
امریکا روز دوشنبه اعالم کرد پاکستان تجهیزات 
دفاعی امریکایی در افغانستان را درخواست کرده 

و این درخواست در دست بررسی است.
و  امریکا  رسانه های  گزارش  پیشتر  واشنگتن 
اینکه  بر  مبنی  را  افغانستان  مقامات  ادعاهای 
واشنگتن قصد دارد موترهای زرهی و تجهیزات 
رد  دهد،  تحویل  پاکستان  به  را  بیشتری  نظامی 

کرده بود.
نوشت  هفته  این  اوایل  پست  واشنگتن  روزنامه 
است  ممکن   ) پنتاگون   ( امریکا  دفاع  وزارت 
تجهیزات  دیگر  و  زرهی  موترهای  از  بخشی 
نظامی خود در افغانستان را که ارزش آنها حدود 
قرار  پاکستان  اختیار  در  است  دالر  میلیارد  هفت 
به  رو  اکنون  هم  افغانستان  در  جنگ  زیرا  دهد 

پایان است.

این گزارش ها  به  با عصبانیت  افغانستان  مقامات 
سخنگوی  فیضی  ایمل  و  دادند  نشان  واکنش 
اعالم  گذشته  هفته  افغانستان  جمهوری  ریاست 
درخصوص  امریکا  تصمیم  هرگونه  با  کابل  کرد 
تحویل تسلیحات...                  ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

انفجار بمب کنار جاده در ولسوالی خان آباد والیت 
را  خانواده  یک  اعضای  از  نفر  چهارده  جان  قندوز، 

گرفت.
جهادی  پیشین  فرماندهان  از  یکی  آقتاش  محمدعمر 
می گوید که او در این حادثه چهارده عضو فامیلش را 
از دست داده و یکی از نزدیکانش نیز شدیداً زخمی 

او می گوید...                             ادامه صفحه 6شده است.

از هرگونه غرض  ملی،  اجندای  كنفرانس  در  ما  هدف 
دیدگاِه  یک  ما  دیدگاه  است.  بدور  خواست شخصی  و 
ملی است. كنفرانس اجندای ملی راه سالمی را تا حال 
تعقیب كرده است و می خواهد كه وحدت ملی در كشور 

حفظ شود و نفاق دوباره به وجود نیاید.
انتخابات  نامزدان  كه  می خواهیم  ما  همچنان 
برخورد  نیت  ُحسن  با  نتایج  اعالن  در  ریاست جمهوری 

كرده و در حکومت داری با هم همکاری كنند و این 
روحیه را تقویت بخشند

ناجیه نوری
داشت  نظر  در  بدون  انتخاباتی  کمیسیون های  اگر 
مسایل قومی، زبانی و مذهبی عمل کنند، حکومتی که 

از صندوق های رای مردم بیرون می آید، یک حکومت 
مشروع و پاسخگو خواهد بود.

شماری از مسووالن نهادهای مدنی و آگاهان سیاسی 

با تأکید بر این مطلب می گویند، اگر جامعه جهانی از 
انتخابات نظارت کرده و حکومت هم دخالت نکند، 
ما شاهد یک...                           ادامه صفحه 6

14 عضو یک خانواده در 
کندز کشته شدند

عبدالحمید مبارز:

خواست اجندای ملی
 حکومت شایسته ساالر است

پاکستان خواستار دریافت تجهيزات بيشتر امریکایي در افغانستان است

امریکا: درخواست پاکستان را بررسی می کنيم
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حکومت برآمده از تقلب پذیرفتنی نيست



این روزها که تب وتاِب انتخابات باال گرفته و 
جز چند روزِ اندک به برگزاری آن باقی نمانده، 
بایسته است ما رأی دهنده گان به اهمیت و نقش 
خطیِر رأی دادن از نگاه دینی و اخالقی توجه 
کنیم، و قبل از رفتن به پای صندوق های رأی، 
به کی رأی  بیندیشیم و تحقیق کنیم که  عمیقًا 
باید دهیم و چه کسی مستحق و شایستۀ رأی 

ماست.
ما قبل از رفتن به پای صندوق های رأی، باید 
و  دینی  بزرِگ  عمل  یک  دادن  رأی  که  بدانیم 
و  سیاسی  سرنوشت  و  بوده  میهنی  و  اخالقی 
اجتماعِی کشور و مردم ما را رقم می زند، پس 
اخالقی  و  دینی  معیارهای  مطابِق  را  آن  باید 
به کار بندیم. در این صورت، ما هم وجیبۀ دینی 
و اخالقی خود را انجام داده ایم و هم مسوولیت 
ملی و میهنی خود را، که البته هر دو در طوِل 
هم قرار دارند نه در عرض هم. گذشته از آن، 
استفادۀ بهینه از حق رأی، داللت می کند بر بلوغ 
عقلی و رشد سیاسی ما به عنوان یک ملت آگاه 

و بیدار.
رأی دادن از منظر اسالم، دو معنی را می رساند: 
یکی گواهی دادن، و دوم سپردن کار به اهل آن. 
استفاده  با  ما  زیرا  است؛  دادن  گواهی  رأی، 
در  خاص،  نامزد  یک  نفع  به  خود  رأی  از 
حقیقت گواهی می دهیم که این نامزد، شخصی 
است  باکفایت  و  متعهد  پرهیزکار،  خداترس، 
این  از  دارد.  را  مملکت  زعامِت  شایسته گی  و 
مأمور  اوالً  اخالقی،  و  دینی  نگاه  از  ما  جهت، 
به  که  که هر وقت و هرجا   و مکلف هستیم 
گواهِی ما ضرورت می افتد، از اظهار آن دریغ 
نکنیم. چنان که خداوند در آيۀ 283 سورۀ بقره 
می فرمايد: یعنی: »وگواهی و شهادت را کتمان 
نکنید، و هرکس آن را کتمان کند، قلبش گنهکار 

است«.
هم چنان در آيۀ 140 همين سوره می فرمايد:  
یعنی: »و کیست ستمگارتر از کسی که گواهی 
و شهادتی را که از طرف خدا نزد اوست کتمان 

کند؟!«
ثانیًا، ما مأمور و مکلف هستیم که این گواهی 
داده،  انجام  خدا  برای  و  صادقانه  و  راست  را 
مردم  و  علیای کشور  منافع  و  اسالم  مصلحت 
را در نظر گرفته، از هر نوع اغراض نفسانی و 
اهداف شخصی آن را دور نگه داریم. چنان که 
می فرمايد:   طالق  سورۀ   2 آيۀ  در  خداوند 
این  دارید،  برپا  خدا  برای  را  »گواهی  یعنی 
چیزی است که مؤمنان به خدا و روز آخرت به 

آن اندرز داده می شوند، و هرکی از خدا ترسید، 
راه نجاتی برای او فراهم خواهد کرد«.

هم چنان رسول اکرمـ  صلی اهلل علیه و سلمـ  در 
حدیثی متفق علیه )مورد اتفاق بخاری و مسلم( 
گناهان  بزرگترین  جملۀ  در  را  ناحق  گواهی 
و  پروردگار  خشم  موجب  و  داده  قرار  کبیره 

سقوط در جهنم دانسته است.
سپردِن  واقع  در  دادن  رأی  دیگر،  طرف  از 
قرآن  در  چنان چه  و  است،  آن  اهل  به  امانت 
کریم و احادیث نبوی تصریح شده، ادای امانت 
از  آن  در  خیانت  و  مؤمنان  ویژه گی های  از 

خصلت های منافقان است.
پرسش  این  فوق،  حقایق  نظرداشت  در  با 
نامزدان  از  یک  کدام  به  که  شود  می  مطرح 
تا  بدهیم  رأی  افغانستان،  ریاست جمهوری 
مسوولیتی  خویش  وجدان  و  خدا  پیشگاه  در 
نداشته باشیم و از این طریق در ساختار سیاسی 

کشورمان سهم بگیریم.
نمود  باید خاطرنشان  پرسش  این  به  پاسخ  در 
معینی  شخص  به  مقام  این  در  نمی توان  که 
و  مواصفات  پرتو  در  می توان  اما  کرد،  اشاره 
ذکر  قرآن  در  رهبری  برای  که  ویژه گی هایی 
دیگران  از  بهتر  نسبی  طور  به  را  فردی  شده، 

تشخیص داده و برای رأی دادن برگزید.
ویژه گی ها  بیان  به  قرآن  که  مواردی  از  یکی   
کفایت  با  و  الیق  زعیم  یک  برازنده گی های  و 
مبارکه  سورۀ   55 آیۀ  پرداخته،  مدبر  و  مدیر 
یوسف،  حضرت  که  زمانی  است.  یوسف 
و سایر  تعبیر خواب  و  زندان  ماجرای  از  پس 
حوادث، به دربار فرعون مصر راه می یابد و به 
عنوان مشاور خاص و معتمد پذیرفته می شود، 
»مرا  یعنی:  می کند:  پیشنهاد  چنین  فرعون  به 
خزانه دار و مسوول امور اقتصادی و مالی مصر 

مقرر کن؛ زیرا که من محافظت کنندۀ دانایم«.
یوسف  حضرت  زبان  از  خداوند  آیه،  این  در 
ـ علیه السالم ـ دو صفت را از شروط رهبری 
و  محافظت  یکی  می داند:  شایسته  و  خوب 
که  تعهد  و  امانت داری  یعنی  نگهدارنده گی، 
یک صفت اخالقی است، و دوم، دانایی و علم، 
یعنی کارفهمی و تخصص که از جملۀ شروط 

و ویژه گی های کاری و اداری است.
مورد دیگری که قرآن به این موضوع پرداخته، 
آیۀ 26 سورۀ قصص است. در این آیت، یکی 
ـ  السالم  علیه  ـ  شعیب  حضرت  دختران  از 
پس از این که با حضرت موسی ـ علیه السالم 
ـ روبه رو می شود و ایمان داری، پرهیزگاری و 

پدرش  به  می کند،  مشاهده  را  جوان مردی وی 
چنین می گوید: «، یعنی: »ای پدر این شخص را 
استخدام کن، زیرا که او بهترین کسی است که 
می توانی استخدام کنی، هم نیرومند است و هم 

امانت دار و در خور اعتماد«.
در این آیت خداوند به زباِن آن دختر پاکدامن 
و فرزانه، وجود دو صفت را برای مدیریت و 
رهبری شایسته مورد تأکید قرار می دهد: یکی 
و  ویژه گی ها  همۀ  شامل  که  است  »نیرومندی« 
توانایی هایی می شود که به کارفهمی و تخصص 
»امانت داری«  صفت  دیگر  و  می گیرد،  تعلق 
است که معنای تعهد و ایمان داری را می رساند.

نیز  بقره  سورۀ   247 آیۀ  در  ترتیب،  همین  به 
داده  قرار  توجه  مورد  را  موضوع  این  خداوند 
است. در این آیه آمده است که بنی اسراییل به 
کسی  که  کردند  پیشنهاد  خویش  وقِت  پیغمبر 
برای ایشان به عنوان پادشاه برگزیند، اما زمانی 
که پیغمبرشان، »طالوت« را به پادشاهی برگزید، 
ما  چه گونه  گفتند:  و  نمودند  مخالفت  ایشان 
از  وی  که  حالی  در  بپذیریم  را  وی  پادشاهِی 
نگاه اقتصادی، فقیر و ناتوان است؟ خداوند از 
نادرسِت  معیار  و  اندیشۀ غلط  پیغمبر  آن  زبان 
عوامل  که  می فرماید  نموده،  تصحیح  را  ایشان 
شایسته گی و برازنده گی، مال و ثروت نیست، 
وی  »خداوند  یعنی  است:   قوت  و  علم  بلکه 
و  دانایی  او  به  و  برگزید  شما  بر  را  )طالوت( 
فرمانروایی  خداوند  و  بخشید،  بسیار  توانایی 
خود را به هرکس بخواهد ارزانی می دارد، و 

خداوند گشایشگر داناست«.

