
ریاست جمهوری  انتخابات  کاندیداهای  نام نویسی  مهلت 
اشرف  یافت.  پایان  رسمًا  گذشته  روز  ناوقت  افغانستان 
غنی احمدزی، زلمی رسول و قیوم کرزی و شماری دیگر 

روز گذشته رسمًا ثبت نام کردند.
کمیسیون انتخابات عصر روز گذشته اعالم کرد که شش 
تن از افرادی که از قبل هماهنگی کرده و برای ثبت نام به 
کمیسیون انتخابات آمده اند، حتا پس از ساعت 4:00 بعد 

از ظهر نیز ثبت نام خواهند شد.
تا  تن  شش  این  نام  ثبت  اگر  است  گفته  کمیسیون  این 
ساعت 24:00 دوام کند، مشکلی ندارد؛ ولی اگر کسانی 
سوی  از  شوند،  نام  ثبت  خواهان  و  بزنند  زنگ  جدیدا 

کمیسیون قابل قبول نیست.
از جملۀ شش تنی که قرار است پس از پایان وقت رسمی 
و  تجارت  پیشین  وزیر  احدی  انوارالحق  کنند،  نام  ثبت 
صنایع، عزیزاهلل لودین رییس پیشین اداره عالی مبارزه با 
امین ارسال مشاور رییس جمهور  اداری و هدایت  فساد 
کرزی هستند. نام سه تن دیگر از کسانی که می خواهند 

هنوز  کنند  نام  ثبت 
مشخص نیست.

هفته یی  سه  مهلت 
برای  نویسی  نام 
در  کاندیداتوری 
ریاست  انتخابات 
 1393 سال  جمهوری 
یکشنبه،  روز  افغانستان، 
پایان  رسما  میزان   14
یافت. این در حالی است 

که در هفته اول، هیچ فردی رسما ثبت نام نکرده بود.
انتخابات ریاست  نامزدان  از  اشرف غنی احمدزی، یکی 
در  را  خود  رقیبان  که  گفت  نام  ثبت  هنگام  جمهوری 
در  که  داریم  باور  »چون  کرد:  خواهد  شریک  قدرت 
می کنیم  اعالم  تاالر  همین  از  می شویم،  پیروز  انتخابات 
شامل  ملی  یک حکومت  در  را  انتخابات  بازنده های  که 

می کنیم«.

دانش  سرور  و  اول  معاون  دوستم،  عبدالرشید  جنرال 
معاون دوم آقای احمدزی معرفی شدند.

در حالی که رایزنی بین گروه ها و جریان های سیاسی در 
روزهای اخیر شدت یافته بود، به نظر می رسد که نامزدان 
تالش کرده اند تا ترکیب قومی، نژادی و زبانی را در تیم 

انتخاباتی خود مورد توجه قرار دهند.
آقای احمدزی گفت که انتخابات یک آزمون بزرگ ملی 
است و تیم انتخاباتی او حاضر است...     ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

کرسی های دولت خالی شد!

ترک سمت برای تصاحب قدرت

برخه  د  کې  ټاکنو  په  دندو  دولتي  له  کسانو  لسګونه  کې  حال  داسې  په 

د  چې  وايي،  شننونکي  سیايس  یوشمېر  ورکړې،  استعفا  لپاره  اخیستو 

او ستونزې  له خنډ رسه مخ  دولتي چارې  به  استعفا  ډېرو کسانو  دومره 

به را پیدا کړي.

خو د ميل شورا ځینې غړي وايي، چې ډېر وزیران په فساد اخته ول او که 

له دندو لرې يش ښايي یو څه وررسه فساد راکم يش.

د مرشانو جرګې د شکایاتو اورېدو د کمېسیون مرش زملي زابيل ماندګار 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، کاش ټولو هغو کسانو چې له خپلو دولتي 

دندو یې استعفا کړې او په ټاکنیزو سیالیو کې یې برخه اخیستې نوملیکنې 

وړاندې یې ویيل وای، چې په حکومت کې په شته فساد کې یې ونډه 

څومره وه.

هغه و ايي، دغه راز باید دغو چارواکیو روښانه کړې وای چې په فساد کې 

ونډه لري یا نه، مثبتې طرحې یې درلودې که منفي او که یې مثبتې طرحې 

درلودې ولې پلې نه شوې. ...                      پاتې ۶ مخ

سربازان آلمانی رسمًا کنترل مرکز فرماندهی پایگاه خود 
در کندز را به نیروهای امنیتی افغان سپردند.

دومزیر،  توماس  پایگاه  این  کنترل  واگذاری  مراسم  در 
وزیر دفاع در حال کناره گیری آلمان و گوئیدو وستروله، 

وزیر امور خارجه این کشور حضور داشتند.
وزیر دفاع آلمان در سخنرانی خود در مراسم واگذاری 
اردوگاه نظامی سربازان آلمانی به نیروهای امنیتی محلی 
در کندز درباره سربازان آلمانی کشته شده در کندز سخن 
سربازان  که  است  محلی  کندز  ما،  برای  افزود:  و  گفت 
آلمانی برای اولین بار به نبرد پرداختند و یاد گرفتند که 
بجنگند. کندز همواره بخشی از خاطرات ما خواهد بود.

به طور کلی، 54 سرباز آلمانی در افغانستان کشته شدند 
کشته  نبرد  حال  در  یا  حمالت  در  آن ها  از  تن   35 که 
باقی مانده در اردوگاه  آلمانی  شدند. تمامی 900 سرباز 

پایان ماه جاری میالدی خارج شوند. پس  تا  باید  کندز 
سرباز   300 برای  اردوگاه  از  کوچکی  بخش  از خروج، 
افغانستان  در  مدت  کوتاه  استقرار  یک  برای  که  آلمانی 

می مانند، مورد استفاده قرار می گیرد.
این  سیاست های  بر  افغانستان  در  آلمانی ها  ماموریت 
کشور در چند سال گذشته مسلط بوده است. کشته شدن 
سربازان آلمانی باعث تاخیر در خروج سربازان این کشور 
آلمان  سیاسی  احزاب  اکثر  اما  است  شده  افغانستان  از 

دیدگاه متفاوتی نسبت به نتایج این نبرد دارند.
در مجموع حدود 4000 سرباز آلمانی هم اکنون در شمال 
در  ایساف  نیروهای  از  بخشی  عنوان  به  و  افغانستان 
افغانستان حضور دارند. همچنین تمامی نیروهای ایساف 
قرار است در پایان سال آتی میالدی از افغانستان خارج 

شوند.

وستروله نیز در جریان مراسم روز یکشنبه به تعهد آلمان 
فعالیت  افزود:  و  گفت  سخن  افغانستان  به  کمک  برای 
افغان ها  برای  شرایطی خوب  ایجاد  برای  ما  اقدامات  و 
در اینجا به پایان نمی رسد. ما به تعهد مدنی خود برای 
افغان ها ادامه می دهیم. ...                     ادامه صفحه 6
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وزیر خارجة آلمان هنگام اعالم خروج کامل نیروهای کشورش از کندز:

به افغانستان متعهدیم



روزنامۀ 8 صبح روز شنبه با نشر نوشته یی زیر عنوان 
غیرمستقیم  گونۀ  به  شد«،  مشخص  اصلی  »نامزد 
نشان داد که در بازی انتخابات غیرجانب دار نیست 

و از نامزد مشخصی حمایت می کند. 
حمایت  که  دارند  حق  خصوصی  رسانه های  البته 
خود از نامزدهای انتخاباتی را نشان دهند؛ اما در این 
وجهه  بر  می تواند  قاطع  حکِم  کردن  صادر  رابطه، 
و موقعیِت رسانه در میان هواخواهان و شهروندان 
که  8 صبح  نویسندة  شاید  کند.  وارد  کشور ضربه 
مشخص است به شدت مقهور شخصیت اشرف غنی 
احمدزی شده، تالش کرده برای چنین برداشت و 
حکمی، شواهد و اسناد محکمه پسند ارایه کند؛ ولی 
همان گونه که گفته اند »پای استداللیان چوبین بود«، 
احمدزی  اشرف غنی  استدالل گِر  پای  بودن  چوبین 
کبرا  صغرا  با  نویسنده  و  بوده  مشخص  آغاز  از 
چیـدن های بیهوده، تالش ورزیده که او را به عنوان 
اذهان عمومی  به  آینده  انتخابات سال  اصلی  نامزد 

بقبوالند. 
انتخابات شرکت  نیز در  آقای غنی در سال 2009 
کرد. آن زمان حداقل پنج سال جوان تر از امروز بود 
نیز  جهانی  جامعۀ  داشت.  بیشتری  توانایی های  و 
به او به چشِم شخصیتی تکنوکرات و قابل احترام 
نگاه می کرد و حداقل باور داشت که پیـروزی آقای 
تأمین  افغانستان  در  را  منافعش  می تواند  احمدزی 
کند. اما در آن انتخابات، آقای احمدزی نه تنها که 
نتوانست به عنوان نامزد مطرح خود را تثبیت کند؛ 
بل با آوردن مقام چهارم، پس از رمضان بشردوست، 
پوپولیسِت  نامزد  یک  اندازة  به  حتا  که  داد  نشان 

غیرپشتون هم نتوانسته رای بیاورد. 
کل رای آقای احمدزی در انتخابات سال 2009، سه 
درصد را به خود اختصاص داده بود و این مقدار 
رای بدون شک چیزی نیست که کسی را امیـدوار 
کند که پنج سال بعد وضع به گونۀ دراماتیکی تغییر 

می یابد. 
در این که آقای غنی فردی اندیشمند است، نمی توان 
افغانستان  انتخابات  تردید کرد؛ ولی کیست که در 
خود را نامزد کرده باشد و این  ویژه گی  را برای خود 
مدیریت  و  اندیشه  از  دم  همه  باشـد.  نشده  قایل 
انتخابات  برندة  که  می کنند  فکر  همه  و  می زنند 
هستند، حاال به هر دلیل ممکن. اما این که در میدان 
انتخابات کی »چند َمرده حالج است«، چیزی ست 

که نتیجۀ انتخابات آن را مشخص خواهد کرد. 
نویسندة 8 صبح با استناد به پیوستن جنرال دوستم 
تیم  به  کرزی  آقای  دوم  معاون  خلیلی  کریم  و 
اشرف غنی احمدزی، به این توهم گرفتار شده که 
اشرف غنی  کرزی،  آقای  مورد حمایت  نامزد  شاید 
این  بعد  باشدـ هرچند که در چند سطر  احمدزی 
نظر را به گونه هایی رد کرده است. نویسنده برای 

مستدل کردن موضع خود در قبال آقای احمدزی، 
شاهدی آورده که ضرب المثل معروف را در ذهن ها 
شاهدت  پرسیدند  روباه  از  که  همان  می کند؛  زنده 

کیست، گفت دمم. 
و  دوستم  که  است  باور  این  به  صبح   8 نویسندة 
خلیلی همواره با منطق »همراهی با کاروان پیـروز«، 
دو  در  حتا  و  شده اند  انتخاباتی  بازی های  وارد 
دل خواه  نتیجۀ  به  منطق  همین  با  گذشته  انتخابات 
انتخاب  در  فرد  دو  این  نیز  بار  این  پس  رسیدند؛ 
فرمول  همان  اساس  بر  خود،  حمایت  مورد  نامزد 
و  نرفته اند  اشتباه  به  پیروز«،  کاروان  با  »همراهی 
را  انتخابات  پیروز  چهرة  فرد  دو  این  گذشته  مثل 

تشخیص کرده اند. 
نخست باید پرسید که از کجا معلوم است که این 
باشند.  نکرده  اشتباه  پیـروز  نامزد  یافتن  در  افراد 

چون بر اساس منطق و استدالل عقالنی، نمی توان 
پذیرفت که آقای دوستم و خلیلی به منابعی چنان 
نامزد  پیروزی یک  معتبر دست دارند که می توانند 
در  اطالعاتی حتا  قبل تشخیص دهند. چنین  از  را 
جهانی  سازمان های  و  نهادها  معتبرترین  اختیار 
آن ها  به  آقایان  این  این که  به  ندارد، چه رسد  قرار 

دسترسی داشته باشند. 
از جانب دیگر، نمی توان باور کرد که آقایان دوستم 
برقرار  رابطه  طبیعی  ماورای  نیروهای  با  خلیلی  و 
کرده اند و چنین اطالعاتی را از چنان منابع معتبری 
به دست آورده اند. آن ها نیز مثل همۀ انسان های این 
سرزمین، محاسبات سرانگشتی دارند و گاه هم بر 
اثر تصادف، در کنار این و یا آن نامزد قرار می گیرند. 

از طرف دیگر، پیروزی آقای کرزی در دو انتخابات 
گذشته، هرگز به این معنا نباید تلقی شود که آقای 
خلیلی در کنارش بوده و برایش گفته است که »رای 

نزن، ما خبر داریم که تو پیـروز هستی«. 
آقای خلیلی در دو انتخابات گذشته به گونۀ تصادفی 
در کنار آقای کرزی قرار گرفت و کرسی معاونت 
البته این را هم فراموش  را برای خود نگه داشت. 
حاکم  دلیل  به  گذشته،  انتخابات  دو  در  که  نکنیم 
بودن فضای خاص سیاسی بر کشور، می شد گمان 
برد که کی پیروز انتخابات خواهد شد، حتا به روش 
تقلب. در همان زمان هم دیدیم که آقای کرزی در 
دقیقۀ نودم انتخابات، نزدیک بود همه چیز را ببازد و 

از اوج پیروزی بر حضیض ناکامی نزول کند. 
بی تردید دادن لقب چهرة اصلی انتخابات برای آقای 
احمدزی پیش از آن که ثبت نام کرده باشد، نه تنها 
زودهنگام است؛ بل می تواند شایبه های دیگری را 
نیات نویسنده و حتا روزنامۀ وزینی مثل  در مورد 
این  از  شایبه هایی  کند.  متبادر  ذهن ها  به  صبح   8
نامزد  از  انتخابات می خواهد  دست که 8 صبح در 
مشخصی حمایت کند و حتا به سود او مایه بگذارد. 
آینده  انتخابات  چیدمان  که  بدانیــم  باید  را  این 
با  که  چیزهایی  می دهد؛  خبر  دیگری  چیزهای  از 
دارند.  ماهوی  تفاوت های  گذشته،  انتخابات  دو 
در  باالیی  اعتبار  از  هنوز  دوستم  جنرال  شاید 
این  ولی  باشد،  برخوردار  کشور  ازبک تباران  میان 
چند  در  دوستم  آقای  که  مشکالتی  به دلیل  اعتبار 
میزان  به  آورد،  وجود  به  خود  برای  گذشته  سال 
یگانه  دیگر  او  است.  یافته  کاهش  توجهی  قابل 
افغانستان نیست و حاال  رهبر بالمنازِع ازبک ها در 
چهره های دیگری نیز پا به میدان گذاشته اند و شعاع 
از  یکی  حاال  همین  کرده اند.  کم  را  جنرال  نفوذ 
و  دارد  حضور  نیز  دیگر  تیم  یک  در  ازبک تباران 
فکر نمی شود که او بدون حمایت و پشتوانه وارد 

بازی شده باشد. 
می تواند  موارد  همین  نیز  خلیلی  آقای  مورد  در 
صادق باشد. او نیز دیگر تنها نیست و در بسیاری 
از تیم های انتخاباتی، می توان داعیه داران دیگری را 
نیز از میان قوم هزاره دید. رای این دو قوم که در 
گذشته به دور افراد کمتری متمرکز بود، این بار به 

میزان چشم گیری شکسته شده است. 
نیز که ممکن  آقای احمدزی  از مشکالت شخص 
نباید  شود،  دردسرساز  برایش  انتخابات  در  است 

به ساده گی عبور کرد. پیش از اشرف غنی احمدزی، 
انتخابات  کمیسیون  به  احمدزی  حشمت  برادرش 
وقتی  که  است  این  مسأله  کرد.  نام  ثبت  و  رفت 
دو برادر به یک دیگر اعتماد نمی کنند، آن گاه مردم 
چه گونه می توانند به آن ها اعتماد کنند. همین حاال 
رای داخل خانوادة احمدزی ها به دو بخش تقسیم 
بدون شک رای سه درصدی شخص  شده است و 
انتخابات پیش رو، حتا از  اشرف غنی احمدزی در 

داخل خانواده به یک ونیم درصد خواهد رسید. 
داشته  وقت  از  پیش  قضاوت  نمی خواهیم  هرچند 
باشیم؛ ولی واقعیت های موجود چیزی غیر از این 

را در برابر ما قرار نمی دهد. 
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پرویز اندیشه

     نامزد اصلیِ 8 صبح 
مشـخص شد!

