
انتخابات ریاست  پیشتاز  نامزد   ، داکتر عبداهلل عبداهلل 
جمهوری از ائتالف با زلمی رسول در صورت رفتن 

انتخابات به مرحله دوم سخن گفت.
عبداهلل عبداهلل در مصاحبه با رویترز با بیان این که از 
نشان  خاطر  است،  نکرده  تعجب  شده  اعالم  نتایج 
همین  در  وی  دلخواه  نتیجه  که  است  امیدوار  کرد: 
دور انتخابات رقم بخورد و نیاز به برگزاری دور دوم 

انتخابات نباشد.
وی در عین حال تصریح کرد: برای این احتمال نیز 
که  رسول،  زلمی  از  منظور  همین  به  و  است  آماده 
داده،  اختصاص  خود  به  را  آرا  درصد  ده  به  نزدیک 

خواسته ام تا در دور دوم به تیم ما بپیوندد.
آرای  فیصد   ۴۴.۴ آوردن  بدست  با  عبداهلل  عبداهلل 

شمارش شده در صدر قرار دارد.
احمدزی  غنی  اشرف  عبداهلل،  رقیب  ترین  نزدیک 

۳۳.۲% آرا را کسب کرده است.
بر اساس اعالم کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون%۵۰ 

آرای سی و چهار والیت شمارش شده است.
توقف اعالم نتایج انتخابات

روز  احمدزی  غنی  اشرف  که  است  درحالی  این 
مستقل  کمیسیون  از  نشست خبری  یک  دوشنبه طی 
را  انتخابات  نتایج قسمی  اعالم  تا  انتخابات خواست 

متوقف سازد.
هر  در  که  کرد  تاکید  نشست  این  در  احمدزی  آقای 

ادامه صفحه 6
صورتی آرای مردم باید...                    
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

انتخاباتدرداِممعاملهگری

برخی از نماینده گان هرات در مجلس نماینده گان 
شکایت های  والیتی  کمیسیون  که  می  گویند 
مردم  پاک  رأی  هزار   ۱۰۰ والیت،  این  انتخاباتی 

هرات را باطل اعالم کرده است.
نماینده گان، این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی 
را سوال برانگیز...                      ادامه صفحه 6

دادگاه استیناف والیت بلخ مردی را به جرم سوء استفاده جنسی 
و تجاوز به دو دخترش به اعدام محکوم کرد.

این مرد، چهار و هشت  به گزارش خبرگزاری بخدی، دختران 
سال سن دارند.

خانم این مرد نیز مدعی شده که شوهرش بارها دخترانش را مورد 
تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار داده است.

شهر  استیناف  دادگاه  زاده،قاضی  مولوی  عثمان  محمد 
مزارشریف،روز یکشنبه، در دادگاه علنی این مرد را مجرم دانست 

و حکم اعدامش را ابالغ کرد.
عزیزاهلل، مرد متهم به طور مکرر در دادگاه گفت که او در حالت 

عادی این کار را انجام نداده است.
که  حالتی  در  و  می کند  مصرف  مشروب  او  می  گوید:  عزیزاهلل 

مست بوده عمل جنسی...                           ادامه صفحه 6

سخنگوی کمیسیون انتخابات تأکید کرد که نتایج 
)چهارم  شده  تعیین  زمان  در  آرا،  کامل  شمارش 

ثور( اعالم می شود.
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  مقررات  براساس 
 ۲۰ آن،  اعالم  و  آرا  کل  شمارش  نتایج  اعالم  با 
این  به  رسیده گی  و  نامزدها  شکایات  برای  روز 
نتایج  نهایت  در  و  دارد  فرصت وجود  شکایات، 

قطعی انتخابات ۲۴ ثور اعالم خواهد شد.
نورمحمد نور روز دوشنبه در یک نشست خبری 
در کابل گفت: 8۵ درصد آرا پس از شمارش در 
کمیسیون مستقل انتخابات برای نگهداری به جای 

امن منتقل شده است.
کرد:  تصریح  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی 
کشور  والیت   ۱۳ در  انتخاباتی  کارهای  تاکنون 
مورد بازرسی قرار گرفت تا از سالمت انتخابات 

اطمینان حاصل شود.
والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
هفت  حدود  مشارکت  با   9۳ ۱6حمل  افغانستان 
میلیون نفر از ۱۲ میلیون واجد شرایط برگزار شد.
هشت نامزد ریاست جمهوری و دو هزار و 7۰۰ 
کاندیدای شوراهای والیتی در این رقابت شرکت 

کردند.

به  شده  ریخته  آرای  درصد   ۵۰ شمارش  با 
صندوق های اخذ رای، داکتر عبداهلل عبداهلل، ۴۴.۴ 

درصد آرا را به...                        ادامه صفحه 6

نماینده  گان هرات در مجلس:

آرایپاکراباطلاعالم
کردهاند

مردیدربلخبردودخترش
تجاوزکردهاست

عبداهلل عبداهلل در مصاحبه با رویترز:
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صفحه6



مهم ترین  عنوان  به  افغانستان  در  انتخابات 
به  مردم ساالرانه  ارزش های  تحکیِم  فرایند 
فرایند  این  تعقیِب  به  حاال  و  رسید  پایان 
ملی، همۀ دیده ها به سوی نتایِج آن دوخته 
می شود  تالش  ُجستار  این  در  است.  شده 
که  شود  ارایه  پاسخ  پرسش،  این  به  که 
کاخ  به  نامزدها  از  یک تن  یافتِن  راه  »آیا 
ریاست جمهوری کافی ست و هیچ مشکلی 

پس از آن وجود نخواهد داشت؟« 
پرسِش  یک  عنوان  به  پرسش  این  زمانی 
که  کرد  مشغول  خود  به  را  ذهنم  کلیدی 
بنیاد  رییس  مسعود  احمدولی  جناب  با 
»آجندای  برنامۀ  طراح  و  مسعود  احمدشاه 
و  کشور  مسایل  سِر  بر  خانه اش  در  ملی« 
در  داشتم.  طوالنی  صحبت های  انتخابات 
واحدی  نتایِج  به  ما  زمینه ها  از  بسیاری 
نیز در جریاِن  این پرسش  رسیده بودیم و 

همین گفت وگوها سر برآورد. 
در  ما  چندین ساعتۀ  گفت وگوهای  حاصل 
بود؛  پساانتخاباتی  دغدغه های  وقت،  آن 
دغدغه هایی از این دست که پس از پیروزی 
برنامه یی  آیا  می آید؟  پیش  چه  نامزد،  یک 

پیروزی  این  اعالم  از  پس  روز  یک  برای 
وجود دارد؟... 

در این که انتخابات یک نامزد پیروز خواهد 
داشت، همه متفق القول اند. فرقی نمی کند که 
این نامزد پیروز چه کسی است و چه گونه 
اعالم  نتیجۀ  در  یافته؛  دست  پیروزی  به 
نتایج در دور اول و یا دور دوم و یا این  که 
بدون رفتن به دور دوم، ولی در یک توافق 
با دیگر نامزدها و تشکیل دولت مشارکتی! 
این مسأله، دغدغۀ جستار کنونی نیست، ولی 
می تواند بر نتایِج آن اثرگذار باشد. مشکِل 
ریاست جمهورِی  انتخابات  نامزداِن  اکثر 
است  این  در  موجود  تیم های  و  افغانستان 
برنامۀ  و  طرح  داشتن  ادعای  علی رغم  که 
پس از پیروزی، به حادترین مسایِل جامعه 
کمتر اندیشیده اند و برنامه های مدون برای 
حِل آن ها در اختیار ندارند. گاه با طرح های 
نقیصه  این  کلی و مبهم تالش می شود که 
به گونه یی جبران شود و گاه با ظاهر شدن 
شعاری.  حرف های  گفتن  و  رسانه ها  در 
چنین  با  که  این جاست  اصلی  مشکل  اما 

حرف هایی، مشکل کشوری چون افغانستان 
که در برزِخ میاِن گذشته و آینده در نوسان 

است، حل نمی شود. 
مشکل افغانستان دقیقًا زمانی آغاز می شود 
آن گاه  شود.  اعالم  انتخابات  نتیجۀ  که 
مشکالت  و  چالش ها  می بینیم  که  است 
توانایی های  به زودی  و  می افرازند  قد 
به  باید  پس  بلعند.  می  را  حکومِت جدید 
به  یافتن  راه  که  داشت  توجه  مسأله  این 
کاخ ریاست جمهوری کافی نیست، هرچند 
تمثیل  برای  ضروری  شرط  یک  می تواند 

ارادۀ مردم باشد. 
سازه های  تازه  که  کشوری ست  افغانستان 
به  هنوز  و  می کند  تجربه  را  دموکراتیک 
پیشادموکراتیک  تفکراِت  از  کافی  اندازۀ 
فاصله نگرفته است. مهم ترین تهدید برای 
در چنین جوامعی،  دموکراتیک  ارزش های 
کاخ  به  رفتن  است.  سیاسی  پوپولیسم 
سکه  خوِب  روی  تنها  ریاست جمهوری 
است، ولی این سکه روی بدی هم دارد و 
آن روی بد این است که در فردای پیروزی، 
سیاسی  قدرت  از  دور  به  را  خود  عده یی 
می بینند و به این دلیل حس می کنند که با 

حق و رای شان جفا صورت گرفته است. 