بیان گردید، می توان  اکنون در روشنایی آن چه 
ریاست جمهوری  و  رهبری  مستحِق  را  کسی 
و  صفات  دارای  که  دانست  افغانستان  در 

ویژه گی های زیر باشد:
دلسوز  و  مردم حساس  سرنوشت  به  نسبت  ـ 
و  خوب  جهادِی  و  اسالمی  گذشتۀ  بوده، 
پُرافتخار داشته باشد و در سال های دشوار در 
آنان  رنِج  و  غم  در  گرفته،  قرار  مردم  پهلوی 

سهیم بوده باشد؛
ـ بیت المال را چپاول نکرده، به عرض و ناموِس 

مردم دست تطاول دراز نکرده باشد؛
حل  برای  منطقی  و  معقول  برنامه های  ـ 
برقراری  برای  معضالِت ملی در دست داشته، 
امنیت و آوردن صلح متعهد بوده، پالیسی ها و 
راستا  این  در  قبول  قابل  و  عملی  راهکارهای 

ارایه داده بتواند؛
ـ نسبت به احکام شرعی و تعالیم دینی آگاه و 
برای  منطقی  بوده، سازوکارهای علمی و  عالم 
تطبیق شریعت اسالمی، با قرائت معتدالنۀ دور 

از افرط و تفریط در اختیار داشته باشد؛
بوده،  حساس  بی عدالتی  و  ظلم  به  نسبت  ـ 
و  اداری  فساد  بردن  بین  از  برای  را  کمرش 
تطبیق  و  طبقاتی  کاستِن شکاف  و  فقر  زدودن 
عدالت اجتماعی و کوتاه کردِن دست غاصبان، 
بسته  محکم  افزون طلبان،  و  دزدان  رباخواران، 

باشد؛
و  افکار  و  ملی  و  اسالمی  شخصیت  دارای  ـ 
تعلقات تنگ قومی  از  بوده،  آرمان های مردمی 
و  بدوی  و  جاهلی  تعصبات  و  قبیله یی  و 
برتری جویانه  و  نژادپرستانه  زشِت  اندیشه های 
رها و پاک باشد و به آزادی، آبادی و سربلندی 

وطن بیندیشد؛
ـ خدمتکار، پاسخ گو، متواضع، فروتن، اهلی و 
زمینی بوده، خود را از دیگران باالتر، مقدس تر 

و مربوط به کرۀ مریخ نداند؛
ـ قوی و نیرومند بوده، در معادالت و معامالت 
ملی و بین المللی، منافع ملی و مصالح اسالمی 
را به خاطر اغراض شخصی و گروهی به حراج 

نگذارد.

که  داریم  استدعا  مهربان  و  لطیف  خداوند  از 
شخِص  یک  به  را  کشور  زعامِت  و  رهبری 
صالح و با کفایت و دارای ویژه گی های یاد شده 
بسپارد، و کشتی شکستۀ ملِت ما را به ساحل 

سعادت، صلح و برادری رهنمون گردد!
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سید احمد اشرفی

مسووليِت دینی و اخالقِی رأی دادن  

است.  مانده  دهی  رای  روز  به  دیگر  روز  سه  درست 
تعیین  کشور  یک  و  مردم  یک  سرنوشت  که  روزی 
می شود. انتخابات نه تنها به عنوان یک پروسۀ سیاسی 
بل منحیث یک نقطۀ عطف، در تاریخ سیاسی معاصر ما 
مطرح است که اهمیت آن در دهۀ گذشته و حاضر بیش 

از پیش به چشم می آید.
چنان که تمام دستاوردهای دوازده سال گذشته سخت 
وابسته به انتخابات پیش روست و به یقین که پیروزی 
در این آزمون یا ما را به قله های پیروزی می رساند و 
یا ناکامی در آن، بازگشت به گذشتۀ تاریک خواهد بود.

بی تردید که این انتخابات چالش های فراوانی فرا راه 
خود دارد، از شورش مضاعف طالبان و گسترش ناامنی 
ها گرفته تا تقلب گسترده یی که گمان غالب آن وجود 
دارد. بنابراین، آن چه در این مقطع حساس و سرنوشت 
ساز مهم به نظر می رسد این است که هیچ بهانۀ سیاسی 
تنها  و  تنها  و  شود  پذیرفته  نباید  دیگر  غیرسیاسی  و 
انتخابات اولویت کار همه گروه ها قرار گیرد. به نظر 
می رسد که دیگر وقت آن نیست که گروه های سیاسی 
بنابر مخالفت هایی که دارند در پی تخریب پروسه و یا 
زمینه سازی به هم خوردن این انتخابات برآیند. دست 
کم، توقع مردم این است که گروه های سیاسی در این 
مرحله کشتی نابه سامان کشور را مشترکًا به ساحل نجات 
برسانند. البته این تذکر موضوع به معنای آن نیست که 
نامزدان نتیجۀ هر نوع انتخابات را باید بپذیرند. پذیرفتن 
تقلب و یا هر مسالۀ دیگر که شفافیت انتخابات را زیر 
سوال ببرد، مورد تاکید این مقال نیست. بل این سخن به 
معنای آن است که با دسترس ترین روش قانونی، گروه 
های سیاسی می توانند وضعیت را مدیریت کنند و در 
این راستا باید از هیچ نوع فعالیتی دریغ ورزیده نشود. 
می  نظر  به  مهم  بسیار  زمینه  این  در  که  دیگری  نکتۀ 
رسد، اشتراک مردم در انتخابات است. آمارها نشان می 
دهند که در مراکز شهرهای کالن، بسیاری مردم بی میل 
به اشتراک در پروسۀ انتخابات اند. این بی میلی ممکن 
حکومت،  شدن  فاسد  باشد.  داشته  گوناگونی  دالیل 
ناامنی و تهدیدات طالبان، وعده های دروغین نامزدان 
دیگری  گزینۀ  ما  که  نرود  یادمان  همه  این  با  اما  و... 
نداریم اال انتخابات. انتخابات با تمام مشکالتی که دارد 
رهایی  راه  تنها  و  جدید  حکومت  به  گذار  راه  یگانه 
به  راه های دیگر منجر  از وضعیت کنونی است. همه 
یادمان  نیز  و  شد.  خواهد  مسلحانه  جنگ  و  خشونت 
نرود که عدم اشتراک در انتخابات هدفی است که گروه 
های طالبان و دیگر افراطیون است. به این معنا که اگر 
به  نظام  مخالفان  یقین  به  نکنیم،  اشتراک  انتخابات  در 
هدف شوم شان خواهند رسید و آن گاه، امید رهایی به 

طور کامل قطع خواهد شد.
بنابراین، به نتیجه می رسیم که اشتراک در انتخابات در 
حال حاضر اولویت کار همه شهروندان افغانستان است. 
این شهروند چه یک فرد عادی کاسب باشد و یا چه 
باید و  یک فرد سیاسی قدرت مند. در هر دو صورت 
باید، ما به کمک هم و به نیروی رای هم از این مرحله 
آن،  در  توقف  و  مکث  که  بگذریم  توفانی  و  بحرانی 
بنابری  پایان کار همه کشور و همه مردم خواهد بود. 
پیش  باید  ها  رسانه  حساس  روزهای  و  شب  این  در 
قدم شوند و مردمرا برای شرکت در انتخابات تشویق 
کنند و نهادهای امنیتی این هم باید این اطمینان را به 
مهم  حد  آن  به  تروریستی  تهدیدهای  که  بدهند  مردم 
مردم  نیز  و  انتخابات شوند  به  مردم  رفتن  مانع  نیست 
هم در برابر تهدیدها ایستاده گی می کنند تا بروند و به 
فرهنگ انتخاب اهمیت بگذارند و نامزد مورد نظرشان 

را انتخاب کنند.

 باید رای بدهيم!
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چهار دختر عبداهلل بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی که در حصر خانگی 
هستند، با ارسال پیامی تصویری، به روایت درد و رنج خود پرداختند.
چهار دختر »زندانی« عبداهلل بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان با ارسال 

پیامی تصویری، به روایت درد و رنج خود پرداختند.
این چهار دختر شاه سعودی به نام های سحر، َمها، هال و جواهر 
از 10 سال پیش در حصر خانگی هستند و پیام تصویری خود را با 
انگلیسی  تلویزیونی  از طریق یک شبکه  برنامه اسکایپ  از  استفاده 

ارسال کردند.
با اعالم این خبر افزود: چهار دختر شاه  پایگاه خبری منامه پست 
سعودی در ورودی را که از بیرون بسته بود، به تصویر کشیدند و 
گفتند که وضعیت ناگواری دارند و از چندین سال پیش، کسی را 

ندید ه اند.
از  سعودی  شاه  سابق  همسر  الفائز«  »عنود  که  است  حالی  در  این 
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواسته بود که در سفر اخیر 

خود به ریاض، برای آزادی چهار دخترش وارد عمل شود.
به گزارش العالم، همسر سابق شاه سعودی تاکید کرده بود که عبداهلل 
بن عبدالعزیز از نزدیک به 10 سال پیش تا کنون، این چهار دختر را 
با محرومیت از دریافت شناسنامه، در حصر خانگی همراه قرار داده 

است و آنها در روز فقط یک وعده غذایی می خورند.
عنود الفائز تابعیت اردنی دارد و پس از متارکه در سال 2003 میالدی 

به عنوان پناهنده سیاسی در لندن زندگی می کند.
وی گفت: چهار فرزندم به اجبار در حصر خانگی هستند و نیاز به 
کمک و آزادی فوری دارند و اوباما باید از این فرصت استفاده کرده 

و به موارد نقض شدید حقوق دخترانم توجه کند.