 

انتخابات  نامزدان  نام  ثبت  ضرب االجل  دیروز 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  ریاست جمهوری 
حدود  مهلت،  این  رسیدن  پایان  به  با  رسید.  پایان  به 
نام  ثبت  رسمًا  کمیسیون  این  در  نامزد  نفر  هژده 
افراد  از  نامزدان که  از  تنها 9 نفر  این میانه  کردند. در 
افراد  همه  بقیه  می روند،  شمار  به  ناشناخته  تقریبًا 
سرشناس و سیاست مداراِن به نامِ این کشور اند. داکتر 
دکتر  سیاف،  استاد  رسول،  زلمی   دکتر  عبداهلل،  عبداهلل 
قیوم  شیرزی،  گل آقا  احدی،  انورالحق  اشرف غنی، 
کرزی، قطب الدین هالل و سیداسحاق گیالنی از جمله 
و  نام  صاحب  متفاوتی  اندازه های  به  که  افرادی اند 

نشانی در این مملکت استند.
سیاست گران  و  جهادی  رهبران  اکثراً  چهره ها،  این 
به نفوذ  متنفذی اند که گمان می رود هر کدام متناسب 
طرف  از  ایجاد  کند.  را  خود  رای  بانک های  خویش، 
علی القاعده  نیز  نامزدان  این  معاون های  ترکیب  دیگر، 
در  نفوذشان  که  قومی اند  رهبرانی  و  متنفذ  چهره های 
از  بنابراین،  نیست.  اصلی  نامزدان  از  کمتر  زمینه  این 
اندازة  تا  را  انتخابات  سرنوشت  می توان  اکنون  همین 

زیادی پیـش بینی کرد.
به  توجه  با  چهره ها  این  که  دارد  وجود  زیادی  گمان 
ترکیب معاونان و نفوذشان از مجراهای قومی  و حزبی 
بر مردم، می توانند فضای رقابت را تنگ تر بسازند. در 
ـ  به جز یکی دو چهره  که  نظر می توان دریافت  یک 
نامزدان  بقیۀ  رای  ـ  اند  متنفذتر  دیگران  از  نسبتًا  که 
مساوی خواهد بود. بنابراین، این تقسیم بندی می تواند 
به دور دوم سازد، مگر  انتخابات را مختوم  سرنوشت 
این که شماری از این نامزدان با هم دیگر ایتالف کنند که 
ایتالف   نیست. زیرا چنین  آن هم چندان سرنوشت ساز 
باشد و وزنه به سود یک  کردن ها نمی تواند یک طرفه 

طرف تمام شود. 
گفته می شود که تیم ریاست جمهوری از همین اکنون 
از حدود پنج نامزد حمایت می کند و احتماالً در پایان 

کار، این نامزدان در یک جبهه قرار خواهند گرفت.
نامزداِن  شدن  یک جا  سر  بر  چانه زنی ها  که  بی گمان 
از  یک  کدام  این که  اما  بود،  خواهد  بیشتر  انتخابات 
طرف ها می تواند وزنه را سنگین سازد، گذر زمان آن 

را نشان خواهد داد.
این  در  را  و جامعۀ جهـانی  همسایه  نقش کشورهای 
انتخابات نمی توان نادیده گرفت. بی گمان آن ها نیز به 
و  کرد  معین حمایت  خواهند  نامزد  از یک  نوبۀ خود 

این خود می تواند تعیین کننده تمام گردد.
دیگری  انتخابات، مسالۀ  در  تقلب  این که  آخر  نکتۀ  و 
تأثیر  انتخابات  سرنوشت  روی  می تواند  که  است 
بگذارد. زیرا پیش بینی ها بر آن است که تقلب در این 
تا  بود.  خواهد   1388 سال  انتخابات  از  بیشتر  دوره 
کنون هیچ یک از نگرانی های موجود از ناحیۀ تقلب در 
انتخابات رفع نشده است که بتوان نقش آن را نادیده 

گرفت.
اکنون  همین  از  می توان  نکات،  این  تمام  به  توجه  با 
انتخابات امسال به دور دوم خواهد  پیش بینی کرد که 
این  می سازد.  سخت تر  را  کار  خود  این  که  کشـید 
عدم  از  جهانی  جامعۀ  که  نیست  طوری  شرایط  بار 
بپوشد.  88 چشم  انتخابات  مثل  مشروعیت حکومت، 
سال ها  آن  با  امنیتی  وضعیت  و  طالبان  نفوذ  هم چنین 
فرق کرده است و این خود می تواند منجر به بی نظمی 

گسترده تری گردد.
که  باشـد  آن  می تواند  چاره  راه  تنها  حال،  این  با 
بردارد  انتخابات  امور  در  دخالت  از  دست  حکومت 
یک بارة  و  سالم  شفاف،  برگزاری  روی  بیشـتر  و 
تمام  می توان  این گونه  به  که  کنـد  تمرکز  پروسه  این 
تهـدیداتی را که انتخابات با آن روبه روست، خنثا کرد.

فهرسِت بلنـدباالی 
نامزدان و نتیجۀ انتخابات

چیدمان انتخابات آینده از چیزهای دیگری خبر می دهد؛ چیزهایی که با دو 
انتخابات گذشته، تفاوت های ماهوی دارند. شاید جنرال دوستم هنوز از اعتبار 
باالیی در میان ازبک تباران کشور برخوردار باشد، ولی این اعتبار به دلیل مشکالتی 
که آقای دوستم در چند سال گذشته برای خود به وجود آورد، به میزان قابل 
توجهی کاهش یافته است. او دیگر یگانه رهبر بالمنازِع ازبک ها در افغانستان 
نیست و حاال چهره های دیگری نیز پا به میدان گذاشته اند و شعاع نفوذ جنرال را 
کم کرده اند. همین حاال یکی از ازبک تباران در یک تیم دیگر نیز حضور دارد و فکر 
نمی شود که او بدون حمایت و پشتوانه وارد بازی شده باشد. 
در مورد آقای خلیلی نیز همین موارد می تواند صادق باشد. او نیز دیگر تنها نیست 
و در بسیاری از تیم های انتخاباتی، می توان داعیه داران دیگری را نیز از میان قوم 
هزاره دید. رای این دو قوم که در گذشته به دور افراد کمتری متمرکز بود، این بار 
به میزان چشم گیری شکسته شده است



بحران  اینکه  بر  تاکید  با  سوریه  جمهوری  رییس 
سوریه تنها از طریق مذاکره با مخالفان پس از خلع 
سالح آنها قابل حل است اعالم کرد که آماده است 
آتی  انتخابات  برای  تمایل مردم سوریه  در صورت 

نامزد شود.
مصاحبه  در  سوریه  جمهوری  رییس  اسد،  بشار 
با  مذاکره  هرگونه  گفت:  اشپیگل  آلمانی  مجله  با 
مخالفان سوریه تنها به شرطی انجام خواهد شد که 

سالح های خود را بر زمین بگذارند.
در  افراد  توسط  اشتباهات  برخی  به  همچنین  اسد 
دولتش اذعان داشت و گفت: همه ما اشتباه می کنیم، 

حتی رییس جمهور هم اشتباه می کند.
بحران  حل  من  عقیده  به  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
امکان  مسلح  گروه های  با  مذاکره  طریق  از  سوریه 
با مخالفان سیاسی ممکن و  اما مذاکره  پذیر نیست 

شدنی است.

در  سوریه  جمهوری  رییس 
کسی  اگر  کرد:  خاطرنشان  ادامه 
بر  را  خود  سالح  که  بخواهد 
زمین گذاشته و به زندگی عادی 
بازگردد در آن زمان ما می توانیم 
مساله مذاکره با این افراد را مورد 

بررسی قرار دهیم.
بشار اسد همچنین تاکید کرد که 
سوریه  در  سرنوشتش  به  نسبت 
احساس نگرانی نمی کند و همین 
که  است  نگرانی  عدم  احساس 
باعث شده وی در طول دو سال 
و نیم بحران سوریه با خانواده اش 

در این کشور بماند.
را  پیش سوریه  مدتها  بودم  ترسیده  اگر  گفت:  وی 

ترک می کردم.
وی  از  همواره  سوریه  ملت  اینکه  بر  تاکید  با  اسد 
اعالم کرد:  قرار گرفته اند  او  حمایت کرده و پشت 
برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی در 
سوریه آماده است. اگر احساس کنم که بیشتر مردم 
سوریه با نامزدی من در انتخابات ریاست جمهوری 

آینده موافقند، آماده ام تا در انتخابات نامزد شوم.
ریاست  انتخابات  که  کرد  اعالم  ادامه  در  وی 
جمهوری سوریه دو ماه پیش از پایان دوران ریاست 
جمهوری وی در سال 2014 میالدی برگزار خواهد 

شد.
اسد درباره حوادثی که در سوریه رخ می دهد ضمن 
قبال  القاعده در  به  نیروهای وابسته  دانستن  مسئول 
جنایت های جاری در کشورش، از کمک های مالی 

عربستان و قطر و کمک های لجستیکی ترکیه به این 
گروه ها به شدت انتقاد کرد.

در  اگست   21 شیمیایی  درباره حمله  همچنین  وی 
وی  دولت  که  کرد  تاکید  دیگر  بار  دمشق  نزدیکی 
اسد گفت:  است.  نداشته  این حمله  در  نقشی  هیچ 
تصویری که شما از من به عنوان قاتل مردم خودش 
مقام های غرب  است.  نادرست  و  اشتباه  ساخته اید، 
که می گویند نیروهای اسد مقصر این حمله هستند 

به القاعده بیشتر از من اعتماد دارند.
گزارش  بردن  سوال  زیر  با  سوریه  جمهور  رییس 
 21 شیمیایی  حمالت  خصوص  در  ملل  سازمان 
قاطعیت  با  نمی تواند  کس  هیچ  گفت:  اگست 
بگوید که در این حمله از راکت  استفاده شده ، من 
می دانم.  سارین  گاز  از  استفاده  مسئول  را  مخالفان 
ما شفاف سازی کرده ایم، کارشناسان می توانند به هر 
کنند  بررسی  را  آنجا  و  بروند  می خواهد  که  جایی 
انهدام  می گذاریم.  آنها  اختیار  در  را  جزئیات  ما  و 
تسلیحات اتمی کامال تحت محافظت و امنیت انجام 

می شود.
وی افزود: فکر می کنم غرب با القاعده آشناتر است 
تا من. باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا چیزی 
دوستان  روس ها  اما  است  نکرده  مطرح  دروغ  جز 
واقعی ما هستند. آنها به خوبی می داند که چه چیزی 

در جریان است.
رییس جمهور سوریه تاکید کرد: من فقط از کشورم 

دفاع کردم. ما راهی جز باور پیروزی نداشتیم،.
از آلمان به عنوان میانجی گر یاد کرد  اسد همچنین 
و گفت: آلمان برای ایفای نقش میانجی گری بسیار 
مناسب است. اگر نمایندگانی از آلمان برای مذاکره 

با ما به دمشق بیایند، بسیار خوشحال می شوم.
رییس جمهوری سوریه همچنین به همکاری ارتش 
لبنان اذعان  با نیروهای حزب اهلل در مرز  کشورش 

کرد.
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القاعده جان تازه می گیرد
که  کرد  اعالم  اوباما  باراک  قبل  ماه  چند 
او  دارد.  قرار  شکست«   مسیر  »در  القاعده 
نگران  بیشتر  آن  باقی مانده  اعضای  گفت 
امنیت خود هستند تا توطیه برای حمله به 
در  تروریستی  حمالت  کرد  ادعا  او  غرب. 
شبیه   90 دهه  تروریستی  به حمالت  آینده 
داخلی  بیشتر  حمالت  یعنی  بود  خواهد 
نرم«  »اهداف  بر  و  فراملی  تا  بود  خواهد 
بود  این  او  کلی  پیام  بود.  خواهد  متمرکز 
که زمان برای متوقف ساختن جنگ جورج 
بوش علیه تروریسم جهانی فرا رسیده است.
حمله  که  کند  استدالل  است  ممکن  اوباما 
نایروبی  در  گیت«  »وست  خرید  مرکز  به 
با القاعدة سومالی  وابسته  نیرو های  از سوی 
به آن  او راجع  بود که  الشباب - چیزی   -
صحبت می کرد: مهلک، تکان دهنده اما دور 

از ایاالت متحده. اما حقیقت ناخوشایند این است که در 
18 ماه گذشته به رغم حمالت بی امان به القاعده و تحمل 
شکست ها اما این گروه و متحدان جهادی اش بازگشت و 
این شبکه تروریستی در  باور داشته اند.  رجعتی غیر قابل 
حال حاضر بر سرزمین های بیشتری اعمال نفوذ می کند 
به  ساله اش   25 تاریخ  در  دیگری  زمان  هر  از  بیش  و 

نیرو گیری می پردازد. آقای اوباما باید تجدید نظر کند.
  بازگشت از مرگ

این وضعیت با دو سال پیش متفاوت است. حتی قبل از 
کشته شدن اسامه  بن الدن در سال 2011 رهبری مرکزی 
القاعده که در نزدیکی مرز افغانستان در وزیرستان شمالی 
پاکستان پایگاه گرفته بود در وضعیتی دلسرد کننده بود و 
و  شده  تضعیف  سر نشین  بدون  هواپیما های  با حمالت 
به دشواری و با ریسک زیاد می توانست با سایر اعضای 
شبکه ارتباط برقرار کند. »القاعده در شبه جزیره عربستان«  
- تا جایی که به ظرفیت ها و افزایش حمالتش به غرب 
مربوط است - با حمالت هواپیما های بدون سرنشین به 
شدت آسب دید و با نیرو های یمنی به شدت ویران شد. 
»الشباب« هم در سومالی تحت فشاری مشابه بود چنانکه 
بودند  غرب  حمایت  مورد  که  آفریقا  اتحادیه  نیرو های 
همه،  از  مهم تر  کردند.  بیرون  اصلی  از شهر های  را  آنها 
بهار عرب ادعا های القاعده ی مرکزی را با اختالل مواجه 
تنها  را  غرب  حمایت  مورد  فاسد  رژیم های  که  ساخت 