در سیزده سال گذشته، آقای کرزی با همۀ 
پاسخی  که  نشد  موفق  خود  تالش های 
اپوزیسیون  نه  کند.  پیدا  معضل  این  به 
اپوزیسیونی  فعال  نقش  توانست  افغانستان 
داشته باشد که برای جوامع دموکرایتک از 
اهمیِت فراوان برخوردار است و نه دولت 
افغانستان توانست چتری برای تمامِ گروه ها 
و جناح های موجود برافرازد. همین که در 
افرادی  همان  انتخاباتی  کارزارهای  جریان 
که در داخل نظام کار می کردند، به یک دیگر 
اتهام وارد نمودند، عمق بدبینی های سیاسی 

در افغانستان را نشان می دهد. 
پیروزی  از  فردای پس  بنیاد، بحث  این  بر 
بسیار اهمیت دارد. چه مکانیزمی باید روی 
همۀ  آن،  نتیجۀ  در  که  شود  گرفته  دست 
گروه های سیاسی و به ویژه مردم افغانستان 
خود را زمام داران اصلِی کشور ببینند؟ و اگر 
اپوزیسیونی نیز شکل می گیرد، اپوزیسیونی 
که  باشد  سیاسی  منطق  دارای  و  قدرتمند 
بتواند در هدایِت حکومت مفید تلقی شود؟ 
این معضل زمانی می تواند راه حل پیدا کند 

که واقعًا تیم پیروزِ انتخابات در پی انحصارِ 
که  آید  به وجود  حکومتی  و  نباشد  قدرت 
مساحِت  به  شهروندانی  حضور  آیینه دارِ 
جغرافیای افغانستان باشد. دقیقًا می خواهم 
بورزم؛  تأکید  ملی  ایجاد دولت وحدت  بر 
نه بر اساِس معامله گری سیاسی  دولتی که 
میان چند نفر به وجود آمده باشد، بل دولتی 
افغانستان،  مردم  واقعی  نماینده گان  که 
پایه ریزی  را  آن  متخصصان،  و  نخبه گان 

کرده باشند. 
فرمول فعلی که مورد استفاده قرار می گیرد، 
پاسخ گوی نیازهای امروز کشور نیست. این 
فرمول به گونۀ اشتباه آمیزی طراحی شده که 
دولت وحدت ملی را با حضور معامله گراِن 
سیاسِی هر منطقه در بخش هایی از حاکمیت 
کارایی  فرمول  این  است.  گرفته  اشتباه  به 
به وجود  باعث  و  داده  دست  از  را  خود 
و  شهروندان  میان  کالن  فاصلۀ  یک  آمدِن 
ملی  وحدِت  دولت  است.  شده  حاکمیت 
باید از نخبه گاِن همۀ اقوام، ملیت ها و اقشار 
که  اند  افراد  این  و  کند  نماینده گی  جامعه 
یک  در  مردم  ارادۀ  واقعِی  ممثل  می توانند 

نظام مردم ساالر باشند.
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و  بررسی ها  شدن  نهایی  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
بازشماری آرای مشکوک و قرنطینه خبر داده است و قرار 
است که به زودی آن را اعالم کند. بررسی و بازشماری 
روشن  را  انتخابات  سرنوشت  چند،  هر  مشکوک  آرای 
می کند اما نگرانی ها آن جاست که این بازشماری و بررسی 
چه قدر منصفانه و غیرسیاسی خواهد بود؟ بنابراین، ترس 
از این که انتخابات به دور خواهد رفت و یا نه، هنوز هم 
پابرجاست، منتها با این قید که کمیسیون مستقل انتخابات 
به دور دوم،  انتخابات  اعالم رفتن  تاکید کرده است که 

پیش از وقت و غیر منطقی خواهد بود.
این نگرانی را چند مساله تقویت می کند. 

 نخست مسالۀ باطل شدن رای مردم هرات است. طوری 
از  این که برخی  از  که دربارۀ رای مردم هرات، جدای 
نامزدان معترض تقاضای تجدید نظر دارند، مردم هرات 
نیز از چنین تصمیمی  ابراز ناخشنودی کرده اند و گمان 
می کنند که به رای مردم آن والیت احترام گذاشته نشده 

است.
جمهوری  ریاست  نامزدان  از  یکی  که  این  دیگر  نکتۀ 
کمیسیون  که  کرده  اعالم  خبری یی  نشست  در  دیروز 
مستقل انتخابات نباید نتایج آرا را قبل از تصفیۀ حساب 
نظر  ابراز  کند.  اعالم  انتخاباتی  شکایات های  کمیسیون 
این نامزد زمانی صورت گرفت که یک روز قبل از آن، 
نتایج قسمی  پنجاه در صد اعالم شده بود که این سخن 
شبکه های  در  گمانه زنی هایی  از  برخی  بروز  موجب 
که چه گونه  بود  آن  گمانه زنی  این  نیز گردید.  اجتماعی 
یک نامزد ریاست جمهوری برخالف قانون، به کمیسیون 
با  برخورد  از  پس  را  نتایج  که  می کند  توصیه  انتخابات 
خود  آن که  حال  کنند.  اعالم  قرنطینه  و  مشکوک  آرای 
داده  تذکر  درصد،  پنجاه  نتایج  اعالم  حین  کمیسیون، 
این رو،  از  می شود.  پاک  آرای  شامل  نتایج  این  که  بود 
که  بود  آن  اجتماعی  شبکه های  در  تصورات،  از  برخی 
انتخابات، حتمًا  نامزدان ریاست جمهوری در کمیسیون 
در کمیسیون های انتخاباتی قدرت اعمال نفوذ دارند که 
پاک  آرای  و  نهایی  نتایج  اعالم  از  اطمینان  با  این گونه 

حرف می زنند.
به هر صورت، نتایجی قسمی  پنجاه درصد به خوبی ثابت 
بسیار ممکن  و  نمی رود  به دور دوم  انتخابات  که  کرده 
کنده  اول  دور  همین  در  انتخابات،  قضیۀ  قال  که  است 
چنین  این که  دارد.  وجود  اگری  میانه  این  در  اما  شود. 
آرزویی در صورتی می تواند محقق شود که در شمارش 
آرا و یا بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی، دست 
طوری  باشد؛  نداشته  دخالت  جانب دار  و  سیاسی  افراد 
که از تلقی حرف های آن نامزد محترم انتخابات به میان 
آمده است؛ آن گونه که از باطل شدن آرای مردم هرات 

گمانه هایی خلق شده است.
بی تردید که در نظر نگرفتن این اما و اگرها، یک بحران 
بزرگ و فراگیر را در کشور به وجود خواهد آورد، زیرا 
هم اشتراک مردم در انتخابات مثل روز روشن است و هم 
گزارش تقلب هایی که احتماالً در روز انتخابات صورت 
باالبردن  و  نامزد  یک  رای  آوردن  پایین  با  است.  گرفته 
زد.  خاک  مردم  چشم  به  نمی شود،  دیگری  نامزد  رای 
آرای  که  است  آن  وجدانی  و  منطقی  حل  راه  بنابراین، 
اصلی آن گونه که هست، بررسی گردد و بعد، نتیجه اش 
این جا ارزش  نکتۀ دیگری که در  به مردم اعالم شود. 
یادآوری دارد، تبلیغ رفتن انتخابات به دور دوم است که 
اینک از سوی برخی از سران سیاسی و جانب دار و نیز 
از سوی برخی از نامزدان بزرگ نمایی می شود. این طرز 
کار تنها می تواند گمان مهندسی انتخابات را تقویت کند. 
زیرا، با توجه به نتایج پنجاه درصد رفتن انتخابات به دور 

دوم کاماًل منتفی و سیاسی می نماید.

انتخاباترابهدوردومنکشانید

یک روز 
پس از 
اعالِم 
نتایج 

انتخابات
فرمول فعلی که مورد استفاده 

قرار می گیرد، پاسخ گوی نیازهای 

امروز کشور نیست. این فرمول به 

گونۀ اشتباه آمیزی طراحی شده 

که دولت وحدت ملی را با حضور 

معامله گراِن سیاسِی هر منطقه در 

بخش هایی از حاکمیت به اشتباه 

گرفته است. این فرمول کارایی خود 

را از دست داده و باعث به وجود آمدِن 

یک فاصلۀ کالن میان شهروندان و 

حاکمیت شده است. دولت وحدِت 

ملی باید از نخبه گاِن همۀ اقوام، 

ملیت ها و اقشار جامعه نماینده گی 

کند و این افراد اند که می توانند 

ممثل واقعِی ارادۀ مردم در یک نظام 

مردم ساالر باشند

نتایج 50 درصدی شامرش آرا



www.mandegardaily.com    سال ششم   y شمارة یکهزار دو صدو  هشتادو  دو م   y سه شنبه 2 ثور / اردی بهشت y 1393 21جمادی الثانی  y 1435 22اپریل 32014

فاصله  بر  مبنی  ترکیه  رئیس جمهوری  اخیر  بیانیه  دنبال  به 
به عنوان  این کشور  امور خارجه  از سیاست، وزیر  گرفتنش 
بالقوه نخست وزیری محسوب  نامزدهای  اصلی ترین  از  یکی 

شده است.
به نوشته روزنامه حریت، »عبداهلل گل«، رییس  جمهوری ترکیه 
برنامه  اعالم کرد، وی هیچ  بیانیه ای  در  در چند روز گذشته 

سیاسی برای آینده تحت شرایط کنونی ندارد.
پس از انتشار این بیانیه، سناریوها درباره پست نخست وزیری 

پس از رجب طیب اردوغان دوباره مطرح شده است.
اگر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر کنونی ترکیه همچنان 
مطرح شده  فرمول  باشد،  داشته  را  رئیس جمهور شدن  قصد 
راه  و  می دهد  دست  از  را  خود  اعتبار  مدودف  پوتین  - 
کرسی  در  گل  عبداهلل  حضور  بدون  سناریویی  ایجاد  برای 

نخست وزیری هموار می شود.
خارجه  امور  وزیر  اوغلو،  داوود  احمد  سناریویی  چنین  در 
ترکیه با وجود تالش های اخیر سیاست خارجی در خصوص 
سمت  برای  نامزدها  اصلی ترین  از  یکی  مصر،  و  سوریه 

نخست وزیری خواهد بود.
شدن  قطبی  میزان  رشد  نگران  که  این حزب  در  دیگر   افراد 
در ترکیه هستند، می خواهند تا علی باباجان، معاون اردوغان، 

نخست وزیر آتی کشورشان شود.
شاهین«،  علی  »احمد  و  نخست وزیر  معاون  آرینچ«،  »بولنت 
نامزدهای  از  احتماالً  نیز  ترکیه  مجلس  نمایندگان  از  یکی 

نخست وزیری خواهند بود. 

مـهاجرتقرضاویازقـطر
را  القرضاوی  یوسف  است  درصدد  قطر  حکومت 
در  را  زنده گی خود  و  رفته  تونس  به  که  کند  راضی 

آن جا ادامه دهد.
امیر قطر می گویند که  اداری  به دیوان  منابع نزدیک 
به برخی رهبران  را  اخیر دستوراتی  وی در روزهای 
و  کرده  صادر  قطر  از  خروج  برای  المسلمین  اخوان 

برخی منابع آگاه نیز می گویند 
به  است  داده  دستور  وی  که 
یی  رسانه  های  جنجال  از  دور 
این افراد در نزدیک ترین زمان 
ممکن به کشورهایی مثل ترکیه 

و سودان بروند.
العرب،  روزنامه  گزارش  به 
اعالم  آگاه  منابع  لندن،  چاپ 
کردند که رهبران قطر تالش می 
عربی  کشورهای  برابر  در  کنند 
ویژه  به  فارس  خلیج  حوزه 
عربستان  کشورهای  قبال  در 
سعودی و امارات متحده عربی 
کرده  تاکید  بارها  که  بحرین  و 
دوحه  که  هایی  وعده  به  اند 
داده است، اعتماد ندارند، نشان 
دهد که در سیاست هایش تغییر 

ایجاد کرده و تالش می کنند که رضایت آنها را جلب 
کنند. ریاض، ابوظبی و منامه بارها اعالم کرده اند که 
وعده های شفاهی دوحه را کافی نمی دانند و منتظر 