آیا اردوغان برای انتخابات ریاست 
جمهوری کاندیدا خواهد شد؟

اسالمگرای  حزب  رییس  قدرت،  سرمستی  اما 
شخصیتی  به  را  توسعه  و  عدالت  کار  محافظه 
در  و  خدمتی  خوش  به  متظاهر  تحمل،  غیرقابل 
کرده  تبدیل  پاشا  یک  همچون  حکمرانی  نهایت 
با  او  تابد.  برنمی  را  انتقاد  دیگر  اردوغان  است. 
نهایت خشونت در مقابل تظاهرات تابستان 2013 
استانبول ظاهر شد و همۀ آنها را به حساب توطئه 
بانکی،  غولهای  یهودیها،  آمریکا،  توطئۀ  گذاشت؛ 
اتحادیه اروپا، شبکه های اجتماعی و باالخره همۀ 
البته  که  روبروست  آنها  با  اردوغان  که  مشکالتی 

تعدادشان زیاد است. 
اردوغان، امروز در حالی پای صندوق رأی می رود 
که بسیاری از رسانه ها و جریانها شمشیر را از رو 

برای او بسته اند.
روز یکشنبه ) 30 مارچ(، روز انتخابات شهرداریها 
در ترکیه بود. احزاب و جریانهای سیاسی مدتهاست 
که منتظر چنین روزی هستند و ماههاست که کارزار 
به  توسعه  و  عدالت  اند.  کرده  آغاز  را  انتخاباتی 
را  نیز که جای خود  اردوغان  رهبری رجب طیب 
روزها  این  که  اردوغان  آتشین  های  خطابه  دارد. 
اوج بیشتری گرفته و در آن هر بار از صد سالگی 
تأکید  کشور  شکوفای  اقتصاد  و  ترکیه  جمهوری 
عدالت  اینکه  آشناست.  همه  برای  دیگر  شود،  می 
و توسعه بعد از 10 سال سکانداری چه نتیجه ای 
از صندوقهای رأی بدست می آورد، باید منتظر ماند 

و دید. 
اما روزنامۀ لوموند به مناسبت این انتخابات، حال و 
هوای ترکیه را از زاویه ای دیگر مورد بررسی قرار 
داده است؛ نویسنده همانند بسیاری از رقبای عدالت 
بسته  اردوغان  برای  از رو  را  توسعه که شمشیر  و 
اند، با لحنی تند عملکرد اردوغان را زیر سوال برده 

است که ترجمۀ آن را در ادامه می خوانید:
همین فوریه ای که گذشت، اردوغان شصت ساله 
شد. بیش از یک دهه است که او سکان ترکیه را در 
دست دارد؛ ترکیه؛ پانزدهمین اقتصاد جهان، با 74 
اما پشت  ناتو  میلیون جمعیت، کشوری کلیدی در 
دروازه های اتحادیه اروپا و خاورمیانۀ آشوب زده.

اردوغان  برای  حکومتداری  مدت  این  باید  قاعدتًا 
بگیرد،  پیش  در  را  بازنشستگی  راه  و  باشد  کافی 
انتخابات  است  قرار  که  ترک-  وزیر  نخست  اما 
محبوبیتش  و  او  برای  مهمی  آزمون  شهرداریها، 
باشد- قصد دارد به رغم همۀ اینها و با هر وسیله 
ای که شده، بر مسند قدرت باقی بماند. اما او این 
و  حکومتداری  طوالنی  زمان  مدت  ندارد.  را  حق 
اردوغان  و  داده  هم  دست  به  دست  بدشانسی 
دارد همه میراث مثبت و خوبی را که در 10 سال 
گذشته ساخته بود، به دست خود خراب می کند؛ 
کارنامه ای که بخش عظیمی از آن موفقیتهای مهم 
و غیرقابل انکاری است: از آباد کردن اقتصاد گرفته 
تا استقرار یک رژیم دمکراتیک و باالخره صلح با 

کردهای ترکیه. 
کند،  می  تصور  که  اینجاست  اردوغان  مشکل 
و  شود  می  خالصه  انتخابات  در  تنها  دمکراسی 
از  هستند  دخیل  عناصر  سایر  که  آنهایی  بدبخت 
و  قانون  دولت  استقرار  تا  گرفته  مطبوعات  آزادی 

استقالل قوۀ قضائیه. 
آقای اردوغان یا نمی داند و یا دوست دارد که این 
کبابی  مثل  دمکراسی  که  بگیرد  نادیده  را  واقعیت 
خوشمزه است که با دقت درست شده. فقط مواد 

در  نیست،  کباب  بودن  لذیذ  شرط  مرغوب  اولیه 
مرحلۀ بعد پخت ماهرانه و آرام است که از ترکیب 
این دو کبابی خوشمزه بیرون می آید؛ در کنارش هم 
برنج ادویه دار و گوجه کبابی که مکمل خوشمزگی 

آنست. 
اما جناب نخست وزیر دو سالی است که به دالیلی 
نامعلوم، با متحد دیرینه اش، فتح اهلل گولن و جریان 
طرفداران آن، وارد جنگ شده است. در این مبارزه 
اردوغان حتی تنش به پلیس و قوۀ قضائیه هم خورد. 
او توئیتر و یوتیوب را هم خفه کرد؛ آنهم در حالی 
مطرح  دولت  اعضای  فساد  مدارک  افشای  پای  که 
بود. در این فضا، لحن و خطابه های اردوغان، ترکیه 
را به سمت جنگی نامعلوم سوق می دهد. اردوغان 

می گوید: هر که با ما نیست، خائن است. 
باشد،  چه  هر  شهرداریها  انتخابات  نتیجۀ  امروز 
مشخص خواهد کرد که آیا اردوغان برای انتخابات 
شد  خواهد  کاندیدا  تابستان  در  جمهوری  ریاست 

یا نه. 
در هر حال، حتی اگر اردوغان محبوب هم باشد، او 
ترکیه را چند دسته می کند، پایه های دولت قانون را 
می لرزاند و در نهایت دینامیسم اقتصادی و اعتماد 

سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد.

دختران پادشاه عربستان پدرشان را 

رســوا کــــردند

عقب نشینی نیروهای 
روسیه از مرز اوکراین

مشرف به »خیانت بزرگ« رهبر جدید حزب »جماعت اسالمی پاکستان« معرفی شد
متـهم شـد »خیبر  ایالتی  دولت  وزیر  الحق«  »سراج 

با کنار زدن »سید منور حسن« رهبر  پختونخواه« 
سابق این حزب به عنوان رهبر جدید جماعت 

اسالمی انتخاب شد.
ایالت  دولت  مالیۀ  وزیر  الحق  سراج    
خیبر پختونخواه برای مدت 5 سال به عنوان رهبر 
حزب جماعت اسالمی، بزرگترین حزب مذهبی 

پاکستان انتخاب شد.
سراج الحق پنجمین رهبر حزب جماعت اسالمی 

از زمان تشکیل آن تاکنون است.
حزب  داخلی  انتخابات  ناظر  »عبدالحفیظ« 
با  با خبرنگاران،  اسالمی در گفت وگو  جماعت 
اشاره به اینکه رهبر این حزب هر 5 سال یک بار 
جماعت  رهبر  انتخاب  افزود:  می شود،  انتخاب 
بین  مخفیانه  انتخابات  یک  برگزاری  با  اسالمی 

اعضای این گروه انجام می شود.
سراج  اسالمی  جماعت  حزب  مرکزی  شورای 
برای  را  منور حسن  سید  و  بلوچ  لیاقت  الحق، 
رهبری  گرفتن  عهده  به  و  انتخابات  در  شرکت 
این گروه کاندید کرد که از بین این افراد سراج 
الحق توانست با کسب بیشترین رأی سید منور 
و  داده  را شکست  گروه  این  قبلی  رهبر  حسن 
اسالمی  جماعت  حزب  جدید  رهبر  عنوان  به 

انتخاب شود.
طبق این گزارش، 30 هزار و 759 نفر از اعضای 
جماعت اسالمی در انتخابات شرکت کردند که 
از بین این افراد 80 درصد به سراج الحق رأی 

دادند.

سراج الحق در دسمبر سال 1962 در منطقه »ثمر 
باغ« واقع در شهرستان دیر به دنیا آمد.

وی از سال 1988 تا 1991 به عنوان عضو فعال 
سال  در  و  شناخته شد  اسالمی  حزب جماعت 
ایالت  در  حزب  این  نماینده  عنوان  به   2003
خیبر پختونخواه فعالیت سیاسی خود را ادامه داد.
سراج  اسالمی  جماعت  اعضای   2009 سال  در 
الحق را به عنوان معاون حزب جماعت اسالمی 

انتخاب کردند.
رشته  در  را  خود  تحصیلی  مدرک  الحق  سراج 
علوم از دانشگاه پیشاور کسب کرده است. وی 
پهپادهای  حمله  به  اعتراض  در   2002 سال  در 
آمریکایی به مدرسه علمیه »داما دول« از سمت 

خود در دولت خیبر پختونخواه استعفا داد.
 حزب تحریک انصاف و حزب جماعت الدعوه 
به  الحق  سراج  انتخاب  جداگانه یی  پیام های  در 
وی  به  را  اسالمی  جماعت  رهبرجدید  عنوان 

تبریک گفتند.

اولکسی دمیتراشکیوسکی سخنگوی ستاد کل وزارت دفاع اوکراین 
دریک مصاحبه تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفت: در روزهای اخیر 

نیروهای روسی به تدریج از مرزها عقب نشینی کرده اند.
مقامات اوکراینی ازعقب نشینی تدریجی نیروهای روسیه از مرزهای 

شرقی با این کشور خبر دادند.
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه از کی یف گزارش داد: وزارت دفاع 
اوکراین بدون اشاره به شمار نیروهای روسی عقب نشینی کننده تنها 

گفت که نیروهای روسی به تدریج در حال عقب نشینی هستند.
اولکسی دمیتراشکیوسکی سخنگوی ستاد کل وزارت دفاع اوکراین 
دریک مصاحبه تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفت: در روزهای اخیر 

نیروهای روسی به تدریج از مرزها عقب نشینی کرده اند.
خبرگزاری فرانسه به جزییات بیشتر این خبر اشاره یی نکرد.

در پی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه اردوگاه غرب به پیشگامی 
کاخ سفید با مسکو دچار تنش شد.

این تنش با حضور نیروهای نظامی روسیه در مرزهای شرقی اوکراین 
افزایش یافت.

درهمین حال سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه  دراین باره 
اوکراین  مرزهای  از  عبور  برای  قصدی  قطع  طور  به  مسکو  گفت: 

ندارد.
دیدار وزرای خارجه امریکا و روسیه روز یکشنبه که در پاریس در 
مورد تنش بر سر کریمه به مدت چهارساعت صورت گرفت، بدون 

نتیجه ملموسی به پایان رسید.
الوروف از اختالف نظر روسیه و امریکا در مساله اوکراین خبر داد 
و گفت: واشنگتن و مسکو مواضع متفاوتی در مورد بحران اوکراین 
دارند اما هر دو در مورد ادامه مذاکرات برای حل و فصل دیپلماتیک 

مساله توافق دارند.
شبه جزیره کریمه به دنبال همه پرسی مردم این منطقه در16مارچ2014  
که با بیش از96درصد آرا خواستار ملحق شدن به روسیه بودند، به 

فدارسیون روسیه پیوست.
این امر با واکنش اردوگاه غرب به سرکردگی کاخ سفید روبرو شد 

که برخی تحریم ها را برای مسکو به دنبال داشت.
کی یف به دنبال در اختیار گرفتن پایگاه های خود در شبه جزیره 

کریمه توسط روسیه فرمان عقب نشینی به نیروهای خود داد.