می توان با خشونت ساقط کرد.
تمام آن دستاورد  ها در حال حاضر زیر سؤال رفته است. 
خارجی  مبارزان  استخدام  به  گذشته  از  بیش  الشباب 
پرداخته است )که به نظر می رسد برخی از آنها در حمله 
القاعده  داشته اند(.  مشارکت  وست گیت  خرید  مرکز  به 

به  منجر  که  بود  ترسی  مسئول  عربستان  شبه جزیره  در 
تعطیلی 19 سفارتخانه  آمریکا در تمام منطقه شده و در 
ماه اوت هشدار جهانی برای سفر را به صدا در آورد. با 
این حال هسته القاعده که عقب نشینی نیرو های غربی از 
افغانستان پس از 2014 را پیش بینی می کرد - دوباره به 

شرق وحشی این کشور بازگشته است.
و  القاعده  به  عربی  بهار  مسموم  فضا ی  همه،  از  مهم تر 
متحدانش میدان عمل و فضای باز غیر منتظره ای بخشیده 
است. کودتا علیه دولت احتماالً معتدل اسالمی و منتخب 
ایدئولوژیکی  قدرت  تا  کرد  کمک  القاعده  به  مصر  در 
خود را احیا کند. سالح ها از لیبی خارج و در تمام منطقه 
پخش شد و جنگ داخلی در سوریه یکی از خشن ترین 
سرشاخه های اصلی شبکه القاعده )یعنی القاعده در عراق( 
را احیا کرد؛ گروهی که اکنون به طور باشکوهی خود را 

»دولت اسالمی عراق و شام« می نامد.
  افکار پوچ بس است

از خود راضی بودن غرب تا چه حد مقصر این احیای 
شگفت آور است؟ بسیار اندک. اوباما بیش از اندازه مشتاق 
در  اشتباه  تکرار  خطر  معرض  در  او  است.  عراق  ترک 
افغانستان قرار دارد. امریکا برای جداً کردن سر گروه های 
بدون  هواپیما های  به  اندازه  از  بیش  تن  شان  از  القاعده  
سر نشین متکی بوده است. لئون پانه تا، وزیر دفاع قبلی حتًا 
به شکلی احمقانه در مورد شکست این شبکه با کشتن 
20 - 10 نفر از رهبران آن در پاکستان، سومالی و یمن 
سخن گفت. برداشت کلی از اشتهای رو به افول آمریکا 
برای مداخله در خاورمیانه با بی میلی اوباما برای حمایت 
همه جوره از اپوزیسیون میانه روی سوریه که آسیب  هم 

رسانده تقویت و تأکید شده است.
چه  تا  القاعده  حیات  تجدید  که  است  این  دوم  پرسش 

حساب  به  غرب  برای  تهدیدی  اندازه 
که  جدیدی  و  عمومی  عقیده  می آید. 
جهادی های خشن امروز - گرگ های تنها 
در  مبارزه  به  عالقه مند  واقعاً   - و خانگی 
به  اشتباه  اکنون  هستند  داخلی  نبرد های 
خارجی  مبارزان  از  برخی  می رسد.  نظر 
در سوریه کشته خواهند شد. برخی دیگر 
آرام  به زندگی   بود که  خوشحال خواهند 
خود در اروپا یا آمریکا باز خواهند گشت. 
تجربه و  آموزش،  توجهی  قابل  اما بخش 
به کشور خود خواهند  را  ارتباطات خود 
البته  هستند  آنها  از  استفاده  مشتاق  و  برد 
وقتی »تماس« با آنها گرفته شد و بی تردید 
تردید  همچنین  کرد.  خواهند  هم  چنین 
در  که  غربی هایی  که  دارد  وجود  اندکی 
مناطقی که جهادی ها در آنجا قوی هستند 
کار کرده یا زندگی می کنند بیش از همیشه دست به چنین 

خطری خواهند زد.
پرسش  نهایی این است که آیا می توان کاری انجام داد تا 
بار دیگر این موج معکوس شود. جواب بی تردید مثبت 
است. وقتی بوش »جنگ علیه ترور« را اعالم کرد هدفش 
از میان بردن و حذف رژیم هایی بود که حامی تروریسم 
از دولت های ضعیف  بر حمایت  تأکید  اما  امروز  بودند. 
)و گاه ناجور( در یمن، سومالی، عراق، لیبی مالی، نیجر 
و جاهای دیگر است که به مبارزه با القاعده می پردازند. 
حتی کنیا و نیجریه هم می توانند با کمک بیشتری چنین 
زمین  روی  سنگین  چکمه های  رد  معنای  به  این  کنند. 
و  لجستیک  اطالعاتی،  همکاری  معنای  به  بلکه  نیست 
حتی نیرو های ویژه و حمایت هوایی است. بیش از هر 
چیزی این کمک بیشتر به آموزش نیرو های امنیتی محلی 
اقتصاد های  به  بخشیدن  ثبات  و  دولت ها  نو سازی  برای 

اغلب لرزان است.
القاعده حد و حدود مضر  نگران کننده ترین جنبه احیای 
بودن این ایدئولوژی است که اکنون ناکامی های بهار عربی 
و  تمام مدارس  در  آن شتافته است و همچنان  یاری  به 
مساجد و وب سایت های جهادی و شبکه های تلویزیونی 
گسترش می یابد. پول هنوز از کشور های ثروتمند عرب 
برای   - ظاهری غرب  متحدان   - فارس  خلیج  حاشیه 
سرازیر  آن  از  بدتر  و  فعالیت ها  این  از  مالی  حمایت 
می شود. فشار بیشتری باید بر این حکومت ها وارد شود تا 
چنین کاری را متوقف کنند. به همین دلیل تمام قدرت نرم  
و احتماالً عظیم غرب برای دلربایی از مسلمانان میانه رو 
در مهم ترین نبرد ها یعنی نبرد عقاید بسیار سست وضعیف 

بوده است.

تأکید پوتین بر لزوم 
برخورد قانونی با مهاجران 

متخلف

جان کری:
امریکا در مقابل تروریسم نرمش 

نشان نخواهد داد
خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
عملیات  که  گفت  امریکا 
در  امریکایی  ویژه  نیروهای 
دهنده  نشان  سومالی  و  لیبی 
بر  امریکا  دولت  جدی  اراده 
فعالیت های  عامالت  دستگیری 

تروریستی است.
باراک  غیاب  در  که  کری  آقای 
امریکا  جمهور  رییس  اوباما، 
برای شرکت در نشست سازمان 
همکاری های اقتصادی آسیا – 
اقیانوسیه به اندونزی سفر کرده، 

همچنین گفت که امریکا در جنگ علیه تروریسم نرمش نشان نخواهد داد.
رسانه های امریکایی روز )شنبه 5 اکتبر- 14 مهر( اعالم کردند که نیروهای نظامی 
امریکایی در جریان عملیاتی در لیبی موفق شدند ابو انس اللیبی، از اعضای بلند پایه 

گروه القاعده را بازداشت کنند.
ظن آن می رود که ابو انس اللیبی در حمالت القاعده به سفارتخانه های امریکا در 

شرق آفریقا در سال 1998 دست داشته است.
همزمان، گزارش هایی درباره عملیات کماندوهای نیروی دریایی امریکا در سومالی 

برای بازداشت یکی از فرماندهان ارشد گروه الشباب منتشر شده است.
وزارت دفاع امریکا با تایید عملیات نظامیان این کشور در سومالی از انتشار اطالعات 

بیشتر خودداری کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز و شبکه ان بی سی در ابتدا گزارش کردند که کماندوهای 
امریکایی موفق به بازداشت یک فرمانده الشباب شده اند، اما نیویورک تایمز پس از 

مدتی اعالم کرد که به نظر می رسد این فرد در تبادل آتش کشته شده است.
به نوشته این روزنامه، نظامیان امریکایی پیش از اطمینان یافتن از مرگ هدف، مجبور 

به عقب نشینی شده اند.
گذشته  ماه  خونین  حمله  به  واکنش  در  عملیات  این  ها،  گزارش  این  اساس  بر 

تندرویان به یک مرکز خرید در کنیا صورت گرفته است.

اكونوميست             

این  قوانین  اگر  روسیه  مقیم  مهاجران  که  کرد  اعالم  پوتین 
کشور را نقض کنند، با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه اعالم کرد: مهاجران 
مجازات  کنند،  نقض  را  مهاجرت  قوانین  اگر  روسیه  مقیم 

می شوند.
پوتین در عین حال به مسووالن مربوط به مهاجران در روسیه 

دستور داد که قوانین مهاجران را بازنگری کنند.
او در نشستی با حضور اعضای بخش های محلی حزب حاکم 
روسیه گفت که قوانین مهاجران در روسیه تشدید خواهد شد.
افرادی  آمار  که  می شود  در حالی طرح  پوتین  اظهارات  این 
دیگر  و  افغانستان  ازبکستان،  تاجیکستان،  کشورهای  از  که 
مهاجرت  روسیه  به  قانونی  غیر  شکل  به  آسیا  کشورهای 
برای  روسیه  دلیل  همین  به  و  است  یافته  افزایش  کرده اند، 
مهاجران غیرقانونی برخی کشورهای آسیا قانون جدیدی را 

وضع کرده است.
از  مهاجران  که  صورتی  در  گفت:  روسیه  رییس جمهوری 
روسیه  وارد  قانونی  مدارک  داشتن  بدون  آسیایی  کشورهای 
شوند، عالوه بر اخراج از این کشور، حق ورود به روسیه را 

تا پنج سال دیگر ندارند.
پوتین تأکید کرده است که هرگونه نقض قوانین مهاجران در 

روسیه را نمی پذیرد.

اسد: 
هیچ ترس و نگرانی ندارم
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بخش نخست

چرا باید انگلیسی یاد 
بگیریم؟

شاید یادگیری زبان انگلیسی، مهم ترین گام در ارتقای کیفیِت زنده گِی شما باشد.
آیا هیچ فکر کرده اید که دسترسی به اطالعاتی که دیگران از آن بی بهره اند، چه قدر 
می تواند جالب باشد؟ یا صحبت کردن با افراد جالبی که دیگران نمی توانند با آن ها 
ارتباط برقرار کنند؟ یا تحت تأثیر قرار دادن اطرافیان تان هر موقع که دهان تان را 
باز می کنید؟ و یا پشت سر گذاشتِن دیگران با جهش های بزرگی که در شغل تان 

برمی دارید؟

  دسترسی به اطالعات
شما به چه چیزی عالقه مند هستید؟ علوم؟ موسیقی؟ کمپیوتر؟ سالمتی؟ تجارت؟ 
ورزش؟ رسانه های امروز از قبیل انترنت، تلویزیون و مطبوعات، دست  رسی تقریبًا 
نامحدودی را به اطالعات پیرامون موضوعاِت مورد عالقۀتان فراهم کرده است. 

فراموش نکنید که ما در عصر اطالعات زنده گی می کنیم.
تنها یک مشکل وجود دارد: بیشتر این اطالعات به زبان انگلیسی است.

آن ها  از  می توانید  باشید  بلد  انگلیسی  اگر  که  اطالعاتی  از  مثال  چند  این جا  در 
استفاده کنید، بیان می شود:

  صفحات وب
 بیش از یک میلیارد )1.000.000.000( صفحه اطالعات در انترنت وجود دارد! 
این شگفت انگیز است که تنها با یاد گرفتن یک زبان، به خیل عظیمی از اطالعات 

در پهنۀ انترنت دسترسی پیدا می کنید.

  کتاب ها در هر موضوعی، از سرتاسر جهان
نیز  و  بخوانید  بریتانیایی  یا  امریکایی  نویسنده گان  با  کتاب هایی  می توانید  شما   
باشید،  عالقه مند  که  موضوعی  هر  به  دیگر.  زبان های  از  ترجمه شده  کتاب های 

می توانید چیزی به انگلیسی دربارة آن پیدا کنید.

  مطبوعات
فقط مجله ها و روزنامه های انگلیسی زبان هستند که به راحتی در هر کجای جهان 
مجبور  نیوزویک  یا  تایم  مانند  مجله هایی  کردن  پیدا  برای  شما  می شوند.  یافت 

نیستید خیلی وقت صرف کنید.

  علوم
 زبان انگلیسی کلیـد دنیـای علم و فن آوری است. حـدود %95 مقـاالت علمی 
بـه  مربوط  آن ها  از   50% حدود  تنها  کـه  است  انگلیسی  زبان  به  شده،  منتشر 

کشورهای انگلیسی زبان )مانند امریکا و انگلستان( می باشد.

  گزارش های خبری
بگیرید.  نظر  در  را   CNN و   BBC جمله  از  بین المللی  تلویزیونی  شبکه های   
آن ها خبرها را بسیار سریع تر و حرفه یی تر منتشر می کنند. در هر کجای دنیا شما 

می توانید به آن ها دسترسی داشته باشید.

  گفت وگو با دیگران
انگلیسی را می توان »زبان گفت وگو« نامید. چرا؟ چون به نظر می رسد همۀ مردم 
جهان پذیرفته اند که برای گفت وگو و ارتباط با یک دیگر از زبان انگلیسی استفاده 

کنند.
انگلیسی  به  می توانند  جهان  در  نفر   )1.500.000.000( میلیارد  یک ونیم  حدود 

صحبت کنند. یک میلیارد نفر دیگر هم مشغول فراگیرِی آن هستند.
تقریبًا همۀ کنفرانس ها و مسابقات بین المللی به زبان انگلیسی برگزار می شود. به 

عنوان مثال، رقابت های المپیک یا جام جهانی فوتبال را در نظر بگیرید.
با  ارتباط  برقراری  برای  انگلیسی  زبان  از  مختلف  کشورهای  سیاست مداران 
قبیـل سازمـان  از  انگلیسی، زبـان اصلی سازمان هایی  استفاده می کنند.  یک دیگر 

ملل متـحد )UN(، نـاتـو )NATO( و... می باشد.