اقدامات عملی ملموس از سوی دوحه هستند.
قطر به ویژه بعد از سقوط حکومت اخوان المسلمین 
المسلمین  اخوان  رهبران  از  بسیاری  شمار  مصر  در 
جا  آن  تا  را  آنها  از  حمایت  و  کرد  میزبانی  را  مصر 
دولت  که  گویند  می  آگاه  منابع  از  برخی  که  رساند 
قطر به برخی از آنها شناسنامه قطری داده است. مساله 
ای که بیش از پیش بر خشم کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس از مصر افزوده است. آنها بارها به اطالع 
از  اقداماتش در جهت حمایت  اند که  دوحه رسانده 
اخوان المسلمین در حالی که کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس آنها را دستگیر می کنند و به زندان می 
در  اقدامی  و  نیست  قبول  قابل  وجه  هیچ  به  اندازند 
جهت تهدید امنیت ملی شورای همکاری خلیج فارس 
و کشورهای عضو آن محسوب می شود. کشورهای 
برای  حیاتی  تهدیدی  را  المسلمین  اخوان  منطقه  این 

امنیت و ثبات و بقای خود می دانند و معتقدند که آنها 
در حال دسیسه چینی برای سرنگونی حکومت های 

حاکم بر این کشورها هستند.
در این میان اقدامات شبکه الجزیره قطر نیز بر حجم 
انتقادها به سیاست های دولت قطر افزوده است. آنها 
این شبکه  که  ای  پوشش خبری  که شیوه  می گویند 

از فعالیت های اخوان می کند اغراق آمیز و به شدت 
حمایت آمیز از اخوانی ها است و این به هیچ وجه 

نمی تواند مورد تایید کشورهای عربی باشد.
های  مقام  که  گویند  می  آگاه  منابع  رابطه  همین  در 
قطری راه حلی نیز برای یوسف القرضاوی، فردی که 
مواضعش بر تنش های موجود میان دوحه با پایتخت 
های عربی حوزه خلیج فارس افزوده، یافته اند. گفته 
یوسف  که  است  درصدد  قطر  حکومت  شود  می 
القرضاوی را راضی کند که به تونس برود و زندگی 

خود را در آن جا ادامه دهد.
گفته می شود ترتیب مهاجرت القرضاوی به تونس با 
سفری که اخیرا راشد الغنوشی، رهبر حرکت النهضه 

تونس به قطر انجام داده، فراهم شده است.
گفته می شود ترتیب مهاجرت القرضاوی به تونس با 
سفری که اخیرا راشد الغنوشی، رهبر حرکت النهضه 
تونس به قطر انجام داده، فراهم شده است. گفته می 
شود قرار است وی در ابتدا به سودان یا ترکیه برود 
و مدتی را در یکی از این دو کشور بگذراند سپس به 

تونس مسافرت کند و در آن جا ساکن شود. مساله ای 
که با واکنش مخالفان سیاسی تونسی مواجه شده و با 

آمدن وی به کشورشان مخالفت کرده اند.  
ناظران می گویند قطر زمانی تصمیم به اعمال تغییراتی 
در سیاست های خود کرد که دریافت واقعا کشورهای 
از  خود  سفرای  خواندن  فرا  به  اقدام  که  یی  عربی 
خود جدی  مواضع  در  کردند  قطر 
هستند و قصد دارند رویه ای تندتر 
آن  علیه  تر  سرسختانه  مواضعی  و 
تصمیم  همین  برای  کنند،  اتخاذ 
کردن  راضی  برای  تا  است  گرفته 
خلیج  همکاری  شورای  رهبران 
انجام  را  ای  عملی  اقدامات  فارس 

دهد.
الشمری،  عبداهلل  رابطه  همین  در 
این  در  عربستانی  سابق  دیپلمات 
که  ای  بیانیه  »با  گوید:  می  باره 
خارجه  امور  وزرای  سوی  از 
همکاری  شورای  عضو  کشورهای 
در  توپ  شده  صادر  فارس  خلیج 
رغم  به  است.  افتاده  دوحه  زمین 
این که برخی اغماض ها در بعضی 
آمده  بیانیه  این  در  وارده  عبارات 
است، دوحه خوبی می داند که سه کشوری که اقدام 
به فرا خواندن سفرای خود از دوحه کرده اند، از آن 

چه می خواهند.«
عبدالخالق عبداهلل، تحلیلگر اماراتی نیز در این باره می 
گوید: »دوحه عمال اقدام به عملی کردن توافقات کرده 
است. دوحه از مخالفان اماراتی و عربستانی خواسته 
است که قطر را ترک کنند و به زودی نیز قصد دارد 

اسالم گرایان دیگری را از کشورش اخراج کند.«
علوم  استاد  المسفر،  محمد  که  است  حالی  در  این 
باره  این  در  وی  دارد.  متفاوت  نظری  قطری  سیاسی 
می گوید: »تغییری در سیاست ها به وجود نیامده بلکه 

تغییری در چارچوب توافقات حاصل شده است.«
ناظران می گویند اگر چه کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس تغییراتی در مواضع خود در قبال قطر آغاز کرده 
اند اما همچنان قطر را به طور کامل زیر نظر خواهند 
داشت تا به طور کامل بندهایی که در توافقات آمده 

است را اجرا کند.

داوود اوغلو یکی از اصلی ترین 
نامزدهای سمت نخست وزیری ترکیه

مسـکو، کی یف را به نقـض 
توافقنامه ژنو متهم کرد

صدور حکم حبس برای 30 مخالف سیاست فرهنگی جدید روسیه
»کودتای نظامی« در مصر

کرملین به دنبال آماده کردن یک سیاست فرهنگی جدید 
است تا بدین ترتیب روسیه را بر ارزش های سنتی و تمدن 
کار  این  می گویند  ناظران  اما  کند  متمرکز  خود  متمایز 

روسیه اهداف سیاسی دارد.
والدیمیر  است:  نوشته  گزارشی  در  فرانسه  خبرگزاری 
پایان  در  پنجشنبه  روز  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین، 
نشست ساالنه پرسش و پاسخ خود با مردم این کشور به 

بیان فلسفه »روس بودن« پرداخت.
فرهنگی  نظامنامه  فقط  نه  روس ها  داشت:  اظهار  پوتین 
خود را دارند بلکه آن ها برخالف غربی ها یک دور نمای 
ایثارگر و از خودگذشته  اخالقی منحصر به فرد داشته و 

هستند.
ما  میهن پرستی  عمیق  ریشه های  این ها  کرد:  تاکید  پوتین 

هستند.
فرهنگی  ارزش های  راستای  در  روسیه  فرهنگ  وزارت 
سنتی تمدن روسیه در حال تدوین یک استراتژی دولتی 
ایدئولوژی  یک  مشخصه های  ناظران  گفته  به  که  است 

دولتی جدید را دارد.
نویسندگانی که این سند را تهیه می کنند و آن را تا حال 
حاضر محرمانه نگه داشته اند، معتقدند چنین سیاستی باید 

بر اساس این نظریه باشد که »روسیه اروپا نیست.«
این سیاست تاکید داشته که روسیه در یک گذرگاه تاریخی 
اساس های  حفظ  یا  فرهنگی  نابودی  میان  باید  و  بوده 
انتخاب  را  یکی  خود  فرد  به  منحصر  معنوی  و  اخالقی 
کند و این کار با سیاست فرهنگی دولتی قابل انجام است.
یک نسخه اولیه از این سند که در حال حاضر در کرملین 
است.  کرده  درز  رسانه ها  به  دارد،  قرار  بررسی  تحت 
ریاست کارگروهی که این سند را بررسی می کند به عهده 
سرگئی ایوانف، رییس دفتر والدیمیر پوتین و از نزدیکترین 

همپیمانان وی است که ا خیرا توسط آمریکا تحریم شد.
روز چهارشنبه  روسیه  فرهنگ  وزیر  مدینسکی،  والدیمیر 

در یک کنفرانس خبری گفت: روسیه یک تمدن متمایز، 
مستقل و باستانی است.

که  کرد  عنوان  کومرسانت  روزنامه  با  مصاحبه  در  وی 
روسیه مجبور است از آنچه که وی محرومیت های فرهنگ 

معاصر اروپا خواند از خود دفاع کند.
وی خاطرنشان ساخت: شاید روسیه آخرین حافظ فرهنگ 

اروپا، ارزش های مسیحی و تمدن اروپایی حقیقی باشد.
فلسفه  استادهای  از  گروهی  چهارشنبه  روز  حال  این  با 
سیاست  این  که  گفتند  نامه ای  در  روسیه  علوم  آکادمی 
فرهنگی با ملزم کردن به یک ایدئولوژی فرهنگی، ناقض 

قانون اساسی روسیه است.
این  استادان  از  تن   ۲۵ امضای  به  که  سرگشاده  نامه  یک 
اروپا  روسیه  که  مفهوم  این  کرد:  عنوان  رسیده،  آکادمی 
نیست نظری است که در تاریخ روسیه سابقه نداشته است.
مدینسکی روز چهارشنبه تالش کرد تا نگرانی های برخی 
را  شوروی  زمان  سانسور  دوران  به  بازگشت  به  نسبت 

برطرف کند.
وی گفت: سیاست جدید کرملین توسط بروکرات ها اجرا 
فرهنگی  چهره های  و  کارشناسان  توسط  بلکه  نمی شود 

مورد احترام اجرا می شود.

وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه ضمن متهم کردن اوکراین به نقض 
عزلت  به  و  است  بزرگ  کشوری  روسیه  کرد:  تاکید  ژنو  توافقنامه 

کشیدن آن ممکن نیست.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، سرگئی الوروف، وزیر 
خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای موزامبیکی خود 
در مسکو اعالم کرد: مقامات اوکراین اقداماتی را مرتکب شده اند که 

متن توافقنامه ژنو را نقض می کند.
جنایت  اوکراین  اسالوینسک  در  تظاهرکنندگان  کشتار  افزود:  وی 
است و نشان می دهد که کی یف نمی خواهد تندروها را متوقف کند.

وزیر خارجه روسیه در ادامه مقامات اوکراین را به کوتاهی در حل 
بحران این کشور متهم کرده و گفت: روسیه کشوری بزرگ است و 

به عزلت کشیدن آن ممکن نیست.
وی تاکید کرد: تصمیم دولتمردان کی یف برای حفظ »دولت موقت« 
اوکراین  پارلمان  توسط  که  رهبرانی  است.  قبول  غیرقابل  کامال 
موقت  دولت  به  ژنو  توافقنامه  که  هستند  مدعی  شده اند  منصوب 
گرفته اند  تصمیم  کییف  شهر  دولتمردان  که  چرا  نمی شود  مربوط 
دولت موقت حفظ شود و به کارش ادامه دهد. این کامال غیر قابل 

قبول است.
وزیر خارجه روسیه همچنین دستگیری کاندیداهای احزاب سیاسی 

در جنوب شرق اوکراین را موجب خشم عمومی دانست.
روسیه  به  دادن  اولتیماتوم  جای  به  باید  آمریکا  گفت:  الوروف 
مسئولیت اقدامات کسانی را که در اوکراین بر سر کار آورده بپذیرد.

