  وای.  استويل  ته  سیمو 

ونشو. د کونړ وايل نورو ځايي چارواکیو 

د ميل امنیت دا خربداری تایید کړی دي.

که وايل، پولیسو او د ميل اردو چارواکیو 

دا کار ونه کړ، ولې د ميل امنیت منسوبینو 

ونه  یې  ملګري  او  الرحمن  ويل  قاري 

نیول؟ ميل امنیت نيش کوالی یوازې په 

خربداری  وړاندې  له  موږ  چې  وینا  دې 

ځکه  ورکړي.  برائت  ځانته  و،  ورکړی 

هغو  ټولو  د  چې  دنده  امنیت  ميل  د  دا 

کسانو په اړه دقیق او کره معلومات راټول 

کړي چې د عامه امنیت پر وړاندې کار 

کوي. دوی باید الس په کار شوي وای. 

هغه ځای چې طالبانو ترې برید کاوه، په 

نیول  کمین  وړاندې  له  وای،  نښه شوی 

شوې  ډپ  مه  برید  د  هم  یا  او  شوای 

واي. دا خپله پوښتنه رامنځته کوي چې 

ميل امنیت یې تر اوسه د » ولې « ځواب 

نه دی ویلی.

چې  دې  له  رسه  ده،  دا  پوښتنه  درېیمه 

ميل امنیت د ميل اردو ځایي چارواکیو 

په  برید  د  ته  رستېرو  پوستې  دې  د  او 

لټي  ولې  دوی  و،  ورکړی  خربداری  اړه 

وکړه؟ الس په کار نه شول، برید ته یې 

یې  زړه  ډاډه  په  او  درلود  نه  چمتوالی 

ټول  خوبونه کول. شهید شوي رستېري 

چې  ول،  پهره  تنه  درې  یوازې  او  ویده 

قاري ولی الرحمن، د هغه ملګری او یو 

تن بل و. ويل الرحمن او د هغه ملګري 

درېیم تن وژلی او د نورو رستېرو د وژلو 

دا  ده.  پرانستې  ته الره  طالبانو  یې  لپاره 

ګومان هم تر اوسه نه دی ځواب شوی، 

چې ولې هوايي ځواک په وخت سیمې 

ته نه دی رسېدلی.

کې،  کونړ  په  یوازې  ځواکونه  امنیتي 
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