           مرضیه دافعیان

امروزه  که  دیدگاهی ست  پسامدرنیسم، 
و  علمی  اندیشمندان  از  بسیاری  آثار  در 
فرهنگی و هنری دیده می شود. گاه هم چون 
اصطالحی برای بیان آشفته گی، ابهام، گنگی 
هر  نفی  جهت  در  گاهی  و  نامفهمومی،  و 
حکم، ایده، دیدگاه و فراروایت، و در بعضی 
مواقع نیز در مقام نگاهی شکاک بر همۀ امور 

ظاهر می گردد.
تا  از  ” مدرنیسم  کتاب  مقدمۀ  در  کهون 
جریانی  را  پسامدرنیسم  پسامدرنیسم”، 
می داند که ابتدا در هنر مطرح و سپس وارد 
 ۶0 دهۀ  در  کم کم  شد،  دیگر  حوزه های 

را   جدیدی  فیلسوفان  میالدی 
  گردهمجمع آورد که از جنبش 
نظری به نام ساختارگرایی تعلیم 
چون  افرادی  و  بودند  گرفته 
میشل  دریدا،  ژاک  دلوز،  ژیل 
را  لیوتار  فرانسوا  ژان  و  فوکو 
فیلسوفان  این  می گرفت.  دربر 
فرهنگی  ـ  تحلیل ساختاری  به 
ساختارگرایی  حوزة  خود 
به درستی  این رو  از  و  پرداختند 
نامیده   ” پساساختارگرایان”  
هرگونه  عدم  آنان  شدند. 
پژوهش عقالنی پیرامون مفهوم 
هم چنین  پدیده ها،  از  واحد 
غرب  تمدن  بودن  نامشروع 
همۀ  سرکوب گرانۀ  طبیعت  و 
کردند  اعالم  را  مدرن  نهادهای 
پنهان  تناقض  وسیله  این  به  تا 
و شیوه های تسلط اجتماعی را 
که نتیجۀ عقل فعال است، نشان 
فکری  جریان  این  البته  دهند. 
نفی  به  خود  افراطِی  شکل  به 
حقیقت و هر امر مطلق می رسد 
از  بسیاری  سبب  همین  به  و 
امر  »این  که  معتقدند  فیلسوفان 
نوشته های خود آن ها را نیز نفی 

چنان چه  21(؛  )کهون،1381:  کرد«  خواهد 
حکم هیچ چیز مطلق نیست، به معنی مطلق 
نبودِن خود همین جمله نیز می باشد. با این 
چنین جریان  که  نیست  تردید  وجود جای 
اندیشه های  از نواقص خود، به  فکری جدا 
مهمی در فضای فکری مغرب زمین منجر شد 
که در ورای تمام کالم و گفتار و سواالت، 
هدفش به فکر واداشتن انساِن عصر حاضر 
پیرامون اموری است که در نظر اول بدیهی 
و طبیعی به نظر می آیند، در حالی که چیزی 
این  در  نیستند.  امروز  بشر  دستاورد  جزِو 
جستار، به دو نمونه از تأثیر پسامدرنیسم بر 

انسان شناسی می پردازیم:
به  پست مدرن  انسان شناسان  نگرش  الف( 

علوم پایه و زیستی
روش شناسی  در  پسامدرنیسم  نگرش  ب( 

علم انسان شناسی 
الف( نگرش انسان شناسان پسامدرن به علوم 

پایه و زیستی 
خاصی  نگرش  با  پسامدرن  انسان شناساِن 
که نسبت به علم و شاخه های علمی ایجاد 
موجود  کلیشه های  از  بسیاری  می کنند، 
دربارة علم را درهم می شکنند و و این نکته 
را نمایان می سازند که چه گونه ساختارهای 
علمی در همۀ حوزه ها خود را در دایره یی 
فرضی و معین قرار می دهند و عالوه بر این، 
چه معیارهایی در این حوزه قرار دارد که به 
فعالیت های مشخص مشروعیت  یک سری 
می بخشد. این موضوع در چارچوب نظریۀ 

است:  شده  بیان  به خوبی  بوردیو  میدان 
را  میدان  خود  نظری  دیدگاه  در  بوردیو 
که  می کند  معرفی  اجتماعی  ُخرده فضاهای 
منافع  و  موضوعات  بازی،  شرایط  هرکدام 
علمی،  ادبی،  دارند)میدان  را  خود  خاِص 
میدان ها  این  و...(.  ژورنالیستی  سیاسی، 
دارند،  خودساالری  یک دیگر  به  نسبت 
یعنی دور از تأثیرات دگرساالرانۀ میدان های 
می دهند  ادامه  خود  کار  به  اجتماعی  دیگر 
و  تعیین کننده  قواعد  و  انسانی  کنش های  و 
داخل  در  کنش ها  این  به  مشروعیت دهنده 
خرده فضاهای  این  می یابند.  معنا  آن ها 
اجتماعی در لحظۀ معینی از زمان در دریافتی 
افقی هم چون »فضاهای ساختاریافتۀ مواضع« 

نمایان می شوند و رابطه یی از قدرت در میان 
موقعیت  دست یابِی  برای  آن ها  کنش گران 
سرمایه های  نتیجه،  در  و  دارد  وجود  برتر 
بسیاری توزیع می گردد. بر اساس چارچوب 
نظری وی می توان مقولۀ علم را نیز هم چون 
میدانی با چنین سازوکاری در نظر گرفت که 
تنها به یک سری فعالیت ها آن هم بر اساس 
مشروعیت  تعیین شده  پیش  از  معیارهای 

می بخشد.
در همین راستا، شارون تراویک نیز این نکته 
انحصاری  به شدت  علم  که  می دارد  بیان  را 
دست یابی  برای  افراد  که  چرا  است؛  شده 
مراحل  از  باید  علمی،  باالی  مراتب  به 
به  و  بگذرند  شغلی  و  آموزشی  مختلف 
منابع و نشریات خاصی دسترسی پیدا کنند. 
قواعد  که  دارند  وجود  گروه هایی  هم چنین 
او  می کنند.  تعیین  را  علمی  کار  روش  و 
حتا بسیار عمیق تر به موضوع می نگرد و از 
محدودیت هایی که خودِ ابزار و وسایل علم 
در نگاه محقق ایجاد می کند، سخن می گوید 
با  وسایل  و  ابزار  این  که  است  معتقد  و 
عالیمی که از خود صادر می کنند، قضاوت 
مطابقت شان با دنیای بیرون را تا حدی تعیین 
هزینۀ  هرچه قدر  مثال:  عنوان  به  می نمایند. 
محافل  حمایت  امکان  باشد،  باالتر  تحقیق 
علمی از آن نیز باالتر می رود. تراویک سعی 
دارد نشان دهد که همین تولیدات علمی نیز 
اموری کاماًل اجتماعی و انسانی هستند. علم 
با  انسانی  ارتباط  دریچۀ  از  که  است  امری 

جهان بیرون تعریف می شود و از آن جا که 
طرِف  یک  است،  فرهنگی  موجودی  انسان 
این ارتباط در دل فرهنگ قرار دارد. چنان که 
یک   هرگز  فشیر ” می گوید  فرهنگ  مایکل 
متغیر نیست، بلکه حوزه یی است که معنا در 
آن آفریده می شود”، و لذا هیچ امر معناداری 
را نمی توان خارج از آن تصور کرد. به همین 
خصوص  در  می تواند  انسان شناسی  جهت 
بپردازد  بررسی  و  مطالعه  به  موضوع  همین 
و سعی کند تا عالوه بر دریافت موضوعاتی 
که می توانند به عنوان پژوهش علمی مطرح 
داخل  در  مبحث  یک  که  را  روندی  شوند، 
یک  به  تبدیل  تا  می کند  طی  فرهنگ  یک 

پژوهش علمی شود را نیز دریابد. 
وضعیت”   کتاب  در  لیوتار 
اشاره  نکته  همین  پسامدرن ”  به 
”دانش”  از واژة  منظور  دارد. وی 
مصداقی  گزاره های  را یک سری 
معتقد  بلکه  نمی داند،  مشخص 
مفاهیمی  شامل  دانش  که  است 
کردن،«   عمل  »چه گونه  چون 
»چه گونه  و  زیستن«  »چه گونه 
غیره  و  دادن«  savoir ]  گوش 
 fair - savoir viver - savoir
 ecouter]است، اما همیشه در هر
جامعه و فرهنگی سیستمی وجود 
داشته که به نوع خاصی از دانش 
این  مشروعیت می بخشیده است. 
اجازة  که  است  اجتماعی  سیستم 
می دهد  را  دانش  حدومرز  تعیین 
کسی  چه  که  می کند  مشخص  و 
نمی داند.  کسی  چه  و  می داند 
مردم شناسی  نقد  به  حتا  لیوتار 
است  معتقد  و  می پردازد 
خودش  معرفی  با  مردم شناسی 
جوامع  مطالعۀ  علم  عنوان  به 
عدم  افق  یک  غیرتوسعه یافته، 
توسعه یافته گی در نظر می گیرد و 
دانش را در آن جوامع در محدودة 
کیفیات  دارای  که  می بیند  سنت 
جداگانه یی نیست که بر سرش مناقشه باشد 
و دایمًا در معرض نوآوری قرار گرفته باشد. 
انسان شناسی  تا  شد  باعث  گفتمان ها  این 
تحقیقش  فرایندهای  نگرش و حتا  تغییر  به 
برآید و در نهایت با ارتباط گسترده یی که با 
دیدگاه پسامدرنیسم یافت، توانست بسیاری 

از این ساختارهای علمی را درهم شکند. 
عنوان  زیر  موردش  در  ما  که  چیزی 
انسان شناسی پسامدرن صحبت می کنیم، در 
واقع در نظرات افرادی چون لیوتار و بوردیو 
تجلی  علم  مطالعات  به  نسبت  و...  فیشر  و 
می یابد. باید به این نکته واقف بود که نقطۀ 
تمرکز سخن آن ها در نمایان ساختن چهرة 
واقعی علم در عصر حاضر می باشد. علم که 
یگانه امر مطلق و مقدس عصر روشن گری 
از  بسیاری  نظر  در  می شد،  محسوب 
متکثر  کاماًل  دارای ساختاری  انسان شناسان، 
امری واحد آن هم  به معنای  است و چیزی 
به معنای اروپایی اش نیست. تراویک در این 

خصوص این گونه بیان می دارد:
فعالیت های  می شود،  نامیده  ”علم”  »آن چه 
را  ـ  واحد  فعالیت  یک  فقط  نه  و  ـ  متعدد 
در بر می گیرد؛ آن چه ”روش علمی” نامیده 
یک  فقط  نه  و  متعدد،  روش های  می شود، 
بدان  این  می گیرد.«  بر  در  را  واحد  روش 
معنی ست که هر زیر مجموعه تحقیق اعمال 
تحقیقاتی خاِص خودش را دارد. بنابراین، از 
این لغات باید به صورت جمع، و نه مفرد، 
استفاده شود: علم ـ ها و روش ـ های علمی.” 

جستاری در 
پسامدرنیسم و انسان شناسی

بخش نخست



مارال فرخی 
بخش نخست

نویسنده،  ناباکوف،  والدیمیر  اثر  تاریکی«  در  »خنده 
مترجم، شاعر و استاد ادبیات برجستۀ روس تبار است و 
از مطرح ترین رمان های این نویسنده به شمار می رود. 
ناباکوف عالوه بر اعتبار فراوانش به عنوان رمان نویسی 
طراز اول، در حوزة تدریس و نقد ادبی هم از سرآمداِن 
قرن بود. او یکی از چهره های ادبی برجستۀ قرن بیستم 
به شمار می رود. وی این رمان را در سال 1932 نوشت. 
نقدهای  این رمان،  از نگارش  در طی هفت دهه پس 
بسیاری در مورد آن نوشته شده و فلمی هم بر اساس 
آن ساخته شده است. هدف این نوشتار، بررسی این اثر 
با  این نقد و بررسی  با نگاهی جامعه شناسانه است و 
تکیه بر مقالۀ »کالن شهر و حیات ذهنی« گئورگ زیمل، 
»زنده گی  مقالۀ  و  مارکس  بیگانه گی«  خود  »از  نظریۀ 
قهرمانی و زنده گی روزمره« مایک فدرستون و نظریات 
فروید انجام می شود. بدیهی است نگارنده به هیچ وجه 
بیان گر  رو  پیش  نقد  و  نمی داند  ادبی  منتقد  را  خود 
دیدگاه های شخصی نویسنده دربارة این اثر بزرگ ادبی 

است.
   تراژدی سقوط انسان

که  داستان هایی ست  دست  آن  از  تاریکی«  در  »خنده 
زیاد شنیده ایم و خوانده ایم و شاهد بوده ایم. ناباکوف 
خود به طنز، دقیقًا به همین نکته اشاره می کند که کل 
به جایی  داستان را می توان در چند خط شرح داد و 

هم برنمی خورد:
مردی  آلمان  برلین  شهر  در  روزگاری  »روزی 
زنده گی می کرد به نام آلبینوس. او متمول و محترم و 
خوش بخت بود. یک روز همسرش را به خاطر دختری 
قرار  بی مهری  مورد  ورزید،  عشق  کرد،  ترک  جوان 
پایان  به  فالکت  و  بدبختی  در  زنده گی اش  و  گرفت 

رسید.« )ص 1(
به گفتۀ ناباکوف، دو خط باال کل داستان است و اگر 
در نقل آن، منافع مادی و لذت نبود، احتماالً ایشان از 

آن صرف نظر می کردند.
داستان به شیوة دانای کل روایت می شود و نمایان گر 
توصیف شخصیت ها  در  او  است.  ناباکوف  سیاه  طنز 
لحنی طعنه آمیز دارد و جای جای داستان که به عنوان 
با  را  نکته هایی  اغلب  دارد،  پرانتز  در  راوی حضوری 
لحنی کنایه آمیز به نقالی خود اضافه می کند که بدبینی 
او را پُررنگ تر نشان می دهد. ناباکوف با نثری ساده و 
ُفرمی  پیچیده گی های  از  دور  به  و  سرراست  و  روان 
و روایی و با لحنی بدبینانه یا شاید واقع بینانه، تالش 

می کند که واقعیت های تلخی را به اثبات برساند:
انسان ها، موجودات بدبخت و مفلوکی هستند که برای 
این دنیا گذاشته اند و هر یک در  پا  زجر دادن هم به 
آزار  از  حتا  که  قسی القلب  است  جالدی  خود  باطن 

دادِن کسانی که دوست شان دارد نیز دریغ نمی ورزد.
که  آن گونه  ـ  داستان  اصلی  شخصیت  ـ  آلبینوس 
مالیم  شکلی  »به  که  است  مردی  می گوید،  ناباکوف 
او  ُکندذهن«)ص11(.  حدی  تا  و  خوش قیافه  موقر  و 
جنسی  شدید  مولفه های  با  واقعی  عشق  یک  آرزوی 
زن های  با  رابطه  در  که  عشقی  می پروراند؛  دل  در  را 
آن  کردِن  تجربه  به  موفق  کسل کننده،  اغلب  و  متعدد 
گفت  می شود  آن که  »با  نیز  ازدواج  در  و  است  نشده 
الیزابت را دوست داشت، این زن نمی توانست آن شور 
به جان  برانگیزد که در حسرتش  او  و هیجانی را در 
آمده بود«)ص12(. شور و هیجانی که مارگو ـ معشوقۀ 
فرجام  نیز  نهایت  در  و  برانگیخت  او  در  ـ  جوانش 

تلخی را برایش رقم زد. 
دوست  با  دیگر  مردهای  منظرة  »دیدن  که  آلبینوس 
از   ،)1۶ می داد«)ص  آزارش  همیشه  دخترهای شان 
همان ماه های اول ازدواج به »یک معشوق دیگر« فکر 
حتا  که  دارد  سلطه  او  بر  آرزو  این  آن قدر  و  می کند 
هنگامی که همسرش برای زایمان به شفاخانه می رود، 
دو فکر تیره و تار مثل خوره به جانش افتاد که هر یک 
تیره گی خاص خود را داشت. یکی آن که زنش ممکن 
است بمیرد، و دیگر این که »کاش قدری بیشتر دل و 

جرأت داشت و می توانست دختری صمیمی پیدا کند 
و او را با خود به اتاق خواب خالی اش ببرد«)ص14(. 
او عاقبت با اصرار بیمارگونه یی با یک کنترولچی سینما 
»مارگو پیترز« دوست می شود و عشقی را که همیشه در 

آرزوی آن می سوخت را از او گدایی می کند.
از  آلبینوس پس  پیترز« دختر جوانی است که  »مارگو 
آن که به وصالش رسید، »دریافت دقیقًا به همان چیزی 
این  عاقبت  و   )72 است«)ص  رسیده  می خواسته  که 
معشوقۀ جوان، »آلبینوس« را به قهقرای تباهی و نابودی 
می کشاند. ناباکوف در تصویر کردن کودکی و نوجوانی 
»مارگو«، مهارت و ایجازی کم نظیر نشان می دهد. پدر 
»مارگو«، »دربانی است که در جنْگ موجی شده است« 
مادرش »هنوز جوان بود اما ُخرد و فرسوده شده بود 
تنها  »اتو«  و  بی عاطفه«)ص20(  و  خشن  بود  زنی  ـ 
و  است  دوچرخه سازی  کارخانۀ  گارگر  مارگو،  برادر 
بیشتر  مانند  که  »مارگو«  دارد.  اوباش گری  به  تمایل 
دختران طبقات فقیر، در آرزوی ارتباط با ثروت مندان 
از  ساله گی  شانزده  در  می سوزد،  شدن  ثروتمند  و 
»همیشه  و  بود  سینما  دیوانۀ  »مارگو«  می گریزد.  خانه 
خزهای  با  زیبا  ستاره یی  هم چون  را  خود  خیال  در 
باشکوه می دید که دربان هوتلی زیبا و بزرگ با چتری 
غول آسا کمکش می کند از موتر پیاده شود«)ص 25(. 