وی تصریح کرد: روسیه اجازه نخواهد داد که درگیری های خونین در 
اوکراین رخ دهد. درخواست های متعددی از روسیه می شود تا آنها را 
از خشم عمومی نجات دهند. ما در یک موقعیت کامال پیچیده هستیم. 
آنها که عمدا به دنبال ایجاد جنگ داخلی در اوکراین هستند تالش 
می کنند یک درگیری بزرگ، خونین و جدی راه بیندازند آنها سیاست 
جنایتکارانه ای را دنبال می کنند. و ما نه تنها این سیاست را محکوم 

می کنیم بلکه آن را متوقف نیز خواهیم کرد.

در حالی که تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در 
محکومیت »کودتای نظامی« در شهرهای مختلف 
همچنان ادامه دارد، دادگاه مصر ۳۰ تن از مخالفان 

»کودتا« را به سه و نیم سال حبس محکوم کرد.
الجزیره،  خبری  شبکه  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
دادگاه کیفری قاهره روز یکشنبه ۳۰ تن از مخالفان 
»کودتای نظامی« را به سه و نیم سال حبس محکوم 

کرد.
این افراد به حمله به نیروهای پلیس، ایجاد تنش 
متهم  تروریستی  گروهی  به  پیوستن  و  آشوب  و 

هستند.
محمد  محاکمه  قاهره  کیفری  دادگاه  همچنین 
مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر و دیگر 
کشتار  اتهام  به  که  را  المسلمین  اخوان  رهبران 
تظاهرکنندگان در مقابل کاخ االتحادیه در زندان به 

سر می برند، به سوم ماه مه موکول کرد.
امنیتی  نیروهای  نظامی«،  »کودتای  آغاز  زمان  از 
المسلمین  از رهبران و اعضای اخوان  هزاران تن 
را به اتهام تحریک به خشونت بازداشت کرده اند.

از جمله حکم های قضائی که علیه حامیان اخوان 
المسلمین صادر شده، ارجاع پرونده بیش از ۵۰۰ 
تن به مفتی اعظم مصر برای بررسی در خصوص 

اعدام این افراد است.
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چه گونه با تنوع طلبی و خیانت 
مردان مقابله کنیم؟

 )ویژۀ بانوان(

مذکر،  جنس  رفتارهای  اکثر  و  نیست  مونث  جنس  پیچیده گِی  به  مذکر  جنس 
مردان  آیا  است:  مطرح  که  پرسشی  ندارد.  کنجکاوی  به  نیاز  و  است  برون ریز 

تنوع پذیرتر از زنان هستند؟
پاسخ خیر؛ مردان تنوع پذیر تر از زنان نیستند، بلکه اکثر رویدادهای زنده گی و اکثر 
رفتارها و برخوردها برای مردان، زود به عادت تبدیل می شود و این گونه می توان 

نتیجه گرفت که مردان زودتر خسته می شوند!
بعد  باشد؛  دل ُربا  و  زیبا، خوش اندام  دارای همسری  که  هم  هرچه قدر  مرد  یک 
برای مرد خود عادی می شود  این زن  یا حداکثر یک سال زنده گی،  از چند ماه 
توجه  قابل  مطلب  این  پس  داشت.  نخواهد  را  قبل  تازه گی  ظاهری،  نظر  از  و 
خانم هایی ست که ادعای زیبایی می کنند و می گویند که شوهرشان به آن ها خیانت 

کرده است.
برای همسر خود  باشد که در همه حال  به گونه یی  باید  اخالق و رفتار یک زن 
تازه گی داشته باشد و فقط ظاهر خوِب زن برای یک مرد کافی نیست. به همین 
منظور توصیه می شود همۀ عشق و عالقه و موهبِت خود را به یک باره در چند 

روز یا چند ماه نخسِت زنده گی رو بیرون نریزید.
همیشه مثال »آهسته و پیوسته« را به خاطر داشته باشید. مردان تغییرات جزیی را 
دیر به چشم می بینند، مثاًل شما اگر جای یک گلدان را در منزل تغییر دهید، شاید 
بعد از یک هفته شوهرتان متوجه این تغییر شود؛ اما اگر رنگ لباس و یا حتا نوع 
پوشش تان را تغییر دهید، خیلی زود متوجه تغییر می شوند. پس اگر قصد تغییر یا 

تحول دارید، بهتر است تالش خود را در جهت تغییری بزرگ انجام دهید.
از نظر رفتاری جنس مردان به گونه یی ست که ریاست طلب هستند و تمایل دارند 
هیچ موضوعی از آن ها پنهان نباشد و ترجیح می دهند همسرشان بدون هماهنگی 

آن ها کاری را انجام ندهند.
اگر هر روز موقع استقبال از شوهرتان، از یک جملۀ تکراری استفاده می کنید، آن 

را تغییر دهید.
کنار آمدن با آشفته گی و خسته گی مردان نیز یکی از رموز موفقیت برای جلوگیری 
می خواهید  یا  دارید  اگر خواسته یی  مثال  عنوان  به  آن هاست.  بودِن  تنوع پذیر  از 
که  چرا  بپرهیزید،  حاشیه یی  گفتن حرف های  از  کنید،  مطرح  را  مهمی  موضوع 

مردان از این گونه حرف ها زود خسته و عصبی می شوند.
زن  یک  شود.  زودتر حل  تا  کنید  مطرح  را  آن  دارید،  مشکلی  شوهرتان  با  اگر 
افسرده حال و غمگین، باعث می شود که شوهرش دیرتر به خانه برود. در عوض 
یک زن شاد و خوش رو و خوش برخورد باعث می شود که شوهرش برای رفتن به 
منزل لحظه شماری کند. کاًل در خانه محیطی جذب کننده برای همسر خود فراهم 
آورید تا مردان هیچ کجا به جز منزل و در کنار شما احساس آرامش نکنند. مردان 
از زنان نق نقی بیزارند. مردان عاشق احترام هستند. در بیرون از خانه و در مقابل 

دیگران، با شوهر خود بااحترام سخن بگویید.
از بهانه گیری پرهیز کنید

ظاهری خوب برای همسر خود داشته باشید؛ یعنی در خانه آرایش کنید، موهای 
آشفته و پریشان خود را آراسته سازید، ُمدل موی خود را تغییر دهید و از او بپرسید 
از چه مدل مویی یا چه طرز آرایشی خوشحال تر می شود. فراموش نکنید اگر زنی 
تمام این کارها را برای شوهر خود انجام دهد، به نوعی برای خودش این کارها 
را انجام داده است! چرا که اگر مردی چنین همسری داشته باشد، از هیچ تالشی 

برای خوش بختِی وی کوتاهی نخواهد کرد.
طوری با شوهر خود برخورد نکنید که انگار او وسیله یی برای تولید پول است. 
سعی کنید باری از دوش وی بردارید نه این که خود مشکلی بر روی مشکالتش 
باعث می شوید شوهر شما سراغ  که  این شما هستید  باشید  داشته  توجه  باشید. 
از  نباشد که پاسخ گوی آن دسته  به فکر همسری دیگر  یا  نامشروع نرود  روابط 
کالم  یک  در  نوعی  به  کنید.  تأمین  را  آن ها  نتوانسته اید  شما  که  باشد  نیازهایی 

متفاوت باشید: شوهر خود را غافل گیر کنید.

منبـع: سالمت نیوز

 خسرو صادقي بروجني 

پیشه هایی را  بورژوازی هالۀ مقدس تمام 
که تا آن هنگام گرامی شمرده می شد و با 
هراسی توأم با وقار به آن ها می نگریستند، 
دریده است. پزشک، وکیل، کشیش، شاعر 
و دانشمند را کارگِر مزدبگیر خود ساخته 

است.«]۱[ 
این تعبیری است که مارکس و انگلس بیش 
از ۱۵۰ سال پیش در »مانیفست کمونیست« 
می کنند.]۲[ غالبًا وقتی از »کارگر« و »طبقۀ 
کارگر« و یا حتا خودِ »کار« و نقش آن در 
تولید نعم مادی و معنوی جامعه صحبت 
به میان می آید، در مواجهه با کسانی قرار 
از  انتزاعی  و  می گیریم که تصوری ذهنی 
را  مقوالت  این گونه  و  دارند  مفاهیم  این 
می کنند.  جست وجو  »کارخانه«  در  تنها 
این  مفهومِ  از  غلط  پیش فرض  این  با 
نظری  مباحت  بسیاری  که  است  مقوالت 
مطروحه که پای در عینیات جامعه دارند، 
در پیشگاه شان نامفهوم جلوه می کند، چرا 
از  ارایه شده  تصویر  از  دنباله روی  با  که 
»کارگر« توسط بسیاری نیروهای سیاسی، 
و  اندام  با  مردی  صورت  به  را  کارگر 
بازوانی ِستَبر، لباس آبی به تن و دستانی 
در  که  می کنند  تصور  پینه بسته  و  چرکین 
حمل  دیگر چکش  دستی  و  داس  دستی 
ذهِن  در  نقش بسته  مفهوم  همان  می کند؛ 

را  یدی«  »کارِ  تنها  که  چکش«  و  »داس 
مفهومی  می داند!  »کارگر«  عنوان  شایستۀ 
کردن  جدا  همانا  آن،  منطقی  پی آمد  که 
»طبقۀ  از  زحمت کشان  از  وسیعی  اقشار 
مفهموم  به  پرداختن  لزوم  است.  کارگر« 
واقعِی »طبقه کارگر« است که ما را بر آن 
از » کار«  درستی  به مفهومِ  ابتدا  می دارد 

دست یابیم:
از نظر هگل، کار تنها یک مفهوم اقتصادی 
حیات  از  مهم  جنبه یی  بلکه  نیست، 
ابزاری  »کار«  نظر وی  از  است.  اجتماعی 
است که به وسیلۀ آن انسان ها به درک و 
میانجی  کار،  می یابند.  دست  جهان  فهِم 
آن،  طریق  از  که  است  جهان  و  انسان 
جهاِن  و  می رسند  خودآگاهی  به  انسان ها 
غلبه  وسیلۀ  کار،  می دهند.  تغییر  را  خود 
کار،  است.  ابژه  و  سوژه  بین  فاصلۀ  بر 
که  است  رهایی بخش  فعالیتی  هم چون 
موجب ایجاد شبکه های پیچیدۀ وابسته گی 
متقابل می شود، زیرا که حاصل کار فردی، 
می شود  مادی  نیازهای  تأمین  موجب 
را  اجتماعی  آرزوهای  آن،  موازات  وبه 

گسترش می دهد. 
هر  از  پیش  »کار  نیز:  مارکس  بیان  به 
انسان و طبیعت است؛  بین  فرایندی  چیز 
فرایندی که انسان در آن به واسطۀ اعماِل 
طبیعت  با  را  خود  سوخت و ساز  خویش 