دادگاه پاکستان روز دوشنبه رسمًا پرویز مشرف را 
به »خیانت بزرگ« متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه پاکستان روز 
این  سابق  رییس جمهوری  مشرف،  پرویز  گذشته 

کشور را به »خیانت بزرگ« متهم کرد.
پی  در  بزرگ  خیانت  به  ساله   70 مشرف  اتهام 
تعلیق  به  و  فوق العاده  اعالم حالت  برای  اقدامش 
و   2007 سال  در  اساسی  قانون  اجرای  درآوردن 

هم چنین برکناری قضات صورت گرفت.
این در حالی است که پرویز مشرف تمام اتهامات 

وارده علیه خود را رد کرده است.
در  ویژه ای  دادگاه  برابر  در  گذشته  روز  مشرف 
اسالم آباد در میان تدابیر شدید امنیتی حضور یافت 
چرا که وکالی وی معتقدند تهدیدات امنیتی علیه 

مشرف وجود دارد.
هنوز مشخص نشده است که پرویز مشرف که در 
حال حاضر در یک بیمارستان نظامی تحت درمان 
قرار دارد، بعد از وارد آمدن این اتهامات، به زندان 

منتقل می شود یا خیر؟

                                                                                                                                            لوموند- ترجمه: زهرا خدايی
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بخش نخســت

تضـمین سالمت هندی 
با طب آیورودا

آیورودا یکی از شیوه های طبیعی و قدیمی ترین روش درماني در میان هندي ها محسوب 
می شود. شیوه یي که با بهره گیری از روش های طبیعی درمان، بدون استفاده از شیوه های 
تهاجمی طب مدرن، به درمان بسیاری از بیماری های جسم و ذهِن انسان می پردازد. این 
عطردرمانی،  مراقبه،  مدیتیشن،  گیاه درمانی،  هم چون  متعددی  و  طبیعی  متدهای  از  شیوه 
ماساژ و یوگا برای تسکین و درمان بیماری ها بهره می برد. درمان گران این مکتب معتقدند 
که بسیاری از بیماری هاي اطفال، زنان و زایمان، بیماری های دستگاه گوارش، بیماری های 
گوش و حلق و بینی و حتا بیماری های عضو حساسی چون چشم، توسط تکنیک ها و 
شیوه های درمانی طِب آیورودا که برگرفته از فلسفۀ آیورودا در هند است، درمان می شود. 
در این شیوه، یکی از مهم ترین اصول برای آغاز درمان هر بیماری یی، پاک سازی بدن و 
اصالح رژیم غذایی و شیوۀ زنده گی است. برای آشنایی بیشتر با این مکتب درمانی، برخی 

از درمان های خانه گی این مکتب را در درمان بیماری های مختلف مرور می کنیم. 

يبوست داريد؟
اين معجون شيري را تجربه کنيد!

اندام هاي  اختالل هاي  و  بیماري ها  از  بسیاري  درمان  براي  آیورودا  مکتب  درمان گران 
دروني بدن، دست به دامن انواع خوراکي هاي طبیعي، میوه ها و ادویه هاي رنگارنگ هندي 
مي شوند. آن ها بر این باورند که دواي درد بسیاري از اختالل هاي دستگاه گوارش مانند 

کم کاري یا پُرکاري روده ها، با کمک همین خوراکي ها تأمین مي شود. 
نسخۀ اول: این درمان گران برای پیش گیری و درمان یبوست )قبضیت( به ویژه در سنین 
کودکی، نوشیدن شیرخرما یا شیرکشمش را توصیه مي کنند. به توصیۀ این متخصصان برای 
پیش گیری و کنترل یبوست، بیمار باید کشمش یا خرمایي را که به مدت نیم ساعت در 
آب خیس خورده است با یک پیاله شیر که قباًل جوشانده شده و ولرم است، مخلوط کند 
و معجوني بسازد. این معجون که باید قبل از ساعت خواب نوشیده شود، بهترین دارو براي 

درمان کم کاري روده ها و برطرف شدِن یبوست است. 

مي خواهيد تب کودك تان را پايين بياوريد؟
به سبك هندي ها فروت تراپي کنيد!

باوري در میان هندي ها و دوست داران مکتب آیورودا وجود دارد که در آن براي کاهش 
دمنوش هاي  و  آب میوه ها  مانند  طبیعي  نوشیدني هاي  انواع  از  بیمار،  بدن  حرارت  میزان 
گیاهي استفاده مي کنند. به اعتقاد درمان گران طب سنتي هند، نوشیدن آب بعضی میوه ها 
مي تواند عالوه بر کاهش تب بیمار، بخش زیادي از انرژي از دست رفتۀ او را تأمین کند. 

دانستن این نسخه، براي مادران و خانم هاي خانه  دار خالي از لطف نیست.
و  کینو  مالته،  آب  از  ترکیبي  مانند  مرکبات  آب  نوشیدن  درمان گران  این  اول:  نسخۀ 
آنفلوآنزا  و  مثل سرماخورده گی  بیماری هایی  در  میزان تب  کاهش  برای  را  گریپ فروت 
بسیار موثر می دانند، به شرط آن که براي انتخاب مالته و کینو سراغ انواع شیریِن آن بروید 
و به مقدار مساوي از آب تهیه شده از هریک از این میوه ها را ترکیب کرده و روزي 2بار 
به بیمار بدهید. عالوه بر این، نوشیدن آب انار طبیعي و خالص بدون افزودن هیچ گونه 
چاشني مانند نمک یا گلپر نیز، یکي از بهترین تسکین دهنده ها و تب برهاي طبیعي در هند 

محسوب مي شود.
نسخۀ دوم: در کنار فروت تراپي، نوشیدن انواع دمنوش هاي گیاهي نیز در دوران ابتال به 
سرماخورده گي، به افزایش مقاومت بدن و پیش گیري از بروز تب در بیمار کمک مي کند. 
برای تهیۀ این چای بهتر است یک قاشق از گیاه ریحان را در 2 پیاله آب دم کرده و میل 

کنید. 

سردردهاي مزمن سراغ تان مي آيد؟
اين ماساژ را تجربه کنيد!

در طب سنتی هند برای درمان سردردهای ناشی از میگرن یا سردردهای مزمن، از ماساژ 
استفاده مي کنند. درمان گران این شیوۀ طبیعي بر این باورند که ماساژدرماني مي تواند عالوه 
بر بهبود جریان گردش خون در ناحیۀ سر و خون رساني بهتر به سلول ها، به افزایش میزان 

آرامش فرد کمک کند.
نسخۀ اول: در این شیوه درمان گر ماساژ پیشانی، شقیقه، گردن و عضالت شانه را به بیمار 
توصیه می کند. در این شیوه با کمک روغن که برای پیش گیری از سایش و سوزش پوست 
و عضالت تجویز می شود، به ماساژ بخش های ذکر شده می پردازند تا به این ترتیب، به 

تسکین دردهای ناشی از میگرن در بیماران کمک کنند. 
هشدار: متخصصان آیورودا معتقدند که برای درمان سردردهای مزمن که هنوز دلیل آن ها 
و  کانون  شناسایی  به  نسبت  سریع تر  هرچه  است  بهتر  نیست،  مشخص  قطعی  طور  به 
مسبب درد اقدام کرد؛ چرا که بیماری ها و اختالالت زیادی مثل تنش و عفونت بیره و 
دندان، بیماری های چشم، اختالالت دستگاه ادراری، بیماری های مغزی و اعصاب نخاعی 
افراد  به بروز سردرد در  از جمله عواملی هستند که منجر  و اختالالت کلیوی، همه گی 

می شوند.

مهرداد امامی 

جامعه شناس   )1929-2007( بودریار  ژان 
پست مدرن فرانسوی در کتاب جامعۀ مصرفی 
از اسطوره ها و ساختارهای  )1970(، به بحث 
قرن  اواخر  در جامعۀ  به مصرف گرایی  مربوط 
بیستم فرانسه می پردازد و سعی دارد از خالل 
مواد  آرایشی،  محصوالت  نشانه گانی  تحلیل 
غذایی، ُمد و غیره، »نظام مصرفی« جامعۀ مدرن 
را در امتداد »منطق نشانه گانی« حاکم بر وضعیت 
فراواقعیت)hyper-reality(دنیای ارتباطات 
»نظام  منظور،  این  برای  او  دهد.  قرار  امروزی 
مصرفی« را واجد همان سازوکارهایی می داند 
که »نظام معناسازی اجتماعی«، درون وضعیت 
نشانه ها  بی انتهای  بازی  از  ناشی  »فراواقعی« 

درگیِر آن است. 
به واسطۀ  مصرفی«  »جامعۀ  بودریار،  نظر  از 
اسطورۀ خوشبختی، مفهوم »نیاز« را به صورتی 
بتواند  آن  تبِع  به  تا  می کند  خلق  فراواقعی 
تشویق افراد به مصرِف بیشینه را توجیه نماید. 
اسطورۀ خوشبختی از آن جایی که تجسم بخش 
نظر  از  است،  مدرن  جوامع  در  برابری  ایدۀ 
بودریار توانایی آن را دارد که بتواند نقطۀ آغاز 
میانجی گری جامعۀ مصرفی در راستای کسب 
»رستگاری فردی« از راه برآوردِن نیازهای فرد 
این که  برای  خوش بختی  اسطورۀ  اما  باشد. 
برابری  ایدۀ  برای  شایسته یی  نمایندۀ  بتواند 
باشد، باید نخست قابل اندازه گیری شود: »رفاه 
قابل  »آسایش«  و  نشانه ها  اشیا،  طریق  از  باید 
برای   .)58  :1389 باشد«)بودریار،  اندازه گیری 
مورد  در  رازآلودی  فضای  چنین  در  بودریار 
ارتباط  »رفاه«  مفهوم  به  »نیاز«  مفهوم  برابری، 
جامعۀ  و  رفاه  جامعۀ  طریق،  بدین  و  می یابد 
مصرفی با توسل به ترازنامه های کمی رفاهی، 
را  »دموکراسی«  و  »رشد«  قبیل  از  مقوالتی 
آن گونه که خود مد نظر دارند، تعریف می کنند. 
اصلی  نکات  از  نکته  چند  می کوشم  ادامه  در 
ایده های بودریار در مورد جامعۀ مصرفی را به 

طور خالصه بیان کنم.
خط  دارد  سعی  مصرفی  جامعۀ  در  بودریار 
جامعه  مصرفِی  نظام  ادعاهای  بر  بطالنی 
بکشد. یکی از ادعاها این است که در جامعۀ 
مصرفی، مصرف کاال برطرف کنندۀ شکاف های 
اجتماعی و سلسله مراتب و تبعیض های عمده 
چنین  بودریار  نظر  از  است.  قدرت  حوزۀ  در 
مانند  نیز  »مصرف  بلکه:  ندارد،  چیزی صحت 
برای  یک سانی  فرهنگِی  فرصت های  آموزش، 
بدنۀ اجتماع فراهم نمی کند. مصرف، شکاف ها 
را حتا آشکارتر می سازد« )همان، 74(. از این رو 
نهاد  یک  آموزش،  همانند  را  مصرف  بودریار 
طبقاتی می داند، اما نه صرفًا در مفهوم اقتصادی 
تبعیض  لحاظ  از  بلکه  اشیا،  با  ارتباط  در  آن 
»یعنی  دارد:  وجود  مفهوم  این  در  که  شدیدی 
که تنها بعضی ها به منطق مستقل و خردگرای 
اشیا  با  بعضی  می یابند:  دست  محیط  عناصر 
»مصرف«  حقیقی  مفهوم  به  و  ندارند  سروکار 
یک  وقف  را  خود  دیگر  بعضی  و  ـ  نمی کنند 
به  اشیا  ارزش  بردن  باال  جادویی،  اقتصاد 
چیزهایی  بقیۀ  و  دارند  وجود  که  صورتی  آن 
کرده اند که شیء محسوب می شوند: این منطق 
مصرف  ایدیولوژی  همان  دقیقًا  بت پرستانه، 
به  مصرف،  ایدیولوژی   .)75 است«)همان، 
جامعۀ  در  اشیا  نجات بخش  کیفیت  واسطۀ 
از  اعم  اشیا  داشتن  اختیار  در  زیرا  مصرفی؛ 