او مدتی ُمدل نقاشی می شود، پس از آن با مردی آشنا 
او  میلر معرفی می کند و معشوقۀ  را  می شود که خود 
می شود. میلر پس از مدت کوتاهی او را ترک می کند 
برای  حتا  او  می آورد.  رو  خودفروشی  به  »مارگو«  و 
هنرپیشه شدن هم به چند جا سر می زند، اما علی رغم 
کمپنی های  صاحبان  بی اعتنایی  مورد  زیبایی اش، 
سینما  کنترول چی  ناچار  به  و  می گیرد  قرار  فلم سازی 
»آلبینوس« در همان سینما آشنا می شود.  با  می شود و 
یافتن آن  آلبینوس برای گم شده یی که همیشه آرزوی 
را در دل داشت، آپارتمانی اجاره می کند، اما مارگو که 
در  می خواهد  می داند،  خود  ترقی  نردبان  را  آلبینوس 
خانۀ باشکوهی مانند خانۀ »آلبینوس« زنده گی کند. او 
نامه یی به »الیزابت« می نویسد و او را در جریان رابطۀ 
سرخورده  الیزابت  می دهد.  قرار  »آلبینوس«  و  خود 
»آلبینوس« را ترک می کند و عرصه را برای یکه تازی 
»مارگو« هموار می کند. »مارگو« به ساده گی در آپارتمان 
آلبینوس ساکن می شود، اما به این هم راضی نیست و 
او  با  و  را طالق دهد  »آلبینوس« همسرش  می خواهد 
دارد  جنسی  سلطۀ  آلبینوس  بر  »مارگو«  کند.  ازدواج 
و  ترسو  دورغگو،  »تو  می کند:  تحقیر  را  او  اغلب  و 
ابله استی«. ناباکوف در این جا به عنوان راوی دخالت 
چند  در  را  او  شخصیت  کل  ساده  و  »صاف  می کند: 

کلمه خالصه کرد«. اما »مارگو« پس از گذشت مدت 
»سینما،  دلش  و  می رود  سر  حوصله اش  کوتاهی 
می خواست  سیاه پوستی  موسیقی  و  شیک  رستورانت 
»)ص 80(. »مارگو« در کنار آلبینوس که سنی دو برابر 
»برایش  رابطه  این  می کند.  تنهایی  احساس  دارد،  او 
همواره عشق منهای چیزی دیگر خواهد بود، در حالی 
معشوقش، همیشه  نخستین  با  تماس  که کوچک ترین 
برایش همه چیز بود« )ص99( و خالی درونی او را 
پر می کرد. همۀ دوستان و اطرافیان »آلبینوس« به خاطر 
رابطه اش با »مارگو« از اطراِف او پراکنده شدند و در 
همین هنگام، سر و کلۀ »اکسل رکس« یا همان »میلر 
ـ اولین معشوق مارگو« در زنده گی آن ها پیدا می شود.

»اکسل رکس« کاریکاتوریست، همان کسی که خود را 
به »مارگو« میلر معرفی کرده بود، آشنایی محدودی هم 
با »آلبینوس« داشت: قرار بود آلبینوس بر روی تبدیل 
یکی از طرح های او به فلم، سرمایه گذاری کند. دیدار 
دوباره و کاماًل اتفاقی او و »مارگو« در مهمانی رخ داد 
برپا شده  آلبینوس  آپارتمان  افتخار ورودش در  به  که 
بود. »رکس« از آن دست موجوداتی است که »مشکل 
داشته  خاصی  پزشکی  اسم  که  ندارد  مخوفی  روانی 
بی تفاوت  به غایت کنجکاو و  باشد«)ص 121(، فقط 
است. او نمونۀ آن دست »لمپن هنرمندهایی است که 
در حاشیۀ هنر زنده گی می کنند و با سوءاستفاده از این 
می گذرانند«.  روزگار  مردم،  انداختن  دست  و  آن  و 
»رکس« فقیر و از همه جا رانده، دیدار دوباره با »مارگو« 
و موقعیت تازة او را به فال نیک می گیرد. رابطۀ پنهانی 
آغاز می شود و همان حال »رکس« تالش  بین آن دو 
با »آلبینوس« برقرار کند و به  می کند تا رابطۀ دوستی 
در  دست  او  می شود.  هم  موفق  که  یابد  راه  او  خانۀ 
دست »مارگو« به »آلبینوس« خیانت می کند، پولش را 

می خورد و او را دست می اندازد.
فروید وقتی به مقولۀ تمدن می پردازد، دو اصل بنیادین 
را در آن دخیل می داند: اصل لذت و اصل واقعیت. بنا 
بر اصل لذت، ما هر آن چه خوشایندمان باشد را طلب 
کنیم و انجام می دهیم و اصل واقعیت ایجاب می کند 
نیروی  و  دهیم  قرار  نبایدها  و  باید  تابع  را  لذت مان 
خود را به سوی دیگری هدایت کنیم و عین حال، میل 
به لذت از بین نمی رود. امیالی که نمی توانند برآورده 
را  آن  فروید  که  ـ  ذهن  از  خاصی  جای  در  شوند، 
ناخودآگاه می داند ـ انباشته یا سرکوب می شوند. فروید 
معتقد است محتویات ناخودآگاه، عمدتًا امیال جنسی 
 « »خود  فروید،  نظریات  بر  بنا  است.  سرکوب شده 
حوزه یی از روان است که تحت سیطرة »اصل واقعیت« 
قرار دارد. »خود« مظهر خرد و مال اندیشی است، زیرا 
از  .«نهاد« حوزه یی  می کند  مهار  را  غریزی  تحریکات 
روان است که تحت سلطۀ »اصل لذت« است و نقش 
آن، ارضا کردن غرایز لذت طلبانۀ انسان بدون توجه به 

قیدوبندها و هنجارهای اخالقی اجتماعی است.
سه شخصیتی که داستان »خنده در تاریکی« حول محور 
آن ها شکل می گیرد، به نظر من سه شخصیت منحصر به 
فرد هستند که می توان آن ها را مطابق با الگوی فرویدی 
تحلیل کرد. هر سه، موجوداتی »غریزه محور« هستند، 
ـ  عشق  عطش  در  آلبینوس  متفاوت.  درجاتی  با  البته 
می سوزد. محدودیت های  ـ  پرشور  رابطۀ جنسی  یک 
را  او  ارتباط،  برقراری  در  ناتوانی  اجتماعی،  اخالقی 
بارها در رسیدن به این آرزو ناکام می گذارند. آلبینوس، 
شخصیتی که چندان همدلی در خواننده برنمی انگیزد، 
آرزویی را در دل می پروراند که چندان مشروع نیست 
نیست.  و غریبی هم  آرزوی عجیب  در عین حال،  و 
آلبینوس در ابتدای داستان، درگیر »خود« اجتماعی اش 
این  به  نهایت  در  نهادی اش،  خواست  با  درگیر  و 
خواست تسلیم می شود. از میانه های داستان »غریزه« در 
مقام »عقل« عمل می کند. او لذتی را که در طلبش بود، 
تهی می شود و در آخر  از درون  به دست می آورد و 
مهارتی  با  ناباکوف  شده.  مبدل  »هیچ«  به  که  می بینیم 
بی نظیر، درون کاوی عمیقی از کاراکترهای رمانش ارایه 
نشان  ما  به  را  آن ها  ذهِن  پنهان  الیه های  او  می کند، 

می دهد.
می دهند.  رخ  برلین  کالن  شهر  در  داستان،  اتفاقات 
مدرن  ذهن  ویژه گی های  از  را  حساب گری  »زیمل« 
نه  انسان می داند: وقت شناسی و حساب گری و دقت 
فقط با اقتصاد پولی و خصلت عقالنی در ارتباط نزدیک 
کالن شهری  هستِی  شدت  و  پیچیده گی  بلکه  هستند، 
نیز آن ها را به زنده گی تحمیل می کند. این نشانه ها در 
عین حال باید محتوای زنده گی را رنگ ولعاب بدهند 
و طرد انگیزش ها و نشانه های غریزی و عقل گریز را 
تسهیل کنند؛ یعنی آن انگیزه  ها و غرایزی که می کوشند 
شکل زنده گی را از درون تعیین کنند و تن به پذیرش 
زنده گی قراردادی و دقیق و عام که از خارج تحمیل 
اقتصاد  که  است  معتقد  زیمل  نمی دهند.  باشد،  شده 

پولی، بر کالن شهر سیطره دارد.
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خنده در تاریکیِ ناباکوف 
با تکیه بر نظریۀ کالن شهر زیمل
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اتفاقات داستان، در کالن  شهر برلین رخ می دهند. »زیمل« حساب گری را از ویژه گی های 
ذهن مدرن انسان می داند: وقت شناسی و حساب گری و دقت نه فقط با اقتصاد پولی و 
خصلت عقالنی در ارتباط نزدیک هستند، بلکه پیچیده گی و شدت هستِی کالن شهری 

نیز آن ها را به زنده گی تحمیل می کند. این نشانه ها در عین حال باید محتوای زنده گی را 
رنگ ولعاب بدهند و طرد انگیزش ها و نشانه های غریزی و عقل گریز را تسهیل کنند؛ یعنی 
آن انگیزه  ها و غرایزی که می کوشند شکل زنده گی را از درون تعیین کنند و تن به پذیرش 

زنده گی قراردادی و دقیق و عام که از خارج تحمیل شده باشد، نمی دهند. زیمل معتقد 
است که اقتصاد پولی، بر کالن شهر سیطره دارد
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کرسی های دولت خالی شد!

ترک سمت برای تصاحب قدرت
          ناجیه نوری

باعث  ریاست جمهوري  انتخابات  در  نامزدان  تعدد 
رفتن انتخابات به دور دوم و در نهایت انتخابات سبب 
بروز مشکالت اقتصادي، امنیتي و حتا سیاسي خواهد 

شد.
شماري از اعضاي مجلس و آگاهان با اظهار این مطلب 
تاکید دارند که تعدد نامزدان ضمن این که انتخابات را 
به دور دوم می کشد، مشکالت اقتصادي و سیاسي را 

نیز در پي خواهد داشت.
و  وزارت خانه ها  در  بی بندوباری  ایجاد  از  آن  ها 
نهادهایی که مسووالن آن ها استعفا داده اند، نیز هشدار 

داده اند.
دلیل  به  دولتی  بلندپایۀ  مقامات  از  زیادي  تعداد 
چند  طي  ریاست جمهوري  انتخابات  در  نامزدشدن 

روز گذشته از پست هاي شان استعفا دادند.
محمد  سیاف،  رسول  عبدالرب  استاد  رسول،  زلمي 
عبدالرحیم  احمدزي،  غني  اشرف  خان،  اسماعیل 
وردک، محمد محقق، حبیبه سرابی، وحیداهلل شهرانی، 
عزیزاهلل لودین، انورالحق احدی، هدایت امین ارسال، 
گل آقا شیرزی، جنرال عبدالرشید دوستم، سید حسین 
سیداسحق  افضلی،  عبداالحد  شاه  بلخی،  عالمی 
گیالنی، محمد ابراهیم قاسمی، و برخی از چهره های 
دیگر به منظور شرکت در انتخابات از سمت های شان 

کنار رفته اند.
جانداد سپین غر رییس اجرایه یي بنیاد انتخابات آزاد و 
عادالنه افغانستان یا فیفا مي گوید،  کنار رفتن مقامات 
انتخابات  در  نامزدشدن  دلیل  به  حکومتي  پایۀ  بلند 
را  گسترده  فساد  زمینۀ  مي تواند  ریاست جمهوري 

فراهم کند.
کنار  در  دولتي  پست های  خالي شدن  کرد،  تاکید  او 
از یک طرف  مي دهد،  را گسترش  فساد  دامنۀ  این که 

بیشتر  صالحیت  و  کم  مسوولیت   داراي  سرپرست، 
است و از سوي دیگر مداخلۀ سرپرست ها در مسایل 
انتخابات ممکن است مشکالت بیشتري را به بار آورد.
به گفتۀ سپین  غر، تجارب سال هاي گذشته نشان داده 
امتیاز گرفتن وارد میدان  افراد به خاطر  از  که شماري 
نشان دادن  براي  هم  بعضي ها  و  مي شوند  انتخاباتي 
توانایي و قدرت خود نامزد انتخابات ریاست جمهوري 
مي شوند؛ بنابراین مي توان گفت که میدان انتخاباتي به 

نحوی میدان زورآزمایي است.
چالش زا  اقتصادي  لحاظ  به  را  نامزدان  افزایش  او   
نامزدان راي را میان خود  دانسته گفت، ممکن است 
شود،  تقسیم  راي  که  مقداري  هر  به  و  کنند  تقسیم 
برود زیاد مي شود  به دور دوم  انتخابات  اینکه  امکان 
اقتصادي  لحاظ  از  دوک  دور  به  انتخابات  رفتن  و 

چالش آفرین خواهد بود.
رییس اجرایه یي فیفا تاکید کرد، رفتن انتخابات به دور 
دوم در کنار مشکالت اقتصادي ممکن است از لحاظ 
به  را  مشکالتي  انتخابات  کمیسیون  براي  تخنیکي 
بیاورد و مشکالت سیاسي را نیز در پي خواهد داشت.