تنظیم و کنترل می کند. وی با مواد طبیعی 
او  می شود.  روبه رو  طبیعی  نیرویی  چون 
قوای طبیعی پیکر خود، بازوها و پاها، مغز 
می آورد  در  حرکت  به  را  خود  دستان  و 
با  سازگار  شکلی  در  را  طبیعی  مواد  تا 
نیازهایش تصاحب کند. درحالی که انسان 
خارجی  طبیعت  بر  این حرکت  طریق  از 
می دهد،  تغییر  را  آن  و  می گذارد  اثر 
هم زمان طبیعِت خود را نیز تغییر می دهد. 
وی توان مندی هایی را که در این طبیعت 
نهفته است، تکامل می بخشد و این نیروها 
می کند...  خویش  مطلق  قدرت  تابع  را 
پیش انگاشت  شکلی  در  را  کار  بنابراین 
انسان  آِن  از  منحصراً  که  می دهیم  قرار 
است. عنکبوت اعمالی را انجام می دهد که 
به کار بافنده شبیه است، و زنبور با ساختن 
دست  روِی  خود،  ِالنۀ  مشبکی  خانه هاِی 
بسیاری از معماران بلند می شود. اما آن چه 
متمایز  زنبور  بهترین  از  را  معمار  بدترین 
خانه های  معمار  که  است  این  می کند، 
مشبکی را پیش از آن که از موم بسازد، در 
به  پیش تر  بنابراین  می کند.  بنا  خود  ذهن 
نه تنها  آدمی  داشت.  صورت ذهنی وجود 
در شکل مواد طبیعی تغییر پدید می آورد، 
بلکه قصد خود را هم زمان در این مواد به 
تحقق می رساند. و این قصدی است که او 

از آن آگاه است.«]۳[

 
نکته  چند  گفتِن  تعریف  این  توضیِح  در 

ضروری است: 
۱ـ »انسان در آن به واسطۀ اعماِل خویش 
تنظیم  طبیعت  با  را  خود  سوخت وساز 
در  را  طبیعت  مواد  تا  می کند...  کنترل  و 
شکلی سازگار با نیازهایش تصاحب کند« 
و »از طریق این حرکت بر طبیعت خارجی 

اثر می گذارد و آن را تغییر می دهد«
برمی آید،  عبارت  این  فحوای  از  آن چه 
چنین است که »کار« فعالیتی است آگاهانه 
فکری  قوای  بی مددِ  که  هدف مند  و 

نمی تواند باشد.
بازوها  خود،  پیکر  طبیعی  قوای  »او  ۲ـ 
حرکت  به  را  خود  دستان  و  مغز  پاها،  و 
با  تقابل  در  تعبیری  چنین  درمی آورد«؛ 
»کارِ  تنها  را  کار  که  می گیرد  قرار  نظری 
جسمانی  قوای  از  استفاده  و  ساده«  یدِی 
مکانیکی  مفهومی  به  قایل  می پندارد،  بدن 
از کار است و کار بدنی را از کار فکری و 
ذهنِی مغز جدا می کند و فاعلین کارِ فکری 
چون بخش وسیعی از کارمندان را کارگر 
ندانسته و آنان را از »طبقۀ کارگر« منفک 

می کنند.
مارکس در دست نوشته های ۱8۴۴ که که 
و  نشد  منتشر  و  شناخته  خود  زمان  در 
یک قرن بعد منتشر شد، بخش مفصلی را 
اختصاص  غیرمولد«  کار  و  مولد  »کار  به 

می دهد که در آن می خوانیم: 
 »با تکامل یافتن شمول واقعِی کار تحت 
real subsumption of labor un�(  سرمایه
نوع  ویژۀ  تولید  شیوۀ  یا   )der capital

عمومی  فرایند  واقعی  اهرم  سرمایه داری 
هرچه  طور  به  کار  عمومی  فراینِد  کار 
فراینده تری، دیگر فرد کارگر نخواهد بود. 
درعوض، این نیروی کارِ اجتماعًا ترکیب 
و  رقابت  حال  در  کار  نیروهای  و  یافته 
ماشین  مجموعۀ  هم  با  که  مختلف اند 
اشکال  به  که  می دهند  تشکیل  را  تولیدی 
شرکت  کاالها  تولید  فرایند  در  گوناگون 
می کنند یا به عبارت دقیق تر در این متن و 
چارچوب محصولی را به وجود می آورند. 
در این مجموعۀ تولیدی، بعضی ها با دست 
سر  با  بعضی  و  می کنند  کار  بهتر  خود 
)مغز( خود؛ یکی به عنوان مدیر، مهندس، 
به عنوان  تکنالوژیست و غیره، و دیگری 
ناظر و سومی به عنوان کارگر یدی یا حتا 
از  کارگر رنجبر. شمار هرچه فزاینده تری 
انواع کار در مفهوم بالواسطۀ کارِ سازنده 
انجام  مشغول  که  آنانی  تمام  و  می گنجد 
محسوب  سازنده  کارگِر  هستند،  آن ها 
مستقیم  طور  به  که  کارگرانی  می شوند؛ 
تابع  و  می شوند  استثمار  سرمایه  توسط 

فرایند کار و گسترش سرمایه می شوند. 

مفهوم
واقعِی
طبقۀ
کارگر

بخش نخست



 الهام قادی 

بخش نخسـت

زنده گی نامه
زیگموند فروید در سال 
در  و  اتریش  در   ۱8۵6
به  یهودی  خانوادۀ  یک 
اتمام  از  پس  آمد.  دنیا 
شغل  دبیرستان،  دورۀ 
پزشکی را انتخاب کرد. 
علت انتخاب این رشته، 
به  وی  شدید  عالقۀ 
در  بود.  شهرت  کسِب 
برنز  مارتا  ۱88۲با  سال 

عصب شناسی  تحقیقات  برای   ۱88۵ در  کرد،  ازدواج 
وارد پاریس شد و در شفاخانۀ سال پتریه با ژان مارتن 
شمار  به  زمان  روان پزشک  بزرگ ترین  که  شارکو  
می رفت، آشنا شد و در آن جا فروید با روش هیپنوتیزم 
تحلیل  و  آزاد  تداعی  روش  نیز  بعدها   و  شد  آشنا 
رویا را برای تشخیص بیماران به کار گرفت. فروید به 
همراه آلبرت انیشتین، مارتین بوبر و حاییم وایزمن، از 
موسسان و اعضای اولین هیأت علمی دانشگاه عبری 
بر  را  روان کاوی  مدرسۀ  اولین  بعدها  بود.  اورشلیم 
مبنای نظریاتش بنیان گذاشت که عقیده داشت بسیاری 
ضمیر  انگیزه های  تأثیر  تحت  انسان  رفتارهای  از 
ناخودآگاه است که افکار و خاطرات به خصوص ضمیر 
ناخودآگاه، به ویژه از نوع جنسی و پرخاش گرانه، ریشۀ 
در اختالالت روانِی افراد دارند. فروید سرانجام در ۲۳ 
تزریق  اغما که حاصل  از دو روز  سپتمبر ۱9۳9 پس 
قراردادی  بر  بنا  مرفین  تزریق  درگذشت.  بود،  مرفین 

بین فروید و پزشِک وی بود تا رنج بیهوده نکشد.
آثار فروید 

۱ـ تعبیر خواب )۱9۰۰(
۲ـ توتم و تابو )۱9۱۳(

۳ـ روان شناسی گروه و تحلیل من )۱9۲۱(
۴ـ تمدن و گله مندان از آن )۱9۳۰( زیر عنوان »فرهنگ 
و ناخوشایندی های آن« توسط امید مهرگان از آلمانی 

به فارسی برگردانده شده  است.
۵ـ بررسی رفتارهای جنسی

6ـ آسیب شناسی زنده گی روزمره
7ـ موسی و یکتاپرستی
8ـ آیندۀ یک وهم و ....

اندیشۀ فروید
نظریۀ فروید شامل بخش متعددی شامل انرژی روانی، 
شخصیت،  ساختار  شخصیت،  جنسی  ـ  روانی  رشد 
طریق  از  روانی  بیماری های  درمان  روش های  و 
هیچ  شاید  رویا.  تحلیل  و  است  دفاعی  مکانیسم های 
مکتب روان شناسی به اندازۀ مکتب روان کاوی بر روی 
هنگام  تأثیر  این  است.  نداشته  تأثیر  روان شناسان  کار 
و  شخصیت  رشد،  چون  مسایلی  مورد  در  صحبت 
عده یی  این که  با  می کند.  پیدا  بیشتری  نمود  انگیزش 
اخیر،  دهه های  در  مخصوصًا  و  روان شناسان  از 
آیزتک و همکارانش به علمی بودن این نظریه سخت 
مشکوک شده بودند، اما این تیور ی هنوز فعالیت های 

روان شناسان را تحت تأثیر خود قرار داده است.
اصول اساسی روان کاوی:

۱ـ اصل غریزه در روان کاوی
۲ـ اصل لذت و اصل واقعیت

۳ـ ساختمان شخصیت
 غریزه در روان کاوی: 

بر اساس این تیوری خصوصیات روانی موجود را باید 
بر اساس حقایق و وقایع گذشته مورد توجه قرار داد 
و ماهیت آن ها را بر این اساس شناخت. فروید برای 
نیروها و قوایی که سبب انگیزش رفتار انسان می شود، 
اصطالح غریزه را بیان می کند. البته این اصطالح سبب 
سوءتفاهم هایی شده است. زیرا نیروهایی که فروید به 
غریزه  تغییرپذیرِی  غیرقابل  معنای  می کند،  اشاره  آن 
را نمی دهد، بلکه به گفتۀ فروید بعضی از این نیروها 
آن ها  هدِف  برحسب  و  محیط  و  شرایط  تأثیر  تحت 

قابل تغییرند.
به نظر فروید دو دسته غریزه یا انگیزۀ اصلی در انسان 
بیولوژیکی  و  زیستی  ماهیت  دو  هر  که  دارد  وجود 
جسمانی  سادۀ  احتیاجات  شامل  دسته  اولین  دارند. 
می شوند.  تنفس  و  دفع  تشنه گی،  گرسنه گی،  قبیل  از 
ایجاد  جسمانی  تغییرات  اساس  بر  کشش ها  این 
را  ارضای آن ها حیاتی است و هدف آن ها  می شوند، 
این  در  زیادی  تنوع  این،  بر  بنا  و  داد  تغییر  نمی توان 
این  فروید  نظر  از  ندارد.  وجود  احتیاجات  از  نوع 