راستای  در  می تواند  کاربردی،  و  تجملی 
دست یابی به پایگاه اجتماعی فرد، کارکرد یابد؛ 
بر  عالوه  اشیا  مصرف  که  می کند  قانع  را  فرد 
این که او را به »خود واقعی اش« نزدیک می کند 
روشن کنندۀ  کِریم های  مورد  در  بودریار  )مثال 
»با  چون  عناوینی  با  تبلیغات  در  که  است  مو 
دیگْر  زمان  هر  از  بیش  کِریم،  این  مصرف 
نزد  وی  تشّخِص  موجب  شوید(،  خودتان 

دیگران هم می شود. 
حوزۀ  در  امروزه  آن چه  هر  بودریار  نظر  از 
تبلیغات به شخصیت مربوط می شود را باید از 

اساس بی معنا دانست.
اساسی  کلیدی  بهره مندی،  نفی  بودریار،  برای 
اجتماعِی  منطق  سازوکارهای  فهِم  منظور  به 
که  است  این  مصرف  »واقعیت  است:  مصرف 
است  تولید  تابع  بلکه  نیست،  بهره مندی  تابع 
ـ و بنابراین همانند تولید مادی کارکرد فردی 
جمعی  کامل  و  فوری  شکل  به  بلکه  ندارد، 
را  امر  این  دلیل  بودریار  است« )همان، 107(. 
را  مصرف  بهره مندی،  که  می داند  آن جایی  از 
فی نفسه به مثابۀ امری مستقل و نهایی تعریف 
چنین  هرگز  مصرف  که  حالی  در  می کند، 
انسان مصرف  که  هنگامی  زیرا  نیست؛  چیزی 
تولید  و  مبادله  عمومی  نظام  »وارد  می کند، 
کلیۀ  که  می شود  رمزگذاری شده یی  ارزش های 
مصرف کننده گان نیز به رغم میل خود وارد آن 
شده اند« )همان، 108(. ایدۀ اساسی بودریار در 
همین  از  دقیقًا  جامعه،  در  نقش مصرف  مورد 

نقطه سر بر می آورد. 
بودریار عقیده دارد که مصرف در جامعۀ کنونی، 
تبدیل به نظامی زبانی/نشانه گانی شده است که 
کل جامعه از طریق آن به ایجاد ارتباط پرداخته 
به  که  نشانه گانی  نظامی  می گوید.  سخن  و 
میانجی برانگیختن نوعی »کنجکاوی همه گانی« 
امور  در مورد »آشپزی، فرهنگ، علم، مذهب، 
)بخوانید  امتحان  به  را  افراد  غیره«  و  جنسی 

می کند؛  تشویق  چیز  همه  کردِن  مصرف( 
می ترسد  این  از  همواره  مصرفی  »انسان  زیرا 
چیز  این  حال  بدهد”،  “از دست  را  چیزی  که 
میل  دیگر  این  باشد...  لذتی  نوع  هر  می تواند 
نیست، حتا نام آن را سلیقه یا گرایش خاصی 
کنجکاوی  نوعی  این  گذاشت؛  نمی توان  نیز 
همه گانی است، نوعی اخالق سرگرمی«)همان، 

.)111
می پردازد،  آن  به  بودریار  که  دیگری  موضوع 
توانایی مصرف برای این است که به عنوان یک 
مالیات  جایگزین  شهروندی  ـ  اجتماعی  تعهد 
شود. یعنی دولت در عوض آن که نرخ مالیات های 
عمومی را افزایش دهد، مالیات دهنده گان را در 
به  تشویق  خصوصی،  گروه های  و  افراد  قالب 
همان طور  یا  می کند،  پول های شان  کردن  خرج 
می کند:  عنوان  آیزنهاور  از  نقل  به  بودریار  که 
اندازۀ  به  »پولی که دولت خرج می کند، هرگز 
مفید  می کنند  خرج  مالیات دهنده گان  که  پولی 
معاف  مالیات  پرداخت  از  دولت  زیرا  نیست؛ 

است«)همان، 115(.
دوم  فصل  انتهای  در  بودریار  که  جالبی  تشبیه 
کردِن  همانند  می گیرد،  به کار  مصرفی  جامعۀ 
مصرف کننده گان در وضعیت کنونی به کارگراِن 
ناآگاه و سازمان نیافتۀ اوایل قرن نوزدهم است. 
دموکراسی،  که  همان گونه  بودریار  نظر  از 
مردم  که  شرطی  می کند)به  ستایش  را  مردم 
عرصۀ  در  یعنی  نخورند،  تکان  خود  جای  از 
حاکمیِت  نکنند(،  مداخله  اجتماعی  و  سیاسی 
شناخته  رسمیت  به  نیز  مصرف کننده گان 
در  مصرف کننده گان  که  شرطی  به  می شود 
همان  »مردم  نکنند:  ایفا  نقش  اجتماعی  صحنۀ 
کارگران اند، به شرطی که سازمان نیابند. عموم 
مصرف کننده گان  همان  عمومی  افکار  و  مردم 
تنها به مصرف کردن قناعت  اند به شرطی که 

کنند«)همان، 121(.
اسطورۀ  درگیر  بودریار  نظر  از  مصرفی  جامعۀ 
معاصر  جامعۀ  گفتار  یعنی  است،  مصرف 
دربارۀ خود آن؛ مصرفی که غایت گفتمانی اش 
جهانی  انسانی  »مصرف کننده،  از  که  است  این 
نوع بشر، و  نهایی  آرمانی و  یعنی تجسم عام، 
انسانی بسازد  برای رهایی  نطفه یی  از مصرف، 
که در عوض و به رغم ناکامی در زمینۀ رهایی 
خواهد  همراه  توفیق  با  اجتماعی،  و  سیاسی 
به جای  مصرف کننده  انسان   .)119 بود«)همان، 
آن که به جبران فقدان های اجتماعی ـ سیاسی یی 
سلب  وی  از  را  کنش  مجال  که  بیاندیشد 
منطق مصرف  درگیر  بیشتر  است، هرچه  کرده 
تحت  را  خود  جمعِی  ناکامی های  تا  می شود 
ارضای نیازهای فردی اش از یاد ببرد و به قول 
بودریار »حداکثر آن است که گروه گرا می شود 
)تلویزیون خانواده گی، مردمی که به استدیوم ها 

و یا سینماها می روند(«)همان، 120(. 
از  قطعه یی  با  را  نوشته  دارم  قصد  این جا  در 
به  داستایوفسکی  زیرزمینی  یادداشت های 
ابتدای  در  را  آن  خود،  بودریار  که  برم  پایان 
کلیۀ  او  »به  آورده است:  کتاب جامعۀ مصرفی 
به  کنید،  اعطا  را  اقتصادی  رضایت مندی های 
خوابیدن،  جز  کاری  هیچ  دیگر  که  گونه یی 
خوردن کلوچه، و گذرانیدن عمر نداشته باشد. 
سرشار  زمین  روی  خوبی های  تمام  از  را  او 
کنید، و او را تا فرق سرش در خوشی غوطه ور 
این  سطح  در  کوچِک  حباب های  سازید: 

خوشبختی، مانند سطح آب، خواهند ترکید«.

بودریار  نظر  از  مصرفی  جامعة 
یعنی  است،  مصرف  اسطورة  درگیر 
گفتار جامعة معاصر دربارة خود آن؛ 
مصرفی که غایت گفتمانی اش این است 
جهانی  انسانی  »مصرف کننده،  از  که 
نهایی  و  آرمانی  عام،  تجسم  یعنی 
نوع بشر، و از مصرف، نطفه یی برای 
عوض  در  که  بسازد  انسانی  رهایی 
رهایی  زمینة  در  ناکامی  به رغم  و 
توفیق همراه  با  اجتماعی،  و  سیاسی 
مصرف کننده  انسان  بود«.  خواهد 
فقدان های  جبران  به  آن که  به جای 
که  بیاندیشد  سیاسی یی  ـ  اجتماعی 
مجال کنش را از وی سلب کرده است، 
مصرف  منطق  درگیر  بیشتر  هرچه 
می شود تا ناکامی های جمعِی خود را 
تحت ارضای نیازهای فردی اش از یاد 
آن  »حداکثر  بودریار  قول  به  و  ببرد 

است که گروه گرا می شود«

بودریار و نقد جامعة مصرفی



ارنواز و شهرنواز
پادشاه  جمشید  نزدیکان  از  که  شهرنواز  و  ارنواز 
اسطوره یی ایران زمین هستند، به همسری ضحاک 
درآمده بودند. پس از قیام کاوه آهنگر و پیروزی 
فریدون بر ضحاک، او این دو را به ازدواج خود 
پسر  دو  صاحب  شهرنواز  از  فریدون  درمی آورد. 
پسر  صاحب  ارنواز  از  و  تور  و  سلم  نام های  به 
فرزندان  این  چون  می شود.  ایرج  نام  به  دیگری 
قلمروی  تمامی  فریدون  می رسند،  رشد  سن  به 
که  تور  و  سلم  می کند.  تقسیم  آنان  میان  را  خود 
برادر  دارند،  چشم  ایران  یعنی  ایرج  قلمروی  به 
کوچک تر خود را به نامردی به قتل می رسانند. این 
دو برادر بعدها به دست منوچهر فرزند ایرج و به 
تحریک فریدون کشته می شوند. برخی معتقدند که 

نام ایران برگرفته از نام ایرج است.
 

تهمينه
مادر  و  رستم  همسر  و  سمنگان  پادشاه  دختر 
رستم  و  تهمینه  پسزمینهِازدواج  در  بود.  سهراب 
بسیار  مساله  شاهنامه،  دیگر  ازدواج های  برخی  و 
مهمی وجود دارد. پیش از آن باید یادآوری کنیم 
که شاهنامه  فردوسی در واقع برگرفته از خدای نامه 
یا خودای نامک دوره ساسانیان است که توسط ابن 
شاهنامه  چند  هر  می شود.  ترجمه  عربی  به  مقفع 
فردوسی عینًا همان خدای نامه نیست؛ اما به خوبی 
ایرانیان را نشان  بر جامعه آن روز  فرهنگ حاکم 
می دهد؛ فرهنگی که از آزادی دختران در انتخاب 
همسر سخن می گوید. رضایت زنان برای ازدواج 
از ارکان اصلی پیوند زناشویی است. از سوی دیگر 

یا  مردان  با  ازدواج  برای  مانعی  هیچ  که  می بینیم 
زنان خارج از قوم و ملیت وجود ندارد. در واقع 
و  محبت  روی  از  است  پیوندی  ازدواج،  هدف 
دوستی  براساس  خانواده یی  تشکیل  و  صمیمیت 
پرهیزگار  و  فرزندانی صالح  می تواند  که  و عشق 

پرورش دهد.
 