سپین غر همچنان گفت، زماني که شمار نامزدان زیاد 
رفتن  و  رفت  خواهد  دوم  دور  به  انتخابات  باشد، 
انتخابات به دور دوم ضمن اینکه مشکالت اقتصادي 
در پي خواهد داشت، مشکالت امنیتي و سیاسي را نیز 

به بار خواهد آورد.
اندازه یی که تعداد  به هر  از سو دیگر،  وي مي گوید: 
نامزدان زیاد باشد، انتخاب براي مردم مشکل خواهد 
بود، زیرا ممکن است مردم و به خصوص کساني که 
سواد ندارد، نتوانند در میان نامزدان، کاندید مورد نظر 
خود را پیدا کنند و از طرف دیگر نیروهاي امنیتي براي 
تامین امنیت این نامزدان در هنگام کمپاین انتخاباتي با 

چالش مواجه شوند.
مجلس  عضو  عزیز  فاطمه  داکتر  حال،  همین  در 

خاطر  به  افراد  از  شماري  مي گوید،  نماینده گان 
گرفتن امتیاز در حکومت آینده و شماري هم به دلیل 

مطرح شدن وارد میدان انتخاباتي شدند.
ممکن  انتخابات  پایان  در  هم  تعدادی  کرد،  تاکید  او 
در  تا  بروند  کنار  میدان  از  دیگر  نامزد  نفع  به  است 
آینده بتوانند امتیاز کسب کنند و اما  نباید این مساله 
را نادیده گرفت که ممکن است شماري هم به خاطر 

خدمت به مردم وارد کارزار انتخاباتي شده باشند.
این عضو مجلس افزود ، اما اگر تعداد نامزدان افزایش 
یابد، از یک طرف انتخاب براي مردم مشکل خواهد 
دست  روي  را  گزافي  مصرف  هم،  سوي  از  و  شد 
کمیسیون انتخابات خواهد گذاشت؛ بنابراین اگر تعداد 
نامزدان کم باشد هم انتخاب براي مردم سهل خواهد 

بود و هم از لحاظ اقتصادي مفید تمام خواهد شد.
به گفتۀ بانو عزیز، مشکل دیگر تعدد نامزدان، افزایش 
بي بند و باري در وزارت خانه هایی که مقامات آنان به 
رفتن  کنار  مقام  شان  از  انتخابات  در  نامزدشدن  دلیل 
و این وزارت خانه ها توسط سرپرستان اداره مي شوند، 

است.
وزارت خانه ها  که  حاضر  حال  در  کرد،  تصریح  وي 
توسط وزیران اداره مي شوند، فساد بي داد مي کند و اما 
اداره  به وسیله سرپرستان  وزارت خانه ها  اکثریت  اگر 
شود، فساد بسیار گسترده یی این وزارت خانه ها را فرا 

خواهد گرفت.
این عضو مجلس افزود، ما امیدوار استیم هر نماینده و 
یا هر وزیر، معین، والي و سایر مقامات دولتي زماني 
که استعفا مي دهند، باید بالفاصله سایر افراد معرفي و 

جایگزین آنان شود تا از بروز فساد جلو گیري شود.
گفتني است که درآخرین روز ثبت نام نامزدان یعني 
انتخابات  در  نامزد شدن  براي  نفر  یازده  روز گذشته 
ریاست جمهوري سال 1393 خورشیدي در کمیسیون 

مستقل انتخابات ثبت نام کردند.
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به افغانستان...
آلمان متعهد شدند تا پس از سال 2014 میالدی، 800 
ماموریت  که  زمانی  بگذارد؛  باقی  افغانستان  در  سرباز 
برلین  می شود.  گرفته  ایساف  از  بین المللی  آموزشی 
صدها میلیون یورو برای کمک به افغانستان در سه سال 

آتی در نظر گرفته است.
سفر روز گذشتۀ وستروله و دومزیز به افغانستان نشان 
با  آلمان  دولت  ارشد  مقام  دو  این  سفر  اولین  دهنده 

یکدیگر به کشور  محسوب می شود.
  نگرانی از خروج نیروهای آلمانی از کندز

در حالی که خروج نیروهای آلمانی از کندز به زودی 
پایان می یابد، فرماندهان افغان نگران مشکالتی هستند 

که پس از خروج ارتش آلمان ممکن است پیش آید.
ارتش آلمان اعالم کرده که تا پایان سال 2014 حدود 
حاوی  کانتینر   4800 و  زره پوش  نقلیه  وسیله   1200

این  ارتش  وسایل  دیگر  و  کامپیوتر  مهمات،  سالح، 
کشور باید به آلمان انتقال داده شوند.

در حالی که قرار است به زودی خروج نیروهای آلمان 
از کندز پایان  یابد، چند هفته پیش اعضای طالبان چند 
کندز  در  آلمانی ها  اردوگاه  خارجی  پست های  به  بار 

حمله کردند.
کاروان سالح ها و تجهیزات آلمان به تدریج از اردوگاه 
کندز به مقر فرماندهی آلمان در شهر مزار شریف منتقل 
می شوند. مزار شریف مسیر اصلی برای انتقال سربازان 
و تجهیزات نیروهای آلمانی از کندز به شمار می رود. 
در  آلمان  تجهیزات  کاروان  از  حفاظت  برای  تانک ها 
مسیر دو شهر مستقر هستند و بالگردها به همراه پهپادی 

فرایند انتقال را دنبال می کنند.
به  از کندز  آلمانی  نیروهای  این آخرین مرحله خروج 
حساب می آید و کارشناسان آن را خطرناک ترین مرحله 
ارزیابی می کنند، زیرا گفته می شود نیروهای طالبان بار 

دیگر در کوه های کندز تقویت شده اند.
ارتش آلمان در نظر دارد نیروهایش را قبل از فرارسیدن 
زمستان و وخیم شدن وضعیت آب و هوا از کندز خارج 

کند.
کندز  در  آلمان  یگان های  فرمانده  شنایدر،  یوخن 
ما  البته  باشیم.  حمله  منتظر  همواره  باید  ما  می گوید: 

آماده پاسخگویی به این حمالت هستیم.
شنایدر می گوید، همه می دانند که نیروهای آلمان عاملی 
برای ثبات و امنیت این منطقه بوده اند و تنها برای کندن 

چاه آب به افغانستان نیامدند.
افغان پست های خارجی کندز  از سوی دیگر، فرمانده 
اعالم کرد: برای خروج نیروهای آلمان از کندز خیلی 
زود است. من فکر می کنم این نیروها باید بیشتر بمانند. 
در حال حاضر مشکلی نداریم اما فقط خدا می داند که 

چه اتفاقی پس از خروج آلمانی ها خواهد افتاد.

نامزدان انتخابات...
 که در 34 والیت افغانستان در مناظره ها حاضر شود و 

کمپاین انتخاباتی را به پیش ببرد.
در همین حال، زلمی رسول نامزد دیگر انتخابات ریاست 
حفظ  را  ملی  وحدت  که  گفت  افغانستان  جمهوری 
افغانستان  منافع  و  ها  ارزش  از  دفاع  با  و  کرد  خواهد 

حکومتداری خوب را در افغانستان تقویت می نماید.
خواهد  بهبود  را  افغانستان  اقتصاد  گفت  رسول  آقای 
قبول کردن  افغانستان،  در  »رییس جمهور شدن  بخشید: 
یک مسوولیت سنگین دینی [است]؛ من دعا می کنم تا در 
جریان کمپاین انتخاباتی از آرزوها، نگرانی ها و امیدهای 
شما نمایندگی کرده بتوانیم«. احمد ضیا مسعود، معاون 

اول و حبیبه سرابی معاون دوم آقای رسول می باشند.
از  بعد  نیز  افغانستان  رییس جمهور  برادر  کرزی،  قیوم 
چاشت روز یکشنبه به کمیسیون مستقل انتخابات رفت 

و نام نویسی کرد.
و  اول  معاون  معادن  پیشین  وزیر  شهرانی،  وحیداهلل 
او  دوم  معاون  مجلس  پیشین  نماینده  قاسمی  ابراهیم 

هستند.
نامزدان  نویسی  نام  زمان  است  قرار  که  شود  می  گفته 
براساس  اما  شود؛  تمدید  افغانستان  جمهوری  ریاست 
تقسیم اوقات، زمان ثبت نام ساعت 4 روز گذشته رسمًا 

به پایان رسید.
برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که تاکنون 

ثبت نام کرده اند، این افراد می باشند:
1- سرور احمدزی

معاون اول: عبدالرحمان
معاون دوم: کبیر قریشی
2- داکتر عبداهلل عبداهلل
معاون اول: محمد خان

معاون دوم: محمد محقق
3- عبدالرب رسول سیاف

معاون اول: محمد اسماعیل خان
معاون دوم: عبدالوهاب عرفان

4- سردار محمد نادر نعیم
معاون اول: تاج محمد اکبر

معاون دوم: عزیزاهلل پویا
5- حمیداهلل قادری

معاون اول: حمیرا حقمل
معاون دوم: محمد عارف برکی

۶- عبدالرحیم وردک
معاون اول: شاه عبداالحد افضلی

معاون دوم: سید حسین انوری
7- حشمت غنی احمدزی
معاون اول: عبداهلل برومند

معاون دوم: حاجی عابد نظر
8- قطب الدین هالل

معاون اول: عنایت اهلل عنایت
معاون دوم: محمد علی نبی زاده

9- دل آغا کوهدامنی
معاون اول: زلمی همراز

معاون دوم: تورپیکی عزیزی
10- سید اسحاق گیالنی
معاون اول: ذکریا نورزی
معاون دوم: سیما عصمتی
11- اشرف غنی احمدزی

معاون اول: عبدالرشید دوستم
معاون دوم: سرور دانش

12- زلمی رسول
معاون اول: احمد ضیا مسعود

معاون دوم: حبیبه سرابی
13- قیوم کرزی

معاون اول: وحیداهلل شهرانی
معاون دوم: ابراهیم قاسمی

کریم  فضل  شیر،  اهلل  بسم  نام های  افراد،  این  بر  عالوه 
نجیمی و داوود سلطان زوی در فهرست نامزدان ریاست 

جمهوری دیده می شوند.

ولسمشر کرزي د...
د ده په وینا، اوس چې دوی خپلې طرحې او پروګرامونه وړاندې نه 

کړل، ټول داسې انګېري چې دولتي چارواکي فرېب کاره او فاسد 

کسان دي او له همدې امله پرې باور کول ستونزمن دي.

نورو  او  قومي  د  چارواکیو  دغو  د  وویل،  غړي  جرګې  مرشانو  د 

تعصبونو، اختالس، فساد او شخيص ګټو له امله وضعیت خراب 

یې  تل  بلکې  اخیستی  نه دی  لپاره ګام  د ملت  یوه هم  شوی دی 

خپلې شخيص ګټې پاليل دي.

نوموړی زیاتوي، خلک فکر کوي که دغو کسانو ته بیا رایه ورکړي 

ټولې  ستونزو  اوسنیو  او  غصب  قتل،  فساد،  د  نو  يش  بریايل  او 

برنامې به بیا تکرار يش.

نېکه مرغه  له  او  باور دی، چې اوس ولس پوه شوی  په دې  هغه 

ټول ښه او بد یې پېژنديل دي، په دې هم پوهېږي چې څوک ښه او 

څوک منفي کار تر رسه کوي له همدې امله به په رایه ورکونه کې 

هم دقیق او متوجه و اويس.

له  چارواکیو  ټولو  چې  وای  دا  به  ښه  وايي،  زابلی  زملی  ښاغلی 

استعفا وړاندې د خپلو دندو پر مهال هر څه روښانه کړي وای او 

د قانون له مخې یې عمل کړی وای، نن ورځ به ښه مالتړه برخمن 

وای.

هغه دغه راز وايي، له بده مرغه چې په افغانستان کې هر چا له یوې 

یې  کې  بهر  په  او  درلودې  اړیکې  استخبارايت شبکې رسه  بهرنۍ 

څه وخت تېر کړی و، هېواد ته راځي او په ټاکنو کې برخه اخيل.

د ده په وینا، په ټاکنو کې له همدې امله ډېر نا اهله کسان هم ځانونه 

نوموي، حتی تر دې چې د پولیسو د یوې حوزې امر هم راتلونکیو 

ولسمرشیزو ټاکنو ته نوماند دی، دغه راز وررسه قاتلین، غاصبین 

او فاسدین هم په نوماندو کې شته.

کېده  مته  چې  کسانو  هغو  یوشمېر  له  زیاتوي،  زابلی  ښاغلی 

مفکرین دي او د هېواد لپاره به ښه زيري راوړي هغوی هم انحراف 

خواته مخه کړه او هامغه پخواين دولتي چارواکي او په فساد ککړ 

کسان یې یا مرستیاالن کړل او یا یې وررسه اېتالفونه وکړل، چې دا 

ډېر د نهیلۍ ځای دی.

نوموړی وايي، دا چې دغه کسان اکرثیت یې په فساد، غصب، قتل 

او نورو ناوړه غیر قانوين کارونو اخته ول؛ نو چې له خپلو دندو 

یې استعفا ورکړې حتاًم به وررسه وضعیت ښه يش، ځکه کېدای 

يش پر ځای یې با احساسه او خدمت کوونکي مرستیاالن او یا نور 

کسان وګومارل يش، چې په راتلونکیو شپږو میاشتو کې به له دوی 

ښه خدمات وړاندې کړي.

هغه د ټاکنیزو شکایاتو له کمېسیون وغوښتل، چې په فساد د اخته 

کسانو او ټولو هغو نوماندو په اړه چې په غیر قانوين کړنو تورن وي 

او یا یې په نوم لیکنه کې درغيل کړي وي، جدي برخورد وکړي او 

هر ډول وېرې پرته دې دوسیې وڅېړي.

کوهستاين  جاوېد  شننونکی  چارو  سیايس  د  کې  حال  همدې  په 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې د راتلونکیو ټاکنو په 

اړه د احتامل کېده چې د نوماندو شمېر به د تېرو ټاکنو په پرتله خورا 

کم وي؛ خو اوس روښانه شوه چې له تصور پورته دی.

هغه وايي، اټکل کېده چې د راتلونکیو ټاکنو لپاره به د سیايس نخبه 

یوې  او  تفاهم  د  به  نوماندان  او  رامنځته يش  تفاهم  منځ  تر  ګانو 

په وینا یې چې له  ټاکنو ته الړ يش؛ خو  برنامې له مخې  پياوړې 

بده مرغه د تفاهم پر ځای اختالف رامنځته شو په ځانګړي دول 

حکومت ته د نېږدې سیايس نخبه ګانو تر منځ.

د ده په خربه، اکرثیت نوماند له یوه تفاهم او برنامې پرته ټاکنو ته 

الړل، چې یو المل یې د ولسمرش کرزي له لوري څو تنو وزیرانو 

او شخصیتونو ته د نوماندۍ او ترې د مالتړ د ژمنې ورکول ول او 

دې مسالې اختالف رامنځته کړ.

هغه زیاتوي، دغه راز یوشمېر کسانو له وليس جرګې نه هم استعفا 

ورکړه چې ځینې په کې غیر فعال او ځینې نور په کې فعال هم ول؛ 

خو د دې ټولو چارواکیو استعفا به پر وضعیت ناوړه اغېز وکړي.