ندارند.  زیادی  اهمیت  روان شناسی  دیدگاه  از  نیازها 
که  تجاربی  اساس  بر  را  احتیاجات  دوم  گروه  فروید 
با بیماران نوروتیک داشت، طبقه بندی کرد. این دسته 
از احتیاجات دو نوع اند: یکی انگیزۀ زنده گی و غریزۀ 
مرگ. نوع اول، انگیزه های جنسی را در بر می گیرد و 
سوءتفاهم  جنسی،  لغت  می گویند.  لیبیدو  آن  به  غالبًا 
منظور  که  صورتی  در  است.  شده  سبب  را  زیادی 
آن  از  معموالً  که  آن چه  به  نسبت  لغت  این  از  فروید 
درک می شود، معنای بسیار وسیع تری دارد. در حالی 
که هدف غریزۀ زنده گی صیانت است، ادامۀ زنده گی، 
بین  از  مرگ،  غریزۀ  است. هدف  سازنده گی  و  تکاپو 
است.  آن  امثال  و  دیگرکشی  خودکشی،  خود،  بردن 
روان شناسان  شدید  انتقاد  مورد  مرگ  غریزۀ  موضوع 

قرار گرفت.
اصل لذت و اصل واقعیت: 

اصل لذت، به حذر کردن از درد و رفتن به طرف لذت 
یا کاهش تنش اشاره دارد. به نظر فروید، فعالیت اصل 
ایجاد می شود.  انسان  از اصل لذت در  واقعیت دیرتر 
اصل  ولی  است،  لذت  اصل  تابع  تولد  بدو  از  کودک 
ایجاد خواهد  او  به تدریج در  اثر محیط و  واقعیت در 
او برای  شد. وقتی کودک درمی یابد که تمایالت آنی 
دارد،  مغایرت  بزرگ تری  با هدف های  لذت،  دریافت 

سعی می کند واقعیت را قبول کند.
ساختمان شخصیت:

روان کاوی، شخصیت انسان را از سه دسته خصوصیات 
سوپرایگو  و  ایگو  اید،  ا  ر  آن ها  که  می داند  اصلی 
نامیده اند، که در زبان فارسی به ترتیب به نهاد، خود و 
فراخود ترجمه شده است. نهاد عبارت است از منشا 
و منبع تمام انرژی های غریزی به عبارت دیگر، تمام 
تمایالت خام، کنترل نشده، غیر اجتماعی بدون جهت 
و اولیۀ انسان را نهاد می نامند. هم زمان با رشد تدریجی 
به ارضای تمام  این مطلب که قادر  کودک و فهمیدن 
تمایالت خود نیست، قسمت دوم شخصیت که خود 
آمده  به وجود  نهاد  خواسته های  کنترل  برای  می باشد، 

است.
از  و  می شود  نهاد جدا  از  در حقیقت  اگر چه، خود، 
تجارب کودک  اثر  بر  واقع  در  ولی  می گیرد،  نیرو  آن 
این است که  از محیطش شکل می گیرد. هدف خود، 
به نهاد جهت دهد و آن را کنترل کند. فراخود، تقریبًا 
شبیه آن چیزی است که در اصطالح متعارف، وجدان 
معیارهای  درون فکنی  اثر  در  فراخود  می شود.  نامیده 
اجتماعی ایجاد می شود که پس از مدتی خود خرد را 
برای انجام اعمال درونی راهنمایی می کند. رابطه میان 
انسان را می سازد.  از عوامل، شخصیت  این سه دسته 

نهاد، هدف لذت طلبی دارد؛ فراخود هدف منع کننده؛ و 
خود هدف واقع بینی.

بررسی کتاب توتم و تابوی فروید
برای ورود به بحث کتاب توتم و تابو یک نکتۀ مهم 
مهم  بسیار  کتاب  این  فهم  برای  که  شود  مطرح  یاید 
می باشد. به نظر فروید، انسان ابتدایی، در دستۀ  آغازین 
زنده گی می کرد. این دسته تشکیل می شد از نری مسلط 
انحصار خود  در  را  ماده ها  از  تعدادی  و  بود  پدر  که 
داشت. این پدر نیرومند، پسران خود را از ماده ها دور 
نگه می داشت. روزی این پسران متحد شده، پدر مسلط 
را کشتند و سپس آن را خوردند. دلیل این آدم خواری 
به نظر فروید این بود که آن ها اعتقاد داشتند با خوردن 
قربانی، نیرو و قدرت او را به دست می آورند. بعد از 
برای  و  شدند  پیشیمان  خویش  عمل  از  آن ها  مدتی، 
ابداع  را  ممنوعیت  دو  خویش،  عمل  کفارۀ  و  جبران 
نوع  یک  صورت  به  را  نمادی  این که  یکی  کردند: 
حیوان به جای پدر گذاشتند؛ این نماد است. برادران 
دیگر  و  کردند،  اعالم  را حرام  توتمی  خوردن حیوان 
این که ازدواج درون گروهی را حرام کردند و با تحریم 
پیروزی شان  ثمرات  از  خود،  بر  شده  آزاد  ماده های 
چشم پوشی کردند. فروید این پدرکشی را نتیجۀ همین 
جنایت می داند. برادران، آیین توتم را از این رو ابداع 
کردند تا دیگر بار به عمل پدرکشی دست نیازند. باید 
گفت عقدۀ اودیپ نیز از همین پدرکشی ابتدایی ناشی 
کودکان  در  ابتدا  از  که  گوناگون  ترس های  و  می شود 
شمار  به  توتمیسم  کودکانۀ  پایه های  می شود،  ایجاد 
می آیند. رقابت پدر در عشق ورزیدن نسبت به مادر، 
کودک را به جا به جایی ترس و کینه اش از پدر به یک 
نظریۀ  قبول  مستلزم  برداشت  می دارد.)این  وا  حیوان 
بر موروثی شدِن ویژه گی هایی است که  مبنی  المارک 

انسان از راه تجربه کسب می کند(.
تالش  و  گناه  احساس  از  توتمی  دین  کل:  طور  به 
به  می گیرد.  سرچشمه  جبران  و  کفاره  پرداخت  برای 
نظر فروید، این عوامل در ریشۀ همۀ ادیان بشری قرار 
دارد. همۀ ادیان بعدی در واقع کوشش هایی برای حل 
این  تنها از جهت مرحلۀ فرهنگی که  این مسأله اند و 
اتخاذ  راه حل های  و  می گیرد  صورت  آن  در  کوشش 

شده، با یک دیگر تفاوت دارند.
پرسش های اصلی یی که فروید در این کتاب در صدد 

پاسخ گویی به آن ها بوده است:
۱ـ حیوان پرستی از کجا سرچشمه گرفته است؟

۲ـ تابو یا محرمات در میان قبایل اولیۀ انسانی، بر چه 
پایه و اساسی استوار بوده است؟

در  اطالعات  گذاشتن  هم  کنار  از  فروید  که  نتایجی 

و  رسوم  و  آداب  باب 
تفکرات  و  احساسات 
زنده گی  طرز  خالصه  و 
مردمان اولیه خوانده بود، 
احوال  از  که  نتایجی  با 
به دست  روانی  بیماران 
کرده  مقایسه  بود،  آورده 
و دست آخر چنین نتیجه 

گرفت:
و  فکری  سازمان  ـ 
اولیه  مردمان  احساسی 
وجوه  روانی  بیماران  با 

اشتراک فراوانی دارد.
مردمان  احساسات  در  ـ 
فاصلۀ  احساسات(  )تضاد  نفرت  و  عشق  بین  اولیه 

چندانی نیست.
در کل فروید می خواهد آن چیزهایی را که مدعی آن 
است در این کتاب به اثبات برساند و بزرگ ترین الهام 

خود را از داستان اساطیری ادیپ پادشاه گرفته است.
هم چنین خود فروید معتقد است کسی که می خواهد 
این کتاب را بخواند، باید کم وبیش با روان کاوی آشنا 
قطعی  تابو  مورد  در  را  خودش  راه حل  فروید  باشد. 
که  می کند  اعتراف  توتم  باب  در  و  می داند  حتمی  و 
که  است  معلوماتی  به  محدود  پیشنهادی اش  راه حل 
مجاز  را  آن  در حال حاضر صحت  روان کاوی ظاهراً 

و موجه می شمرد.
مسالۀ تابو هنوز هم در جوامع امروزی دیده می شود. 
مسالۀ توتم برعکس کاماًل با سبک احساس امروزی ما 
ناپدید  پیش  نهادی است که مدت ها  توتم  دارد.  فرق 

شده است.
حیوان پرستی  حقیقت  کشف  برای  فروید  زیگموند 
مشاهدات  از  بود  پر  که  کرد  مراجعه  کتبی  به  تابو  و 
دست اول و دوم در خصوص طرز زنده گی و آداب 
و  مسیحی  مبلغان  غالبًا  که  اولیه  مردمان  رسوم  و 
سیاحان گردآورندۀ آن ها بودند و بعد نیز به مقاالت و 
نوشته های مفسران درجه یک رجوع کرد و همۀ این ها 

را با روان کاوی سنجید.
و  تفاسیر  و  شاهدات  و  کتب  از  هم چنین  فروید 
روان شناسان،  قوم شناسان،  جامعه شناسان،  تعابیر 
و  می گیرد  مایه  و...  داروین(  نظیر)  زیست شناسان 
سرانجام پس از مطالعات طوالنی به این نتیجه می رسد 
در  که  است  همان  اولیه،  مردمان  روانی  سازمان  که 
بیماران روانی مانند وسواسی ها و کسانی که از حیوان 
و... می ترسند و یا بیماران روانی شدید نظیر پارانوئیک 
که دنیای پرآشوب درون خود را به عالم خارج نسبت 
می دهند، و در حقیقت فروید مردمان اولیه را با بیماران 

روانی و گاهی کودکان مقایسه کرده است.
توتم چیست؟

اول جد گروه، و در وهلۀ دوم فرشتۀ  توتم در وهلۀ 
حامی و نگهبان آن است.

تابو چیست؟
فروید تابو را این چنین تعریف می کند:

است.  متضاد  کاماًل  معنای  دو  مبین  تابو  ما  دیدگاه  از 
از یک سو به معنای مقدس و وقفی، و از سوی دیگر 
و  نجس  ممنوع،  وحشت ناک،  خطرناک،  معنای  به 
و  وصول  قابل  غیر  معنای  به  بنابرین  )تابو  اسرارآمیز 

اساسًا به معنای محدود و ممنوع است(. 
ویژه گی های تابو

از ممنوعیت های  تابویی چیزی غیر  ـ محدودیت های 
اخالقی و مذهبی محض است.

ـ بر  اساس هیچ کدام از فرمان های ملکوتی نیست و 
فقط به خود تکیه دارد.