رودابه
کابلی و سیندخت و همسر  مهراب  رودابه دختر 
زال و مادر رستم، پهلوان بزرگ ایران است. رودابه 
از زنان پاکدامن و پرآوازه شاهنامه است. این زن 
نماد عشق به همسر و فرزند است. زال که به دلیل 
داشتن موی و بدن سپید هنگام تولد مورد بی مهری 
انداخته  کوهستان  به  می گیرد،  قرار  سام  پدرش 
می شود تا طعمه درنده گان شود اما سیمرغ یا َسئَن 
می پروراند  خود  فرزند  همچون  را  او  دانا،  مرغ 
در  نیز  را  او  فرزند  و  همسر  بلکه  زال  تنها  نه  و 
رودابه  عشق  می دهد.  قرار  خود  حمایت  و  پناه 
همسرش،  به  او  وفاداری  و  موی  سپید  زال  به 
داستانی دلکش و پُراحساس است. نکته مهمی که 
قرار  توجه  مورد  باید  رودابه  زنده گی  داستان  در 
گیرد این است که او اولین زن تاریخ است که از 
طریق عمل سزارین فرزند خود را به دنیا می آورد. 
)البته رومیان قرن ها بعد این نوع زایمان را به مادر 
سزار امپراتور روم نسبت دادند.( رودابه که رستم 
به وضع حمل عادی فرزند  قادر  باردار است،  را 
خود نیست و چون در حال مرگ قرار می گیرد، 
شکافتن  با  چه گونه  که  می آموزد  زال  به  سیمرغ 
نجات  را  فرزندش  و  او  جان  همسرش،  پهلوی 

به  پر سیمرغ  با کشیدن  زال  تولد رستم،  با  دهد. 
محل جراحات آن را التیام می دهد. این زن بنا بر 
روایت شاهنامه، زمانی طوالنی می زید ولی پس از 
مرگ رستم به حال دیوانه گی می افتد و از آن پس 

راه تسلیم و جدایی را در پیش می گیرد.
 

سودابه
و  هاماوران  پادشاه  دختر  سودآوه  یا  سودابه 
نماد  شاهنامه  در  سودابه  است.  کیکاوس  همسر 
وسوسه های  و  کج اندیشی  اسیر  که  است  زنی 
آن  شاهنامه  در  سودابه  نقش  می شود.  اهریمن 
اصلی  عامل  به  تبدیل  که  برجسته می شود  هنگام 
در جاودانه شدن سیاوش می شود. نقشی که زلیخا 
در داستان یوسف بازی می کند و نقشی که ملکه 
چینی دا چی در داستان شاهزاده بو یی گائو ایفا 
می کند: بدنام کردن ناپسر و عبور پسر از آتش و 
این  از  پسر  آمدن  بیرون  سربلند  سوگندو  مراسم 
نیکنامی  با  آزمون  این  از  چند  هر  سیاوش  آتش. 
اما بدگمانی های اهریمنی پدر و  بیرون می آید؛ 
نامادری، او را از وطن و خانه آواره  دسیسه های 
کرده و موجبات مرگی جان سوز را در تنهایی برای 
رسیده؛  خود  خواسته  به  اهریمن  می زند.  رقم  او 
به  رستم  و  نمی پاید  دیری  اهریمن  پیروزی  ولی 
دو  به  شمشیر  با  را  سودابه  سیاوش،  خونخواهی 
نیم می کند. سودابه در شاهنامه، نماد زنی اغواگر 
است که نه تنها خودش بلکه تمامی خانواده را به 

ورطه نابودی می کشاند.
 

گردآفريد

از  گژَدَهم  جنگاور  دختر  شاهنامه،  در  گردآفرید 
لشکرکشی  زمان  در  که  است  سپید  دژ  پهلوانان 
با  جنگ  به  مردانه  لباس  در  ایران  به  سهراب 
به زن  نبرد چون سهراب  میان  در  سهراب رفت. 
بودن او آگاه شد، گردآفرید تدبیری کرد و توانست 
با اندیشه از دست سهراب برهد. گردآفرید نماینده 
همان زنان دلیر و جنگاور ایرانی است که نمونه 
حتا  و  اشکانی  و  هخامنشی  سپاهیان  در  را  آنان 

ساسانی می بینیم.
او به عنوان یک زن چند صفت برجسته را هم زمان 
اسیر  و  است  پاکدامن  او  می گذارد.  نمایش  به 
و  دالوری  او  دیگر،  سوی  از  نمی شود.  وسوسه 
را  بزرگ  سردار  یک  وقار  و  بی باکی  و  شجاعت 
عقل  است.  خرد  با  و  تدبیر  با  او  هم چنین  دارد. 
او بر احساسش غلبه دارد. داستان او در شاهنامه 
جامعه  در  زنان  آزاده گی  از  است  بازتابی  بازهم 

ایران باستان.
همای چهرآزاد

به  معروف  و  اسفندیار  پسر  بهمن  دختر  همای 
عنوان  به  او  از  باستانی  کتب  در  است.  چهرآزاد 
یاد شده است. در  کیانیان  پادشاه سلسله  هفتمین 
از بهمن مدت  بعد  بندهش آمده است که همای 
30 سال پادشاهی کرد و داراب پسرش را ولیعهد 
خود کرد. او را سازنده شهر جزفادقان یا گلپایگان 
که  است  نوشته  نیز  اصفهانی  حمز»  می دانند. 
خمیهن شهری بود زیبا و شگفت آمیز در راستای 
تیمره در اصفهان که همای چهرآزاد دختر بهمن 

آن را ساخت و اسکندر آن را ویران کرد.
منبع: برترین ها
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14 عضو یک خانواده در...
که این حادثه قبل از ظهر امروز)روز گذشته( در روستای 

بوین این ولسوالی رخ داده است.
پولیس قندوز نیز این رویداد را تایید می کند.

گروه طالبان مسوولیت این رویداد را به عهده گرفته  است.
کشیدن  بیرون  در  که  بوده  فرماندهانی  از  آقتاش  آقای 

طالبان از ولسوالی خان آباد نقش مهمی داشته است.
سید سرور حسینی سخنگوی پولیس قندوز نیز می گوید 
روز گذشته در یک حادثه جداگانه در نتیجه انفجار بمب 
کنار جاده، اسالم حسین مسوول مبارزه با جرایم جنایی 

ولسوالی خان آباد کشته شد.
به گفته وی، در این رویداد سه سرباز پولیس نیز زخمی 

شدند.
به  دزدان  بازداشت  برای  افراد  این  گفت  حسینی  آقای 

منطقه آقتاش در ولسوالی خان آباد رفته بودند.
5 کشته و 5 زخمی در پکتیا

زلمی اوریاخیل فرمانده پولیس والیت پکتیا می گوید که 
انفجار یک بمب کنار  قبل از ظهر امروز در شهر گردیز 

جاده ای سبب کشته شدن چهار نفر شد.
به گفته او، یکی از کشته شدگان کودکی سیزده ساله بود.

یک  بر  سوار  نفر  چهار  این  می گوید  اوریاخیل  آقای 
موترسیکلت بودند.

طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است و گفته 
که آنها چهار کارمند دفتر انتخاباتی را کشته اند.

این  در  شدگان  کشته  از  یکی  که  می کنند  تایید  مقامات 
والیتی  شورای  انتخابات  نامزدان  از  یکی  برادر  رویداد 

پکتیا بود.
دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر نیز می گوید که 
در یک حمله انتحاری در ولسوالی چرخ والیت لوگر در 
پنج پولیس  افغانستان، یک پولیس کشته و  جنوب شرق 

دیگر زخمی شدند.
او می گوید که سربازان پولیس، عامل انتحاری را شناسایی 
کرده بودند و به او فرمان ایست دادند، اما فرد انتحاری به 
آنها نزدیک شده و در نتیجه شلیک پولیس، زخمی شده 

است.
به گفته وی، زمانی که سربازان پولیس به این فرد نزدیک 
شدند او مواد همراهش را منفجر ساخته و در نتیجه یک 
پولیس نظم عامه کشته و پنج پولیس دیگر زخمی شدند.
مسئولیت این رویداد را تاکنون کسی برعهده نگرفته است.

حلیمه حسینی 
مانده  باقی  انتخابات  تا  روز  فقط چند 
پیش  در  هم  سکوت  دوران  و  است 
است. چهل و هشت ساعتی که دیگر 
کاندیدان اجازه کامپاین و به راه انداختن 
برای  فرصتی  ندارند.  را  ها  گردهمایی 
تفکر و اندیشیدن، فرصتی برای مردم تا 
در میان این هیاهوی به راه افتاده کسی 
را برگزینند که بتواند گره کوری که به 
وضعیت سیاسی افغانستان وارد شده را 
بگشاید. آن چه مسلم است، انتخابات 
اگر برگزار شود، که باید شود، نتیجه هر 
چه که باشد، یکی برنده است و به اریکه 
ریاست جمهوری تکیه خواهد زد. اما 
اگر بخواهد  برنده  این است که  سوال 
حکومت کند و تثبیت حاکمیت داشته 
باشد، بدون شک فقط با اعالم برد در 
انتخابات، هرگز نخواهد توانست برنده 
داشته  موفق  کارکردی  و  بماند  باقی 
باشد. پس برای دوام و بقای حکومت 
و  مکانیزم  کدام  بکند و  باید  خود چه 
استراتژی را در پیش بگیرد که نظم و 

امنیتی با ثبات را فراهم آورد؟
خواهیم  رو  پیش  را  سختی  روزهای 
داشت، برنده جدای از این که چه کسی 

و متعلق به کدام جریان یا گروه باشد، چالش 
های عدیده ای را پیش رو خواهد داشت که 
مهمترین آن ها، خالء ها و نواقص و صدماتی 
است که میراث جناب اقای کرزی به جانشین 
یک  شک  بدون  اما  بود.  خواهد  اش  بعدی 
نکته هویدا است و غیر قابل انکار و آن این 
که اگر حکومتی بخواهد بعد از انتخابات آتی 
و رضایت  دهد  ادامه  کارش  به  و  یابد  دوام 
ندارد جز  ای  آورد، چاره  فراهم  را  همگانی 
دیگر  ساختن  دخیل  برای  طرحی  که  این 
طرفین را روی دست بگیرد و از همه پتانسیل 
ها و ظرفیت های موجود برای صلح آوری و 

ایجاد یک حکومت داری خوب بهره بگیرد
سیاست حذف دیگران، تک روی و سرمست 
شدن از باده قدرت و حیف و میل منابع قدرت 
و ثروت که امانت مردم است در دستان رییس 
مقام  باالترین  ما  کشور  نظام  در  که  جمهور 
اداری به شمار می رود، شاید یکی از پرخطر 
ترین و ناکارآمدترین مدل ها و الگوها حتی 
برای ایجاد یک حکومت استبدادی در قالب 
اگر خواسته  که حتی  است. چرا  دموکراسی 
دموکراتیک،  حکومت  یک  قالب  در  باشیم 
مستبدانه رفتار کنیم، باید آن قدر این سیاست 
نرم، انعطاف پذیر و با رندی و مهارت انجام 
شود، که استراتژی های خشن و منزجر کننده 
عدم  یا  و  تحقیر  و  ترور  حذف،  مثل،  ای 
پذیرش دیگری، نخواهد توانست، جاذبه ای 
و یا کارآمدی حتی حداقلی در فضای سیاسی 

کنونی داشته باشد. ما شاهد بودیم که جناب 
اقای کرزی در طول بیش از یک دهه گذشته 
به خرج  را  هایی  مهارت  و  ها  تردستی  چه 
داد، تا بتواند حکومت تا خر خره در فساد و 
ناکارآمدی غرق خود را روی پا نگه دارد تا 
جایی که به نظر می رسد، انتخابات آتی هم 
مشی  روی خط  بر  باشد  پایانی  نقطه  نتواند 
به راه افتاده که کرزییسم اگر هم بنامیمش به 