ښاغلی کوهستانی وايي، رسه له دې چې خلک له فساد، نشه یي 

نه  نشتون  له  چارواکیو  د  به  اوس  کړېږي  ستونزو  نورو  او  توکیو 

هم ورته ستونزې جوړې وي او دا به د نړۍ والو او کورنیو ادارو، 

خلکو او دولت لپاره نوې ستونزې رامنځته کړي؛ ځکه دغه نوماند 

په  به  بلې خوا  له  او  کړه  رامنځته  دولت کې خال  په  یوې خوا  له 

ټاکنیزو سیالیو کې له دولتي امکاناتو هم ګټه پورته کړي.

د نوموړي په اند چې دا یوه ستونزمنه مرحله ده او ډېرې ستونزې 

به را وټوکوي، لکه د سوداګرۍ، کانونو او بهرنیو چارو د وزیرانو 

استعفا ورکول او دغه راز د انتقال پروسې د مرش استعفا چې دا یوه 

خورا مهمه پروسه ده.

هغه وویل، باید له مخکې نه په دې اړه تدابیر نیول شوي وای، چې 

یا د چارواکیو کمې استعفا منل شوې وای او یا هم له وړاندې نه 

ورته تدابیري پالن نیول شوای وای او مسلکي او وړ کسان یې پر 

ځای په بېړين ډول ګورمال شوی وای؛ ځکه د رسپرستو بیا وزیرانو 

ټاکل به نور هم ستونزې ډېرې کړي.

خو د سیايس چارو بل شننونکی اذرخش حافظي ماندګار ورځپاڼې 

ته په مرکه کې وویل، چې دا یوه عادي مساله ده او په وضعیت به 

اغېز ځکه ونه کړي، چې مرستیاالن یې پر ځای دنده تر رسه کوي.
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گوآردیوال: 
به شـاگردانم افتخار مـی کنم

»نبود مسی باعث آزادی بیشترمان 
با  مسی  برعکس  بلکه  نمی شود 
را  ما  کار  زمین  در  حضورش 
راحت می کند.« این واکنش مهاجم 
شیلیایی بارسلونا به غیبت مسی در 

دیدار برابر وایادولید است.
لیگا  هشتم  هفته   در  بارسلونا 
در  را  مسی  لیونل  که  حالی  در 
با  شد  موفق  نداشت،  اختیار 
و  سانچس  آلکسیس  درخشش 
بر   4 نتیجه   با  را  وایادولید  نیمار، 
امتیاز   24 با  تا  دهد  شکست  یک 
جدول  در  خود  صدرنشینی  به 

رده بندی تداوم بخشد.
 - آبی  شیلیایی  مهاجم  سانچس، 
گل  دو  بازی  این  در  که  اناری ها 
به ثمر رساند و یک پاس گل داد، 
درباره  این سوال که آیا غیبت مسی 

باعث بهتر شدن عملکرد مهاجمان 
چنین  گفت:  است،  شده  بارسلونا 
حضور  ندارم.  قبول  را  چیزی 
مسی باعث می شود که کار ما هم 

آسان تر شود.
 - آبی  برزیلی  مهاجم  نیمار، 
وایادولید  برابر  دیدار  در  اناری ها 
سانچس  داشت.  خوبی  عملکرد 
نیمار  آیا  که  سوال  این  درباره  
کند،  پر  را  مسی  جای  می تواند 
مقایسه  به  ندارم  دوست  گفت: 
نیمار و مسی بپردازم. نیمار، نیمار 
است نه مسی. هر کدام از ما سبک 
هم  با  نباید  داریم.  را  خود  بازی 

مقایسه شویم.
ادامه  در  بارسا  شیلیایی  مهاجم 
سخنان خود به انتقاد از رسانه های 
گفت:  و  پرداخت  اسپانیایی 
عملکرد  بازی   10 در  بارسلونا 
ظاهر  بد  بازی  یک  دارد.  خوبی 
متوسط  هم  بازی  یک  و  می شود 
اما رسانه ها فقط روی همان بازی 
پیروزی  می کنند.  تمرکز  ضعیف 
برابر وایادولید برای من و بارسلونا 
بسیار مهم بود. امیدوارم که به این 

روند خود ادامه دهیم.

نهایی لیگ برتر  نیمه   دور برگشت مرحله 
افغانستان روز یکشنبه با برگزاری یک دیدار 
طوفان  و  آسمایی  شاهین  های  تیم  میان 
هریرود برگزار شد که در نهایت با پیروزی 

3 بر صفر شاهین آسمایی به پایان رسید.
را خوب  بازی  آسمایی  شاهین  فوتبال  تیم 
توسط  بازی  هشتم  دقیقه  در  و  کرد  آغاز 

حشمت اهلل بارکزی به گل رسید.
بازی به نفع شاهین آسمایی ادامه داشت که 
در دقیقه چهل و دو و با اشتباه دروازه بان 
دوم   گل  بارکزی  حشمت  هریرود،  طوفان 

آسمایی را به ثمر رساند.
نیمه اول با نتیجه دو بر صفر شاهین آسمایی 
به پایان رسید و در ادامۀ نیمه دوم هر دو تیم 
حمالتی را انجام دادند و در دقیقه هشتاد و 
شاهین  گل سوم  افشار  مصطفی  بازی  دوم 

آسمایی را به  ثمر رساند.
نفع  به  برصفر   3 نتیجه  با  بازی  نهایت  در 
تیم  این  و  رسید  پایان  به  آسمایی  شاهین 
صعود خود را به مرحله نهایی رقابت های 

لیگ برتر مسجل کرد.
در بازی رفت این دو تیم  که روز پنج شنبه 
هفتۀ گذشته برگزار شده بود، طوفان هریرود 
توانست با نتیجه 2 بر صفر شاهین آسمایی 
بازی  دو  مجموع  در  اما  دهد،  شکست  را 
با نتیجه  رفت و  برگشت، شاهین آسمایی 
3 بر 2 طوفان هریرود را شکست داد و به 

فاینل رقابت های لیگ برتر صعود کرد .

برتر  لیگ  در  کابل  نماینده  آسمایی  شاهین 
تیم های عقابان هندوکش،  با  افغانستان که 
میوند اتالن و اباسین صپی هم گروه بود، از 
گروه خود با 7 امتیاز و با تفاضل گل کمتر 
نسبت به عقابان هندوکش به عنوان تیم دوم 

به مرحله نیمه نهایی رسید.
عملکرد  گذشته  فصل  که  آسمایی  شاهین 
مرحله  از  بود  نتوانسته  و  داشت  ضعیف 
را  خوبی  بازی  امسال  کند  صعود  گروهی 
به نمایش گذاشت و یکی از مدعیان اصلی 

قهرمانی در لیگ برتر به شمار می رود.
طوفان هریرود، نماینده زون غرب کشور که 
مدافع عنوان قهرمانی در لیگ برتر افغانستان 
بود با تیم های سیمرغ البرز، سپین غر بازان 
و موج های آمو در گروه اول این رقابت ها 

قرار داشت.
این تیم توانست با 7 امتیاز به عنوان تیم اول 
از گروه خود به مرحله نیمه نهایی راه یابد 
و با شکست مقابل شاهین آسمایی از دور 

رقابت ها کنار رفت.
نهایی  نیمه  مرحله  دوم  بازی  برگشت  دور 
تیم  میان  دوشنبه  امروز  افغنستان  برتر  لیگ 
های عقابان هندوکش و سیمرغ البرز برگزار 

می شود.
بازی  به  حالی  در  هندوکش  عقابان  تیم 
برگشت می رود که در بازی رفت این تیم 
با نتیجه 2 بر 1 سیمرغ البرز را شکست داده 

بود.

وجود  با  مونیخ  بایرن   سرمربی 
تساوی برابر لورکوزن از عملکرد 

شاگردانش راضی است.
هشتم  هفته   در  مونیخ  بایرن  
بر یک  تساوی یک  با  بوندسلیگا 
شد،  متوقف  لورکوزن  بایر  برابر 
اما شکست غیر منتظره دورتموند 
شد  باعث  گالدباخ  مونشن  برابر 
صدر  به  گوآردیوال  شاگردان  تا 

جدول رده بندی صعود کنند.
بایرن  مونیخ با  سرمربی اسپانیایی 
از  لورکوزن  برابر  تساوی  وجود 
عملکرد شاگردانش راضی است. 
او در نشست خبری بعد از بازی، 
گفت: نمی دانم چه بگویم. دست 
نتوانستیم  اما  زدیم،  کاری  هر  به 
بهترین  بایرن  برسیم.  پیروزی  به 
بازی خود را به نمایش گذاشت. 
به  تیم  بازیکنان  به  می خواهم 
خاطر این عملکرد خوب تبریک 
بگویم. به آنها افتخار می کنم. آنها 
بازی خوب و زیبایی را به نمایش 

گذاشتند.
فیلیپ الم، کاپیتان بایرن  مونیخ هم 

گونه  این  تیمش  تساوی  از  پس 
بازی  به  بازی  داد:  نشان  واکنش 
گوآردیوال را بهتر درک می کنیم و 
می خواهد.  چه  ما  از  او  می دانیم 
می توانیم درباره سبک بازی ما به 
اعتماد به نفس بیشتری دست پیدا 
بر  لورکوزن  برابر  دیدار  کنیم. در 
اما در نهایت  بازی مسلط بودیم، 

تنها یک امتیاز به دست آوردیم.
تساوی  این  با  مونیخ  بایرن  
صدر  در  و  شد  امتیازی   20
گرفت.  قرار  رده بندی  جدول 
بوروسیادورتموند و بایر لورکوزن 
با 19 امتیاز و اختالف تفاضل گل 
به ترتیب در جایگاه دوم و سوم 

جای دارند.

سانچس:
حضور مسی کارمان را راحت می کند

شاهین آسمایی، طوفان هریرود را کنار زد

ورزشــــــ

رهبر جمعیت علمای اسالم...

 را نشانه درایت و کاردانی دولتمردان دانست.
اولین  این  فضل الرحمن،  سخنگوی  گفته  به 
طرفدار  پاکستانی  مذهبی  رهبر  یک  سفر 
طالبان به افغانستان با دعوت رسمی مقامات 

کابل است.
قرار است وی در این سفر 3 روزه با کرزی و 
صالح الدین ربانی رییس شورای عالی صلح 
تحقق  چگونگی  درباره  و  دیدار  افغانستان 

صلح در افغانستان رایزنی کند.
گزارش ها حاکی از آن است که چارچوب و 
موضوع این مذاکرات در کابل تعیین می شود 

و قرار است فضل الرحمن در مذاکره با طالبان 
به کرزی کمک کند.

الواسع  عبد  موالنا  خان،  نصیب  گل  موالنا 
مهم  اعضای  از  اچکزئی  جان  و  ابرار  مفتی 
هیئت 5 نفره هستند که موالنا فضل الرحمن 

را در سفر به کابل همراهی می کنند.
بین  در  بانفوذ  از چهره های  که  فضل الرحمن 
طالبان است، اوایل سال جاری میالدی نیز در 
سفر به قطر با تنی چند از نمایندگان این گروه 

دیدار و گفت وگو کرد.
وی همچنین اعالم کرده که حاضر است در 
روند مذاکرات صلح دولت پاکستان با طالبان 

نیز پادرمیانی کند.

نگرانی های آسیای...
پرداخت  را  آنها  خدمات  هزینه    می آورند، 

می کنند.
  کنترل القاعده

گمان می رود شبه نظامیان مستقر در پاکستان 
نشانگر  که  داده اند  تشکیل  را  گروه  چند 
مرکزی  آسیای  آینده  در  منافعشان  گسترش 

است.
افراطی  اسالم گرایان  جنبش  شامل  آنها 
و  پاکستان  طالبان  نظامیان  شبه  ازبکستان، 
لشکر  پاکستانی،  »پنجابی«  گروه  افغانستان، 
طیبه و اتحادیه جهادی اسالم گرایان، گروهی 
و  اروپایی  و  ترک  مسلمانان  میان  از  که 
و  می گیرد  سرباز  مرکزی  آسیای  همچنین 
گفته می شود که مستقیما توسط القاعده کنترل 

می شوند، هستند.
نظامیان  شبه  که  است  این  استراتژیک  خطر 
تالش می کنند تا پیش از سال آتی میالدی کل 
شمال شرق افغانستان را تحت کنترل بگیرند 
عملیاتی  بزرگ  پایگاه  می توانند  آنها  بنابراین 

علیه دولت کابل داشته باشند.
ازبکستان  افراطی  اسالم گرایان  جنبش 
از  پیش  نمانگانی«  »جمعه  رهبری  تحت 
آسیای  کشور  سه  در  را  سپتمبرحمالتی   11
افغانستان  به  اما سپس  مرکزی صورت دادند 
القاعده  و  طالبان  به  و  کرده  عقب نشینی 

پیوستند.
پس از کشته شدن نمانگانی در حمله امریکا 
مانده  باقی  اعضای  میالدی،   2001 سال  در 
به  ازبکستان  افراطی  اسالم گرایان  جنبش 

پاکستان، جایی که خود را  قبیله نشین  مناطق 
سازماندهی کرده بودند، عقب نشینی کردند.

ازبکستان در سال 2005  آنکه دولت  از  پس 
اندیجان  در  را  تن   1000 از  بیش  میالدی 
جنبش  کرد،  عام  قتل  فرغانه  دره  در  واقع 
بسیاری  تعداد  ازبکستان  افراطی  اسالم گرایان 

زیادی عضو جدید به دست آورد.
اسالم گرایان  جنبش  مبارزان  زمان  آن  از 
و  افغانستان  طالبان  با  ازبکستان  افراطی 
پاکستان و القاعده علیه ارتش های اسالم آباد، 

کابل و امریکا مبارزه می کنند.
  ثروت نفتی و گازی

از  ازبکستان  افراطی  اسالم گرایان  جنبش 
تمامی ملیت ها در آسیای مرکزی و همچنین 
گروه های  دیگر  و  چچن  پاکستان،  اویغور، 

قومی از قفقاز سرباز می گیرد.
برای نخستین بار گزارش هایی درباره حضور 
در  مبارزان  این  میان  در  ترک ها  و  قزاق ها 
این دو  بدخشان به دست آمده است. اصوالً 
گروه قومی از شبه نظامیان حمایت نمی کردند.
گازی،  و  نفتی  نسبی  ثروت های  وجود  با 
از  یکی  سیاسی  نظر  از  مرکزی  آسیای 
می شود.  محسوب  جهان  مناطق  مهجورترین 
نسبت  شدت  به  هنوز  منطقه  این  کشورهای 
تردید  و  شک  دیده  با  خارجی ها  قصد  به 
نگاه می کنند. در دیده آنها امریکایی ها منفور 
شده، به روس ها اعتماد نیست و از نفوذ زیاد 

چینی ها نیز هراس وجود دارد.
حاضر  حال  در  مرکزی  آسیای  حال  این  با 
نظامیان  شبه  سوی  از  جدیدی  تهدید  با 

اسالم گرای افراطی مواجه است.