ـ عمومًا وجه افتراق آن از ممنوعیت های اخالقی این 
واجب  را  پرهیز  و  امساک  که  نظامی  جزو  که  است 
به دست  را  این وجوب  دالیل  و  می آورد  به حساب 

می دهد، نیست.
استوار  استداللی  هیچ  بر  تابویی  ممنوعیت های  ـ 
آن  که تحت سیطرۀ  کسانی  نظر  از  لیکن  و  نمی باشد 

زنده گی می کنند، کاماًل طبیعی است.
از منظر فروید 3 نوع تابو وجود دارد:

نیروی  محصول  که  مستقیم  یا  طبیعی  تابوی  یک  ۱ـ 
جادویی )مانا( است که به شی یا شخصی وابسته است.
نیرو  از همان  یا غیرمستقیم که  انتقالی  تابوی  ۲ـ یک 

منبعث می شود.
۳ـ تابویی واسط بین دو تابوی قبلی که شامل هر دو 

عامل قبلی است مثل تملک زن توسط شوهرش.
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توتموتابو
)بررسی کتاب توتم و تابوی فروید(
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مردیدربلخبردودخترش...
را بر دخترانش انجام داده است.

و  اسناد  براساس  که  می گوید  اما  محکمه  قاضی 
شواهد به دست آمده، عزیزاهلل مجرم است و بارها 
کودک  و  کرده  تجاوز  دخترش  یک  به  )آگاهانه( 
قرار  جنسی  استفاده  سوء  و  آزار  مورد  را  دیگرش 

داده است.
عزیزاهلل باشنده اصلی ولسوالی شولگره والیت بلخ 

است.
واکنش خانم این مرد

به  شوهرش  اینکه  از  می گوید  مرد  این  خانم 
دخترانش تجاوز کرده، او را شرمنده کرده است.

او گفت: شوهرم بارها باالی دو طفلم عمل جنسی 
است،  نمانده  ما  به  آبرویی  و  عزت  داده،  انجام  را 
گناه  خانواده  در  او  است  اصلی  مقصر  من  شوهر 

بزرگی را مرتکب شده است.
به گفته خانم این مرد، شوهرش بارها از عمل جنسی 
به دو کودکش اظهار ندامت وپشیمانی می کرده اما او 

بازهم به این عمل مبادرت کرده است.
کارها  امی  زیر صندلی  در  بود،  زمستان  گفت:   او 
را  صندلی  کرد  شکایت  دخترم  وقتی  میکرد،  ره 
برداشتیم اما به خاطر اینکه مردم خبر نشوند، صدای 

خوده نکشیدیم. 
که  داده  سوگند  را  شوهرش  بارها  مرد  این  خانم 
دست از این کار بردارد و به گفته او یک بار حتی 
دست شوهرش را باالی قرآن گذاشته و از او تعهد 

گرفته است.
اما دختر این مرد می گوید که پدرش بارها تنبان او 

را پایین می کشیده است.
ردپای کارمند حقوق بشر 

خانم عزیزاهلل به دادگاه گفت زمانیکه مطمین می شود 
اقوام  به سراغ  از تجاوز نمی کشد،  شوهرش دست 
اقوام و بستگانش  او،  به گفته  اما  شوهرش می رود 

این حرف را باور نمی کنند.
کمیسیون حقوق  محلی  دفتر  به  او، سپس  گفته  به 
بشر در بلخ مراجعه می کند اما مامور این دفتر پس 

از بررسی رویداد به خانواده توصیه می کند کسی از 
این ماجرا آگاه نشود.

از قول این مامور به دادگاه نقل شد که او به اعضای 
خانواده گوش زد کرده است که مشکل را در میان 

شان حل کنند و نگذارند که قضیه رسمی شود.
خانم عزیزاهلل پس از آن به سراغ پولیس می رود تا 

اینکه ماموران پولیس عزیزاهلل را دستگیر می کنند.
بشر  حقوق  مامور  بازداشت  به دنبال  پولیس  حال، 
انجام  در  نحوی  به  می شود  گفته  که  کسی  است، 

وظیفه کوتاهی کرده است.
پولیس بلخ می گوید که مامور حقوق بشر باید به این 
پرسش پاسخ دهد که چرا وظیفه خود را انجام نداده 

و موضوع را به دفتر کارش گزارش نداده است.
گزارش طب عدلی 

فقط  که عزیزاهلل  نشان می دهد  گزارش طب عدلی 
با دختر هشت ساله خود لواط کرده است و کودک 
آزار جنسی  از  مادرش شکایت هایی  به  چهار ساله 

توسط پدرش کرده است.
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احمـد عمران

پنجاه درصد نتایج انتخابات اعالم شد؛ پنجاه درصدی 
انتخاباِت سوم  برندۀ  که می تواند تخمین ها در مورد 
را تا حد زیادی مشخص کند. ولی هنوز نمی توان با 
قاطعیت گفت که نتیجه چه خواهد شد؛ زیرا دو مرحلۀ 
دیگر که در بحث نتایج انتخابات حیاتی است، هنوز 
انجام نشده. نخست اعالم نتایِج اولیه که در چهارم ثور 
قرار است صورت گیرد و دوم اعالم نتایج نهایی که 
در ۲۴ ثور انجام می شود. تا پشت سر گذاشتِن این دو 
مرحله، هم چنان باید منتظر بود و نگاه کرد که برخورد 
با آرای موجود و رسیده گی به شکایت های انتخاباتی، 

با چه معیارهایی به پیش می رود. 
برخی نگرانی های جدی وجود دارد که بررسی ها در 
مورد شکایات انتخاباتی و ابطال آرا به گونۀ سلیقه یی 
از  یکی  سوی  از  که  چیزی  شود؛  انجام  موردی  و 
اعضای کمیسیوِن شکایات مطرح شد و نگرانی های 

زیادی را برانگیخت.
اگر کمیسیوِن شکایات به ابطال آرا به گونه یی اقدام 
انتخابات داشته  نتایج اصلِی  بر  تأثیر مستقیم  کند که 
خطرات  می تواند  آن  پیامدهای  شک  بدون  باشد، 
جدی یی را رقم زند. این خطرات تنها متوجه نامزدان 
و تیم های انتخاباتی نیست، بل  کل روند انتخابات را 
می تواند صدمه وارد کند. اگر به مهم تریِن این پیامدها 
توجه شود، دست کم چند موضوع می تواند به عنوان 

مسایل اصلی مطرح باشند. 
از  آرا،  با  این که برخورد موردی و سلیقه یی  نخست 
انتخابات  برندۀ  واقعی  شکل  به  که  فردی  پیروزِی 

می تواند باشد، جلوگیری می کند. 
این نکته را نباید فراموش کرد که رفتِن انتخابات به 
دور دوم نیز مستمسِک خوبی برای تمثیل دموکراسی 
که  بود  این  منتظر  باید  افغانستان  در  چرا  نیست؛ 
دومِ  دور  شود؟...  کشانده  دوم  دور  به  انتخابات 
انتخابات به عنوان یک مورد احتیاطی باید وجود داشته 
باشد، ولی نباید از آن روندی طبیعی درست کرد. اگر 
چنین شود، اعتماد به اعالم نتایج کاهش پیدا می کند و 
این موضوع سبب می شود که نامزدانی همواره وجود 
داشته باشند که در دور دوم به معامله گری های سیاسی 

بپردازند. 
مشارکت  و  ایتالف  معنای  به  سیاسی  معامله گری 
با  عقالنی  برخورد  نتیجۀ  اولی  زیرا  نیست،  سیاسی 
وضعیت است و دومی نتیجۀ شکل گیری اعتماد میان 
معامله گری  حساب  اما  اصلی.  جناح های  از  برخی 

از مشارکت ـ  ایتالف جداست و هم  از  سیاسی، هم 
که  شده  این  افغانستان  در  معمول  رسم  که  هرچند 
عنوان هایی  زیر چنین  در  را  معامله گری های سیاسی 

پنهان کنند. 
دوم این که برخورد موردی و سلیقه یی با آرا می تواند 
نسبت به مشارکت مردم در انتخابات نیز شایبه هایی را 
به وجود آورد. اگر آرای پاک از ناپاک به شکل واقعی 
جدا نشود، آن گاه مشروعیت انتخابات و حتا برندۀ آن 

به میزان زیادی صدمه می بیند. 
مشروعیت را نمی توان تنها با ارقام و اعداد برآورد کرد. 
مشروعیت به همان میزانی که می تواند امری کمی و 
درونی  و  کیفی  امری  می تواند  باشد،  حساب پذیر 
همه گانِی  توافق  یک  نتیجۀ  در  که  رود  شمار  به  نیز 
برای  نانوشته شکل می گیرد. همان گونه که نمی توان 

ضرب المثل ها و آثار مردمی)فولکلور( پدیدآورنده گان 
سیاسی  مشروعیت  برای  گرفت،  نام  را  مشخصی 
مرز  و  حد  آماری  حساب گری های  با  نمی شود  نیز 
به  نظرسنجی ها  موارد  برخی  در  شاید  کرد.  تعیین 
گونه یی ممد واقع شوند، ولی باید در نظر داشت که 
نظرسنجی ها بر اساس معیارهای آزمون و خطا انجام 
می شوند و در صد این که در نظرسنجی ها اشتباه رخ 

داده باشد، باالست. 
شمارِ  آرا،  با  موردی  برخوردهای  این که  سوم 
رای دهنده گان را نیز پایین نشان می دهد و این مسأله 
افت  افغانستان  در  انتخابات  مدیریت  برای  می تواند 
برگزاری  نخست  روزهای  در  رود.  شمار  به  بزرگی 
برگزارکنندۀ  کمیسیون های  حتا  سوم،  انتخابات 
بودند  میزان مشارکت حیرت زده  به  انتخابات نسبت 
و این حیرت زده گی را به شکل علنی ابراز می کردند. 
جامعۀ جهانی نیز مشارکت مردم را در انتخاباِت سوم 
چشم گیر خواند و کشورهای مختلفی از آن به گرمی 
که  شود  داده  نشان  چنین  اگر  حاال  کردند.  استقبال 

برآوردها در این خصوص درست نبوده و در اعالم 
میزان مشارکت گزافه گویی شده است، نتیجۀ آن عماًل 

مدیریت انتخابات را زیر سوال می برد.
 اما نکتۀ مهم این جاست که از عدم تقلب در انتخابات 
نیز نمی توان چشم پوشی کرد. در این خصوص اسناد 
و شواهِد الزم وجود دارند که همه بیان گر انجام تقلب 
و جعل کاری در روز برگزاری انتخابات و پس از آن 
هستند. به این موارد باید به شکل قانونی پرداخت و 
آرای سره را از ناسره تفکیک کرد. چنین امری برای 
اهمیت  از  افغانستان،  در  انتخاباتی  فرهنگ  تحکیم 
ویژه یی برخوردار است، ولی نباید گذاشت که زیر نام 
جلوگیری از تقلب، بازهم تقلِب دیگری انجام شود. 
تهدید  را  آن  نتایِج  و  انتخابات  که خطر،  این جاست 

می کند!