خطا نرفته ایم. 
کرزییسم که مساوی با مکتب و منشی است 
پروری، فساد گستری و هم چنین  که فساد 
در  و  سیاست  در  داشتن  مزاج  دمدمی  طبع 
ترین  مردمی  ترین چهره، ضد  مردمی  قالب 
های  شاخصه  از  دادن،  انجام  را  ها  حرکت 
بارز ان است، اگر بخواهد توسط زعیم آینده 
به  که  است  نیاز  بخورد،  تغییر جدی  کشور 
روح  که  ای  تازه  و  نو  های  اندیشه  و  طرح 
نیمه جان سیاست ما  تازه و دوباره به کالبد 
بدمد، بیاندیشیم و جدی تر برای عملی شدن 
آن طرح و قدم های عملیاتی داشته باشیم. هر 
کسی که در انتخابات برنده شود، بدون شک 
نیازمند، تشریک مساعی و همیاری دیگر اقوام 
و گروه ها و جریانات است. کسی می تواند 
دوره  یک  به  را  خود  روزه  یک  شیرین  برد 
کامیاب کاری پنج ساله با امید به تمدید، مبدل 
و شاخص  معیارها  بتواند حداکثر  که  سازد، 
میان  همگونی  ایجاد  و  سازی  وحدت  های 
و سپس  داده  تشخیص  را  و جریانات  اقوام 
که  ملی،  وحدت  دولت  طرح  نماید.  تطبیق 

از چندی بدین سو به صورت جدی 
در فضای سیاسی کشور طرح و ارائه 
شده است، شاید بتواند، نقطه آغازینی 
نیاز  این  به  اندیشیدن  برای  باشد 
اساسی که چگونه می توان حکومت 
داری خوب و سازنده داشت، بدون 
هایی  پاره  تکه  به  را  قدرت  که  این 
مبدل  برای  کسی  هر  که  کرد  تقسیم 
طغیان  و  شورشی  یک  به  نشدن 
نکردن، باید سهمی و تکه ای از آن را 
به دندان بکشد در غیر این صورت، 
تکه کردن یکدیگر  تکه  به دریدن و 
تا پای خون ریختن و کشتن و زخم 

زدن پیش خواهند رفت.
وحدت ملی ایجاد نخواهد شد مگر 
این که این تفکر و اندیشه از پایین به 
باال و از میان توده های مردم صد البته 
نخبگان  آفرینی  انگیزه  و  هدایت  با 
که  بیافریند  موجی  کشور،  سیاسی 
چوکی نشینان را مجبور به تن دادن و 
گردن نهادن به خواست مردم نماید. 
مردمی که از واگرایی ها نفرت زده و 
برای  محلی  دیگر  باشند،  گریز  نفاق 
باقی  ایجاد شکاف ها و گسل هایی 
همواره  آن،  وسیله  به  که  ماند  نمی 
افغانستان قطب بندی شده و جناح بندی شده 
ای داشته باشیم که در آن،مفهوم قوم و نژاد و 
زبان و مذهب، بر مفهومی به نام شهروندی 
به  برای یکی شدن  پیشی می گیرد و جایی 
عنوان شهروندان یک جغرافیا و یک حاکمیت 

مشترک باقی نمی گذارد.
طرح و اندیشه دولت وحدت ملی، بدون شک 
می تواند افقی متفاوت را فرا روی کاندیدان 
برای  این شب و روزها سخت  که  محترمی 
در  یکدیگر  به  جستن  پیشی  و  پیروزی 
تالشند، خواهد گشود، از این رو خوب است 
در کنار اندیشیدن به پیروزی نخبگان سیاسی 
با  بود،  خواهد  که  برنده  که  این  از  جدای 
تشکیل اطاق های فکری قوی و منسجم، یک 
چنین اندیشه ها و طرح هایی را به پختگی 
جامع  و  فراگیر  رهنمودی  و  برسانند  بیشتر 
برای حکومت آینده فراهم آورند. رهنمودی 
که در عین روشنگری، به عنوان یک مکانیزم 
کاری  چهارجوب  جدی،  علمی  و  عملیاتی 
مشخص  مردمی  نگاه  در  را  آینده  حکومت 
مردم  نهادهای  همکاری  با  بتواند  و  سازد 
اما  دولتی  غیر  و  آزاد  های  سازمان  و  مدار 
به خصوص  مختلف   های  عرصه  در  فعال 
رسانه ها،قدم به قدم اجرایی شدن آن ها را از 
حکومت آینده مطالبه کنند و این گونه نقش 
نظارتی مردم را در امر حکومت داری بیش تر 

از هر زمان دیگر برجسته سازند.
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پاکستان... درخواست  امریکا: 
به پاکستان به شدت مخالف است. سنای افغانستان نیز 

به چنین تصمیمی اعتراض کرد.
پس از آن نیروهای امریکایی در افغانستان اعالم کردند 
در  را  افغانستان  در  امریکایی  تجهیزات  ندارند  قصد 

اختیار پاکستان قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از اسالم آباد، سفارت 
پاکستان  کرد  تایید  دوشنبه  روز  آباد  اسالم  در  امریکا 
تسلیحات امریکایی بیشتری در افغانستان را درخواست 

کرده است.
بیانیه یی اعالم کرد امریکا در حال  این سفارتخانه در 
به  تجهیزات  این  زیرا  است  درخواست  این  بررسی 
بازگردانده  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  همراه 

نخواهد شد و در جایی دیگر مستقر خواهد شد.

حکومت برآمده از تقلب...
انتخابات شفاف خواهیم بود.

به باور آنان، اما اگر حکومت در انتخابات دخالت کند 
فرایند  از  نتوانند  امنیتی  مسایل  دلیل  به  هم  ناظران  و 
انتخابات نظارت کنند، در این صورت تقلب صورت 

می گیرد و بحران ایجاد خواهد شد.
افغانستان  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز 
می گوید، اگر کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات 
زبانی،  قومی،  سیاسی،  مرز های  از  خارج  انتخاباتی 
مذهبی و سمتی عمل کنند، انتخابات افغانستان شفاف 
و بدون تقلب خواهد بود و حکومتی که از صندوق ها 

بیرون می آید، مشروع خواهد بود.
خود  دقیق  نظارت  دیگر،  از سوی  کرد،  تاکید  رفیعی 
می تواند  نیز  و جامعه جهانی  مدنی  نهادهای  نامزدان، 
درست  به سمت  را  انتخابات  و  گرفته  را  تقلب  جلو 

سوق دهد.
 او تصریح کرد، اگر امنیت و امکانات لوژستیکی وجود 
داشته باشد، مردم و نهادهای مدنی می توانند بسیار به 

خوبی از انتخابات نظارت کنند و بدون شک نظارت 
می تواند جلو تقلب را به طور قابل مالحظه یی بگیرد.

اما  بدهیم؛  انجام  را  نظارت  ما  اگر  ولی  افزود،  وی 
ما  این حساب  با  نپذیرند،  را  نظارت  این  کمیسیون ها 
به  افغانستان  آینده  نظام  به  را  مشروعیت  نمی توانیم 

ارمغان بیاوریم.
که  بیاید  کار  روی  حکومتی  یک  اگر  او،  گفتۀ  به 
مشروعیت خود را نه از طریق آرای مردم، بل از راه 
تقلب به دست آورده باشد، به هیچ وجه یک حکومت 

مشروع و قابل قبول نخواهد بود.
مجلس  عضو  کاظمی  علی  سید  حال،  همین  در 
افغانستان  ملی  اقتدار  حزب  رهبر  و  نماینده گان 
و  افغانستان  دولت  عنوانی  صراحت  به  ما  می گوید،  
سازمان ملل متحد مطرح کردیم که ما خواهان برگزاری 

یک انتخابات شفاف و بدون تقلب  هستیم.
کاظمی گفت، ما بارها این را مطرح کردیم که نظارت 
از  باید  ملل  سازمان  نباشد،  جانبدارانه  انتخابات  از 
نباید  هم  و حکومت  کند  نظارت  افغانستان  انتخابات 

در انتخابات مداخله کند.
نیز مسالۀ  بار  این  تاکید کرد، چون  این عضو مجلس 
انتخابات  در  حکومت  جانبداری  و  تخلف  تقلب، 
به  متحد  ملل  تا  است  نیاز  بنابراین  است؛  مطرح 
صورت جانبدارانه نه، بل به طور بی طرفانه از انتخابات 

افغانستان نظارت دقیق داشته باشد.
اما شهال فرید استاد دانشگاه کابل می گوید، تا زمانی که 
نشود،  ارایه  مدارک  و  اسناد  با  جرم  و  تخلف  تقلب، 
باید  ادعا  نوع  هر  بنابراین  کرد؛  ثابت  را  آن  نمی توان 

براساس اسناد و مدارک صورت گیرد.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، حتا زمانی که نامزدان با ارایه 
اسناد و مدارک ثابت کردند که فالن نامزد تقلب کرده، 

توسل به اسلحه و زور کار درستی نیست.
و  اسناد  و  گیرد،  صورت  تقلب  اگر  کرد،  تاکید  وی 
مدارک ارایه شود، راه های دیگر به غیر از متوسل شدن 
به زور وجود دارد که می تواند مشکالت را به راحتی 

حل کند.
بانو فرید افزود، زمانی که اسناد و مدارک مبنی بر انجام 

تقلب ارایه شود، یا انتخابات دوباره  صورت می گیرد 
یا کسی که بعد از نامزد متقلب باالترین آرا دارد، برنده 
و  مدنی  حل های  راه   به  توسل  بنابراین  بود؛  خواهد 

قانونی بهترین راه حل خواهد بود.
این اظهارات در حالی ابراز می شود که هروه الدسوس، 
معاون بان کی مون در امور صلح بانی نیز گفته که متهم 
نباید بهانه یی برای عدم پذیرش نتایج  کردن به تقلب 

انتخابات شود.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد که هفته گذشته برای 
شرکت در جشن جهانی نوروز از کابل دیدار می کرد، 
ضمن هشدار مبنی براینکه تقلب گسترده در انتخابات 
می تواند ادامه همکاری جامعه جهانی با دولت جدید 
افغانستان را با مشکل رو برو کند، تأکید کرد که نامزدان 
باید نتایج انتخابات را پس از اعالم و تایید آن توسط 

مراجع مسئول انتخاباتی بپذیرند.
به  زمان  روز  پنج  از  کمتر  که  است  حالی  در  این 
شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 

والیتی باقی مانده است.

انتخابات و دولت وحدت ملی
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پيشرفت فوتبال انگلستان با قهرمانی ليورپول

است  معتقد  استمفوردبریجی ها  خاص  آقای 
شاگردانش برای رویارویی با پاری سن ژرمن 

آماده و باانگیزه هستند.  
اعتقاد  خاص  آقای  به  معروف  مورینیو  ژوزه 
با پاری سن  دارد شاگردانش برای رویارویی 
ژرمن در بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا به قدر کافی انگیزه داشته 
میل  شاگردانش  به  که  نیست  نیازی  دیگر  و 

جنگیدن ببخشد.