دومین کنفرانس »گفت وگوهای امنیتی هرات« 
پایان یافت

پاپ فرانسیس به کرزی:

آرزو دارم خشونت در افغانستان پایان یابد

دومین کنفرانس بین المللی "گفت وگوهای 
امنیتی هرات" روز گذشته  در شهر هرات 
نزدیک  نماینده گان  داد.  پایان  کارش  به 
این  در  جهان  و  منطقه  کشور  سی  به 
کنفرانس دو روزه شرکت کرده و پیرامون 
اعتماد سازی در منطقه گفت وگو نمودند.
"گفت وگوهای  المللی  بین  کنفرانس  در 
وزارت  از  هیأت هایی  هرات"  امنیتی 
و  قزاقستان  دفاع  وزارت  آلمان،  خارجۀ 
چین،  روسیه،  کشورهای  از  نماینده گانی 
ترکیه و اتحادیه اروپا شرکت کرده بودند.
مسووالن برگزاری این نشست گفته اند که 
این  اصلی  هدف  منطقه  در  اعتمادسازی 

کنفرانس بوده است. 
بنیاد  عمومی  رییس  مسعود  ولی  احمد 
شهید مسعود در نشست روز نخست این 
بر  ملی،  اجندای  بحث  با طرح  کنفرانس 
پایان بحران افغانستان از راه گفت وگو و 

تفاهم بین االفغانی تأکید کرد.
آقای مسعود گفته که راه  بی رون رفت از 

ملی  اجندای  کتاب  در  را  کنونی  بحران 
طرح کرده است.

سطح  درباره  کنفرانس  این  در 
امنیتی،  فرهنگی،  اقتصادی،  همکاری های 
با  مبارزه  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
بحث  رو  پیش  چالش هاس  و  تروریسم 
از  یکی  است.  شده  انجام  گفتگوهایی  و 
کنفرانس  دوم  روز  اساسی  موضوعات 
آمریکا  ایران،  بین  احتمالی  همکاری های 

و افغانستان بود.
قابل یادآوری است که در کنفرانس امسال 
مهمترین  از  یکی  پاکستان،  نماینده گان 
حضور  افغانستان  همسایه  کشورهای 
در  گذشته  سال  که،  حالی  در  نداشت. 
"گفت وگوهای  کنفرانس  نخستین  حاشیه 
امنیتی هرات" نماینده گان کشورهای هند، 
دیدار  یکدیگر  با  پاکستان  و  افغانستان 

کردند.

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان 
در پاسخ نامۀ رییس جمهور کرزی که در 
کشور   20 گروه  به  پاپ  پیشنهاد  از  آن 
صنعتی جهان مبنی بر حل مسأله سوریه 
از طریق تفاهم و مذاکره حمایت صورت 

گرفته بود، تشکری کرد.
این  در  جهان  کاتولیک های  رهبر 
تروریزم،  پایان  آرزومندی  ضمن  نامه 
برای  افغانستان،  در  جنگ  و  خشونت 
جهت  در  کرزی  حامد  جمهور  رییس 
آرزوی  افغانستان،  مردم  به  خدمتگذاری 

موفقیت نموده است.
اسالمی  جمهوری  رییس  کرزی  حامد 
رهبر  عنوانی  ایکه  نامه  در  افغانستان 

جهان  های  کاتولیک 
سپتمبر   9 تاریخ  به 
عیسوی  روان  سال 
از  بود،  فرستاده 
پیشنهاد پاپ به گروه 
صنعتی  کشور   20
عدم  بر  مبنی  جهان 
در  نظامی  مداخله 
سوریه و حل سیاسی 
آمیز  مسالمت  و 

خویش  کامل  حمایت  کشور،  آن  مسأله 
را اعالم نموده بود.

با  نامه خویش  در  رییس جمهور کشور 
یاد آوری از رنج هایی که مردم و کشور 

ما در طی چندین دهه از ناحیه تجاوز و 
مداخالت خارجی و تروریزم متقبل شده 
گروه  به  فرانسیس  پاپ  پیشنهاد  از  اند، 

20، حمایت کرده بود.
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منطقه  افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  خروج  با  همزمان 
فراموش شده آسیای مرکزی با تهدید جدیدی از سوی شبه 

نظامیان اسالم گرای تندرو مواجه است.
»نگرانی  بی بی سی در گزارشی تحت عنوان  شبکۀ خبری 
افغانستان«  از  امریکایی  نیروهای  خروج  از  مرکزی  آسیای 
می نویسد: »پنج جمهوری آسیای مرکزی نسبت به پیامدهای 
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سال 2014 میالدی 

به شدت نگران هستند.
افراطی  اسالم گرایان  جنبش  حمالت  با  آنها  که  آنجایی  از 
القاعده قبل  با  ازبکستان )IMU( و دیگر گروه های مرتبط 
و بعد از حمالت 11 سپتمبر 2001 میالدی مواجه بوده اند، 
نگران تشدید حمالت افراط گرایان به مرزهایشان از افغانستان 

و پاکستان هستند.
افراطیون  جنبش  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  گزارش هایی  و 
را  پایگاه های جدیدی  تا  تالشند  در  متحدانش  و  ازبکستان 

مجاور مرز افغانستان تا آسیای مرکزی ایجاد کنند.
ارالن  و  ازبکستان  خارجه  امور  وزیر  کامیلف،  عبدالعزیز 
به نشست 27  قزاقستانی اش در حالی که  ادریسف، همتای 
نسبت  کردند،  اشاره  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  سپتمبر 
سوی  از  جهانی  امنیت  و  منطقه یی  جدی  تهدیدهای  به 
تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر که پس از سال 

2014 میالدی از افغانستان نشات می گیرد، هشدار دادند.
یک  به  دستیابی  عدم  مقصر  را  غرب  جداگانه  طور  به  آنها 
راه حل سیاسی در رابطه با جنگ افغانستان پیش از خروج 

نیروهای امریکایی در سال 2014 دانستند.
قزاقستان،  تاجیکستان،  ازبکستان،  یعنی  جمهوری  پنج  این 
یا  امریکایی ها  ناکامی های  دلیل  به  ترکمنستان  و  قرقیزستان 
نیروهای سازمان آتالنتیک شمالی )ناتو( برای تضمین صلح 
میان  در  منطقه یی  توافق  به  دستیابی  یا  افغانستان  داخل  در 
کشورهای هم مرز افغانستان، برای تضمین امنیت منطقه پس 

از سال 2014 میالدی به آنها اعتماد ندارند.
نظر سیاسی احساس  از  امریکا  از سوی دولت کابل و  آنها 

بی اعتنایی و تحقیر می کنند.
این در حالی است که کشورهای آسیای مرکزی از آنجایی 
که نمی توانند در مورد یک برنامه مشترک برای حفاظت از 
منطقه خود پس از سال 2014 به توافق برسند به شدت با 

یکدیگر اختالف دارند.
باز  روسیه  یعنی  خود  قدیمی  رییس  به  آن ها  از  برخی 

می گردند.
پارلمان تاجیکستان در اول اکتبر سال جای میالدی معاهده ای 
نیروهای  و  پایگاه ها  حضور  تمدید  منظور  به  مسکو  با  را 

روسیه تا 30 سال آینده در این کشور امضا کرد.
روسیه ۶000 نیروی مستقر در سه شهر تاجیکستان دارد تا از 

مرز این کشور با افغانستان دفاع کنند.
  تجارت تریاک

آسیب پذیرترین کشورها تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان 
هستند که 1200 مایل )1900 کیلومتر( مرز مشترک با شمال 

افغانستان دارند.
ندیده،  آموزش  ارتش  یک  با  تاجیکستان  حاضر  حال  در 

کثیف  و  غیراخالقی  سازمان های  و  اقتصادی  شدید  بحران 
شده اند،  تشکیل  افغانستان  از  تریاک  تجارت  نتیجه  در  که 

ضعیف ترین کشور منطقه محسوب می شود.
جنبش اسالم گرایان افراطی ازبکستان و دیگر گروه ها چندین 
شمالی  شهر  نزدیکی  در  را  پایگاهی  تا  کردند  تالش  سال 

قندوز و شهر مرزی امام صاحب ایجاد کنند.
افراطی  اسالم گرایان  جنبش  میان  درگیری های  پیش تر 
ازبکستان و نیروهای امریکا و آلمان که در این منطقه مستقر 
حال  در  آلمان  و  امریکا  نیروهای  اما  بود  گرفته  در  بودند، 
حاضر از این منطقه خارج شده و مسوولیت برقراری امنیت 

را به ارتش افغان سپرده اند.
گزارش های اخیر حاکی از تهدید شدیدی است که از والیت 

بدخشان واقع در شمال غرب افغانستان نشات می گیرد.
حدود 500 شبه نظامی، نیروهای افغان را از چندین منطقه 
اشکاشم  کنترل  تا  تالشند  در  و  کرده  بیرون  این والیت  در 
به  است،  افغانستان  مرز  در  مهم  شهر  و  منطقه  یک  که  را 
از  باریک »پنج«  از طریق رود  تنها  این منطقه  دست گیرند. 
افغانستان جدا شده است که در زمستان یخ می زند و حمله 

به تاجیکستان را آسان تر می سازد.
ازبکستان  افراطی  اسالم گرایان  جنبش  پایگاه  اصلی ترین 
منطقه »وردوج« است که در مرکز بدخشان، جایی که برخی 

از جمعیت محلی به اجبار به وهابیسم گرویده اند، قرار دارد.
پامیر  کوه های  رشته  در  که  بدخشان  کوهستانی  منطقه 
آنها  است.  نظامیان  شبه  نفع  به  شده  واقع  هندوکوش  و 
مربوط  که  جایی  کنند،  اشغال  را  وسیعی  منطقه  می خواهند 
شرق  و  پاکستان  غربی  شمال  مرز  تاجیکستان،  جنوب  به 

افغانستان است.
دارد که  قرار  »واخان« و مرز چین  در شمال شرق کریدور 
از جمعیت مسلمانان  ازبکستان  افراطی  اسالم گرایان  جنبش 

چین یا اویغور سرباز می گیرد.
ارتش  به ویژه  نیروهای عادی  از دسترس  منطقه  این  بیشتر 

افغان خارج است که فاقد نیروی هوایی کارآمد می باشند.
پاکستان یکی از منابع مهم تدارکاتی برای شبه نظامیان است 
حمایت  در  مهمی  نقش  پاکستانی  نظامی  شبه  گروه های  و 
از جنبش اسالم گرایان افراطی ازبکستان ایفا می کنند. جنبش 
اسالم گرایان افراطی ازبکستان نیز در عوض از طریق پولی که 
از قاچاق مواد مخدر به دست...                ادامه صفحه 7

نگرانی های آسیای مرکزی از پیامد خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان

چهار سرباز ناتو در 
جنوب افغانستان 

کشته شدند

دومین نشست مشورتی 
اجندای ملی در هرات برگزار 

می شود
روز  ناتو  سرباز  چهار  می گویند  مقام ها 
یکشنبه ۶ اکتبر، به دست شورشیان کشته 
آتالنتیک  پیمان  سازمان  بیانیه  در  شدند. 
چهار  این  که  است  آمده  ناتو،  شمالی، 
سرباز در یک عملیات مشترک در جنوب 

افغانستان کشته شده اند.
این بیانیه به جزئیات بیشتری اشاره نکرده 
مشخص  هنوز  هم  حمله  عامل  و  است 
بین المللی  نیروهای  نیست. دو هفته قبل، 
اعالم  ایساف،  افغانستان،  امنیت  به  کمک 
در  ناتو  نیروهای  سرباز  سه  که  کردند 

›حمله خودی‹ کشته شدند.
در شرق  سرباز  سه  این  ایساف،  گفته  به 
افغانستان و زمانی کشته شدند که فردی 
با لباس نیروهای امنیتی افغان به سوی آنها 
بیش  تاکنون   2007 سال  از  گشود.  آتش 
از 100 سرباز ناتو در ›حمله خودی‹ در 

افغانستان کشته شده اند. 
نیروهای ناتو در حال حاضر سرگرم انتقال 
مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای 

امنیتی این کشور هستند.
نیروهای بین المللی که از دوازده سال پیش 
است  قرار  بوده اند،  مستقر  افغانستان  در 
کشور  این  میالدی   2014 سال  پایان  تا 
را ترک کنند. تازه ترین حمله به سربازان 
ناتو، همزمان با پایان یافتن مهلت ثبت نام 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای 
شوراهای والیتی افغانستان صورت گرفته 
است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 
فهرست اولیه نامزدهای انتخابات ریاست 
اعالم  دیگر  هفته  دو  را حدود  جمهوری 

خواهد کرد.

حضور  با  امروز  ملی،  اجندای  طرح  مشورتی  نشست  دومین 
چهره های سیاسی و فرهنگی کشور در تاالر هوتل استقالل والیت 

هرات برگزار می شود. 
رییس  مسعود  ولی  احمد  سوی  از  که  است  طرحی  ملی  اجندای 
عمومی بنیاد شهید مسعود برای خروج از بن بست کنونی افغانستان 

تدوین و ارایه شده است. 
در این طرح که با مشورت شماری از نخبه گان و پژوهشگران کشور 
نوشته شده است، در خصوص راه های دست یابی به صلح پایدار در 
افغانستان، پروسۀ اعتمادسازی در کشور، تشکیل دولت وحدت ملی 

و ... راه حل ها و طرح های جامعی ارایه شده است. 
این دومین نشست مشورتی اجندای ملی است که در والیت هرات 
برگزار می شود. به همین منظور، شماری از سیاسیون، نویسنده گان 
هرات  عازم  دیگر  برخی والیت های  و  کابل  از  فرهنگیان کشور  و 

شده اند و قرار است در این نشست شرکت کنند. 
سیاست مداران،  با حضور  مشورتی  دیگر  نشست  این یک  از  پیش 

نویسنده  گان و فرهنگیان کشور در کابل برگزار شده بود.
در این نشست ، اشتراک کننده گان با تأکید بر حمایت از طرح اجندای 
ملی، خواستار برگزاری نشست های این چنینی در تمامی والیت های 

کشور شدند.
طرح اجندای ملی، با استقبال سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای 
منطقه و جهان نیز مواجه شده است. اخیراً نمایندة سازمان ملل متحد 
در کابل از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور خواست که به 

جای تأکید روی افراد، از اجندای ملی حمایت کنند.

موالنا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای 
اسالم پاکستان )شاخه فضل الرحمن( به زودی در 

رأس هیئتی 5 نفره عازم کابل می شود.
جمهور  رییس   کرزی  حامد  دعوت  به  سفر  این 

افغانستان انجام می شود.
پس از دعوت کرزی، اعضای کمیته ویژه حزب 
در  جلسه یی  برگزاری  با  اسالم  علمای  جمعیت 
منزل موالنا فضل الرحمن در اسالم آباد سفر وی 

به کابل را مورد بررسی قرار دادند.
بعد از تبادل نظر در این زمینه، کمیته ویژه با این 
از  نفر   5 از  متشکل  هیئتی  و  کرد  موافقت  سفر 
با  همراهی  برای  را  حزب  این  برجسته  اعضای 

فضل الرحمن تعیین کرد.
دولت  از تالش  این حزب همچنین  ویژه  کمیته 

برای مذاکره با طالبان استقبال و اعالم کرد حزب 
جمعیت علمای اسالم نقش خود را برای مذاکره 
با طالبان افغانستان و پاکستان به بهترین نحو ایفا 

می کند.
این کمیته با حمایت از عملکرد محتاطانه دولت 
در مذاکره با طالبان، این امر...      ادامه صفحه 7

رهبر جمعیت علمای اسالم پاکستان 
به کابل می آید