چهارشنبه  بازی  درباره  یی  مصاحبه  در  وی 
شب در ورزشگاه پارک دوپرنس اظهار داشت: 
فکر نکنم الزم باشد برای آن بازی کار خیلی 
با  رویارویی  همین  خود  دهم.  انجام  زیادی 
پاریسی ها به قدر کافی انگیزه نبرد به چلسی 

می دهد.
او ادامه داد: مسلما این نبردی بزرگ است که 
در ورزشگاهی عظیم انجام می شود و میزبان 
داوری  آنکه  ضمن  دارد.  باالیی  کیفیت  نیز 
عادی  شرایط  در  که  است  قضاوت  مامور 

باعث نمی شود حاشیه وارد بازی شود.
مورینیو در مورد تیمش عنوان کرد: به گمانم 
تیم با شرایطی خوب وارد بازی خواهد شد. 
بازیکنانم در بهترین شرایط هستند و به همین 
خاطر تصور می کنم می توانند در آنجا بازی 

خوبی انجام دهند.
حضور  احتمال  پرتغالی  مربی  این  باور  به 
ساموئل اتوئو در بازی چهارشنبه شب وجود 

دارد اما اشلی کول به بازی نخواهد رسید.

برتر  لیگ  جدول  به صدر   4-0 برد  با  لیورپول 
رسیده و حاال قرمزها از مدعیان اصلی قهرمانی 
در رقابت های این فصل لیگ برتر هستند. جیمی 
مفسر  و  انگلیس  ملی  تیم  سابق  بازیکن  ردنپ 
قهرمانی  دارد  اعتقاد  اسپورتس  اسکای  کنونی 
فوتبال  برتر روی  لیگ  رقابت های  در  لیورپول 

انگلستان اثر مثبتی خواهد گذاشت.
قرمزها در دیدار آخر این تیم در رقابت های لیگ 
برتر برابر تاتنهام شامل شش بازیکن ملی پوش 
انگلیسی بود. ردنپ 40 ساله اعتقاد دارد باشگاه 
»مرسی ساید« تحت هدایت برندن راجرز به اوج 
شکوفایی خود رسیده و سخنان گلن جانسون که 
گفته بود لیورپول به طور طبیعی قهرمان رقابتهای 

این فصل خواهد بود را تایید کرد.
لیورپول در رقابت های فصل گذشتۀ لیگ برتر با 
61 امتیاز در جایگاه هفتم فصل را به پایان رساده 
بود و حاال آن ها از 32 بازی در رقابت های این 
اند. در حال حاضر  امتیاز جمع کرده  فصل 71 
آنها با دو امتیاز برتری نسبت به چلسی در صدر 

رقابت های لیگ برتر ایستاده اند.

اول  تیم  به  نسبت  امتیاز   28 ها  آن  »پارسال 
اختالف امتیاز داشتند و حاال آن ها با دو امتیاز 
بیشتر در صدر قرار دارند. این چرخش غیر قابل 
هولیه  ژرار  دوران  در  لیورپول  است.  توصیف 
مانند  هیچگاه  اما  بود.  موفقی  تیم  بنیتس  رافا  و 

دوران راجرز فوتبال بازی نکرده است.«
و  لیورپول  برای  ای  حرفه  دوران  در  که  ردنپ 
اسپرز نیز بازی کرده است تاکید کرد سوارس و 
راجرز شایسته ی انتخاب شدن به عنوان بهترین 

بازیکن و سرمربی این فصل لیگ برتر هستند.
این  های  رقابت  در  یوروگویه یی  مهاجم  این 
فصل لیگ برتر 29 گل به ثمر رسانده و رکورد 
رابی فاولر در تیم لیورپول را پشت سر گذاشته 

است.
»حاال وقت آن رسیده که مردم در مورد جوایز 
عالی  سوارس  لوییس  کنند.  صحبت  به  شروع 
بازی کرده و راجرز با کالس باالی مربی گری 

اش تیم را به اینجا رسانده است.«
ببرند.  را  فردی  جوایز  باید  راجرز  و  »سوارس 
آن ها سرمربی و بازیکن برتر این فصل هستند.«

در آستانه رویارویی با پاری سن ژرمن

مورینيو: برای بازیکنانم کار زیادی نمی کنم چون به قدر کافی انگيزه دارند

ورزش

چه گونه می توان از بحران  احتمالی پس از انتخابات 
جلوگيری کرد؟

امیدوار هستم که احتمال بحران های بعد از انتخابات در 
حقیقت ثابت نشود. ملت افغانستان سال های جنگ و 
دربدری را پشت سر گذشتانده اند؛ مردم افغانستان در 
طول های سال های گذشته و با تجربه از انتخابات های 

گذشته آب دیده شده اند.
 جلوگیری از هر پیش آمد اتفاقی را، از مسوولیت های 
نامزدان  اگر  می دانم.  ریاست جمهوری  نامزد  هر  اول 
باشند، حقیقت را بپذیرند و اگر  انعطاف پذیر  محترم 
برنده شدند مغرور نشوند و اگر بازنده شدند، مأیوس 

نگردند، بحران کنترل خواهد شد.
نامزدان محترم منافع علیای کشور را که صلح و وحدت 
ملی مردم کشور است، نسبت به پیروزی در انتخابات 
باید ترجیح بدهند، بدین صورت من اطمینان دارم کدام 

اتفاق ناگواری در پایان کار نخواهد افتید.
در این میان شرط دوم این  است: حکومت در انتخابات 
عمومی  و  عادالنه  شفاف،  انتخابات  و  نکند  مداخله 
باشد و از جانب دیگر کمیسیون مستقل انتخابات باید 
استقاللیت خود را به اثبات برساند و تحت هیچ نوع 
تأثیری نرود، اگر زورمندانی - دولتی و یا غیر دولتی- 
در مسایل انتخابات مداخله کنند، بی درنگ باید به ملت 
افغانستان شریک ساخته شود و جلو آن گرفته شود؛ 
چون  افشای هویت مداخله گران از مداخله های دیگر 

جلوگیری می کند. 
برای  رياست جمهوری،  انتخابات  مطرِح  نامزدان 
گذارِ انتخابات به مرحلۀ ثبات چه راهکارهايی بايد 

در پيش گيرند؟
نامزدان ریاست جمهوری به دورۀ حساس کاروزارهای 
خود داخل شده اند. اگر از انصاف نگذریم تا چند روز 
که  شد  تلطیف  طوری  نامزدان  این  کمپاین های  پیش 
و  نمی کرد  ایجاد  مردم  نزد  در  را  اندیشه یی  هیچ گونه 

حاال دیده میشود که این روحیه تغییر کرده است.
آرزومند هستم که نامزدان ریاست جمهوری با ادعای 
میدان  وارد  است  افغانستان  زعامت  همانا  که  بزرگی 
شده اند با یک فکر نوین، حوصلۀ همدلی و همپذیری 
را در خود نشان بدهند تا مردم به آینده اطمینان پیدا 

کنند.
از آدرس کنفرانس اجندای  دولت وحدت ملی که 
اهميتی  چه  از  کنونی  شرايط  در  شده،  مطرح  ملی 

برخوردار است؟
تشکیل  گوناگون  طور  به  دولت ها  دموکراسی ها  در 
می شوند، اگر یک حزب و یا نامزد توانست تا قدرت 
قاطع را از مجلس نماینده گان به دست آورد می تواند، 
حکومت را  تشکیل دهد، اگر این توان وجود نداشت 

می تواند حکومت ایتالفی را به وجود آورد.
هدِف ما در کنفرانس آجندای ملی این بوده است. چون 
افغانستان در شرایط حساس تاریخی قرار دارد و دولتی 
که به وجود می آید باید شایسته ساالری را مورد توجه 
در حکومت داری  که  کند  کوشش  و  بدهد  قرار  خود 
مورد  این  که  شود  حفظ  ملی  وحدت  روحیۀ  آینده 

باعث موفقیت بزرگ در حکومت داری می شود.
و  غرض  هرگونه  از  مبرا  کنفرانس  این  در  ما  هدف 
ملی  خواست شخصی است و دیدگاه ما یک دیدگاهِ 

و  است  کرده  تعقیب  حال  تا  را  سالمی  راه  که  است 
می خواهد که وحدت ملی در کشور حفظ شود و نفاق 

دوباره به وجود نیاید.
ریاست  انتخابات  نامزدان  که  می خواهیم  ما  همچنان 
جمهوری در اعالن نتایج با ُحسن نیت برخورد کرده 
و در حکومت داری با هم همکاری کنند و این روحیه 

را تقویت بخشند. 
اهميتی  چه  از  دولت  ساختار  در  نخبه گان  جايگاه 

برخوردار است؟
در  که  نمی شود  خالصه  این  در  نخبه گان  نقش  تنها 
بیایند؛  حکومت  عضو  یا  و  وزیر  صفت  به  حکومت 

نخبه گان می توانند بهترین مشاورین حکومت باشند.
در کشور ما متأسفانه تا حال از مقام مشاور و این که 
چه شخصیتی باید مشاور شود، درک نشده است. یک 
انسان  یک  مشاور  که،  درحالی  می کنند.  پُر  را  جایی 
این ها  و  می باشد  وطن  دلسوزِ  و  متخصص  تجربه،  با 
افغانستان  آیندۀ  جمهور  رییس  کنار  در  می توانند 
کنند.  ارزیابی  را تحلیل و  کنند و موضوعات  خدمت 
حکومت  سیاست های  که  بدهد  مشوره  باید  مشاور 
استراتیژیک  سیاست ها  بل  نباشد؛  مقطعی  افغانستان 
وزارت  در  می توانند  نخبه گان  همین گونه  به  و  باشد 
خانه ها منحیث مشاور با وزرا کمک کنند؛ به این گونه 

نخبه گان نقش مؤثری می داشته باشند. 
در  افغانستان  مشکالِت  بيشتر  که  است  شده  ثابت 
تصميم گيری های  از  ناشی  گذشته  سال  سيزده 
انفرادی در حکومت  بوده است. چه گونه می توان در 

حکومت آينده به تصميم گيری مشترك رسيد؟

گذشته  سال  سیزده  حکومت داری  در  نمی کنم  فکر 
باشد، من معاونین رییس  تنها یک فرد تصمیم گرفته 
جمهور را نیز مسوول می دانم؛ اگر رییس جمهور تنها 
باید  آن ها  نمی گذاشت  را  آن ها  و  می گرفت  تصمیم 
استعفا می دادند، ولی هیچ کدام از آن ها استعفا نکردند 

بنًا مسوولیِت شان با رییس جمهور مشترک است.
در حکومت آینده برای این که سیاست ها عکس العملی 
مشاورین  که  کردیم  پیشنهاد  ما  نباشد،  مقطعی  و 
متخصص و با تجربه در تعیین سیاست های حکومت 
دخیل ساخته شوند و در این زمینه ها رییس جمهور را 

کمک کنند.
که  دارد  قوی  ناظرین  جمهور  رییس  این  کنار  در 
پارلمان کشور است و پارلمان باید نقش نظارتی خود 

را به گونۀ درست انجام بدهند.
انتخابات پارلمانی  وظیفه مردم افغانستان است که در 
پارلمان  داخل  را  خود  کشور  نخبه گان  بهترین  بعدی 
نظارتی خود  و  تقنینی  نقش  بتواند  پارلمان  تا  بسازند 

را ایفا کند.
اجندای  آدرس  از  رياست جمهوری  نهاد  طرح 
اتخاذ  در  نهاد  اين  اهميِت  است؛  شده  مطرح  ملی 

تصميم های مشترك چيست؟
ارایه  که  افغانستان  مصلحت  به  و  بی غرضانه  نظِر  هر 
شود بدون تردید موثر تمام می شود و نظر ما هم در 
کنفرانس آجندای ملی، ملی است و تأثیرات مثبت خود 

را دارد.

عبدالحمید مبارز در گفت وگو با روزنامه ماندگار:

خواست اجـــــندای ملی

 حــکومت شایسته ســاالر است
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