 به هر حال، تا زمان اعالم نتایج اولیه و نهایی، هنوز 
فرصت وجود دارد و هر سخنی که در این رابطه گفته 
محسوب  پیش داوری  می تواند  گونه یی  به  می شود، 
شود، ولی این پیش داوری ها نیز چندان با واقعیت ها 
ناسازگار نیستند. اگر چنین هشدارهایی از قبل انجام 
نشوند، نتایج انتخابات به جای این که افغانستان را به 
به  می تواند  سازد،  نزدیک  همگرایی  و  امنیت  صلح، 

بی اعتمادی ها و تنش های بیشتر منجر شود. 
آورده که  به وجود  را  بزرگی  انتخابات سوم، فرصت 
و  گیرد  به شکل مسالمت آمیز صورت  قدرت  انتقال 
مشارکت ملی در فضای سیاسِی جدید افزایش یابد. 
و  می رود  فرد  یک  که  نیست  این  سِر  بر  تنها  بحث 
سِر  بر  بحث  بل  می شود؛  او  جایگزیِن  دیگری  فرد 
کشور  در  سیاسی  و حرکِت  نگاه  نوع  که  است  این 
به ارزش های  مردم ساالرانه تعمیق می یابد و  نسبت 
باور همه گانی به تغییر از راه های مشروع و قانون مند 

بیشتر می شود. 
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امیدوارمنتیجۀدلخواهمان...
عاری از تقلب باشد و در این مورد هم نهادهای انتخاباتی و 

هم نامزدها تالشهای خود را به کار بندند.
تدریجی  صورت  به  نتایج  اعالم  از  احمدزی  غنی  اشرف 
انتقاد کرد و گفت که براساس تقویم انتخابات، نتایج اولیه 
باید تنها در روز چهارم ثور و نتایج نهایی آن در ۲۴ این ماه 

اعالم شود.
آقای احمدزی معتقد است که اعالم تدریجی نتایج انتخابات 
باعث سردرگمی مردم می شود و کمیسیون دیگر نباید به این 
شیوه ادامه دهد، اما کمیسیون هنوز در این مورد اظهار نظر 

نکرده است.

پیشبینیرفتنانتخاباتبه...
خود اختصاص داد و اشرف عنی احمدزی، دیگر نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری موفق به کسب ۳۳.۲ آرای 

شهروندان شده است.
نور افزود: نتایج درصدی که از سوی کمیسیون مستقل 
انتخابات اعالم می شود به معنی نتایج نهایی نبوده و هر 

لحظه امکان تغییر در آن وجود دارد.
بینی  پیش  گفت:  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی 
به  اگر  اما  است  زودهنگام  دوم،  دور  برای  انتخابات 
دور دوم برود، طبق قانون انتخابات مرحله دوم بین دو 
نامزد که بیشترین آرا را بدست آورده اند دو هفته پس 

از اعالن نتایج قطعی برگزار خواهد شد.
وی گفت: کمیسیون انتخابات امکانات برگزاری دور 
دوم انتخابات را در اختیار دارد و هیچ مشکلی در این 

زمینه وجود ندارد.

انتخاباتدرداِممعاملهگری

آرایپاکراباطلاعالم...
عنوان کردند.

مجلس  در  هرات  مردم  نمایندۀ  مجروح  فاروق  غالم 
گفت: » مردم هرات در روز انتخابات ساعت ها پشت 
اگر  تا رأی دهند،  بودند  ایستاده  صف های رأی دهی 
را  متقلبین  پولیس  چرا  بود؛  تقلب  برای  این صف  ها 
اعالم  باطل  آرایش  که  مراکز  هر  در  نکرد.  بازداشت 

شده ۴۰ تا ۵۰ ناظر و مشاهد حضور داشته اند«.
انتخابات  قانون  شرایطی که  هیچ  افزود:  مجروح  آقای 
در  کرده  بینی  پیش  مراکز  آرای  تمامی  بطالن  برای 

هرات وجود نداشته است.
او کمیسیون والیتی شکایات انتخاباتی را در این مورد 
به بی غوری متهم کرد و بیان داشت: » در جمع ۱۰۰ 
هزار رأی تقلبی ۴ رأی پاک هم وجود نداشته است؛ 
کمیسیون شکایات، باید پاسخگو باشد آرای پاک را از 

ناپاک جدا کند«.
باطل  نیز  هرات  مردم  نماینده  دیگر  بهادری  منورشاه 
برانگیز  سوال  را  ۱۵۰ صندوق  آرای  مجموعی  کردن 

عنوان کرد.
آقای بهادری افزود: » کمیسیون شکایات در برابر آرای 
باطل  ناحق  به  را  مردم  آری  کند؛  عمل  شفاف  مردم 
نکند. صندوق هایی که آرای آن را باطل اعالم کرده در 
حضور ناظرین دوباره باز شماری نموده آرای تقلبی و 

غیر تقلبی را جدا کند«.
داد:  هشدار  مجلس  عضو  دیگر  ناصری  غالم حسین 
اگر رأی مردم به ناحق باطل شود؛ سرنوشت افغانستان 
کمیسیون های  اگر  و  شد  خواهد  کشیده  بحران  به 
حالت  این  از  افغانستان  کنند؛  عمل  شفاف  انتخابات 

نجات می یابد.
مسووالن  که  خواست  مجلس  از  نماینده گان  این 
انتخاباتی  مشکالت  به  خوانده  فرا  را  کمیسیون 

رسیده گی کند.
دیروز  انتخاباتی در والیت هرات  کمیسیون شکایات 

آرای ۱۵۰ صندوق رأی دهی را باطل اعالم کرد.
بیشتر آرای باطل اعالم شده مربوط به ولسوالی انجیل 

در حومه جنوب غربی شهر هرات است.

د سولې بیا ګرمېدل په ټاکنو... 
پروسه پر مخ بوځي او مثر یې ترالسه کړي.((

یوې  له  چې  دا  خربه،  په  غړي  دغه  د  جرګې  وليس  د 

بلې خوا  له  او  په مته دی  ته  پایلې  ټاکنو  د  خوا خلک 

حکومت د سولې پروسې په اړه شور ماشور پیل کړی، 

څو  برابرول  زمینې  د  لپاره  السوهنو  د  کې  ټاکنو  په  دا 

خلک بل خوا مرصوف يش او دوی خپل کار وکړی: )) 

حکومت حتی دېته هم چمتو نه دی چې واک بل چاته 

ولېږدوي. هغوی تل ځان ته نور مرصوفیتونه پيدا کړي 

دي. اوس هم د دې لپاره چې د ټاکنو په بهیر او پروسه 

کې السوهنه وکړي د سولې خربې رامخ ته کړي دي.((

فرهنګ  محمدامین  شننونکی  چارو  سیايس  د  خو 

اړه  په  سولې  د  چېرې  که  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

پيل شوې او ګرمې شوې خربې جدي وي، هرکلی یې 

کوي.

د  رسه  طالبانو  له  ځله  ډېر  وړاندې  دې  له  وايي،  هغه 

هم  ادعاوې  پرمختګونو  د  شوي،  ګرمې  خربې  سولې 

اوس  چې  دا  ورکړې،  ده  نه  یې  پایله  هېڅ  خو  شوي؛ 

مالاغاجان معتصم د سولې د خربو اترو لپاره رامخکې 

شوی ښه خربه ده.

نوموړی په دې اند دی که چېرې له دغو خربو اترو رسه 

پایله  حتاًم  نو  وي،  مالتړ  او  مرسته  رښتینې  پاکستان  د 

ورکوي او که دغسې نه وي نو د تېرو څو کلونو هڅو په 

شان به دا هڅې هم بې پایلې وي.

ښاغلی فرهنګ زیاتوي، کېدای يش د سولې د پروسې 

خو  وي؛  لپاره  اړولو  پام  د  خلکو  د  ټاکنو  له  ګرمېدل 

اوسنی حکومت هڅه کوي چې تر شا ځانته یوه السته 

راوړنه پرېږدي.

د هغه په خربه، که چېرې اوس د سولې دا هڅې پایله 

نه؛ خو د راتلونکي ولسمرش دنده ده چې د  یا  ورکړي 

او  امن، سوله  ته  هېواد  او  بوځي  مخ  پر  پروسه  سولې 

ثبات راويل.
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تاتا: 
مسی در زمین جواب انتقادات را می دهد

کسب  در  تیمش  ناکامی  منچستریونایتد  سرمربی 
سهمیه لیگ اروپا را دردناک توصیف کرد.

این  در  خود  ناکامی  روند  ادامه  در  منچستریونایتد 
یازدهمین  اورتون  برابر  با شکست  برتر  لیگ  فصل 
رویای  تا  شد  متحمل  نیز  را  خود  فصل  شکست 
حداقل  به  تیم  این  برای  اروپا  لیگ  سهمیه  کسب 

برسد.
از  پس  منچستریونایتد  سرمربی  مویس،  دیوید 
را خوب  بازی  اورتون گفت:  برابر  تیمش  شکست 
شروع کردیم . قبل از این که گل نخست را دریافت 
کنیم ، توپ و میدان را در اختیار داشتیم و توانستیم 
بازی را کنترل کنیم. اما متاسفانه نتوانستیم از برتری 
کنیم.  ایجاد  گلزنی  شانس  و  استفاده  توپ  مالکیت 
از  مسابقه عملکرد خوبی  نخست  نیمه  در  نظرم  به 
بچگانه ای  گل های  دیگر  بار  اما  دادیم  نشان  خود 
مسابقه  به  نتوانیم  شد  باعث  که  کردیم  دریافت  را 

برگردیم.

که  است  این  ما  مشکل  گفت:  ادامه  در  مویس 
کنیم.  تبدیل  گل  به  را  آخر  های  توپ  نمی توانیم 
ما برابر اورتون به خوبی توانستیم توپ و میدان را 
در اختیار بگیریم. اما در زدن ضربات آخر هوشیار 
نبودیم. این ناراحت کننده است که نمی توانیم شانس 

هایمان را به گل تبدیل کنیم.
منچستریونایتد با شکست برابر اورتون دیگر شانسی 
فصل  و  ندارد  را  اروپا  لیگ  سهمیه  کسب  برای 
انگلیس  داخلی  رقابت های  در  تنها   ۲۰۱۵  -۲۰۱۴

حضور خواهد داشت.
لیگ  سهمیه  عدم کسب  خواندن  دردناک  با  مویس 
قهرمانان  لیگ  ناکامی در کسب سهمیه  اروپا گفت: 
تمام  که  می شود  باعث  موضوع  این  است.  دردناک 
کاری  هر  آینده  فصل  کنند.  ضرر  باشگاه  مسئوالن 
که الزم باشد برای بازگشت به لیگ قهرمانان انجام 
خواهیم داد. می خواهیم خیلی سریع و با قدرت به 
این رقابت ها برگردیم. سال آینده بر روی رقابت های 
این  در  را  تیم  باید  داشت.  خواهیم  تمرکز  داخلی 
زمان بازسازی کرد تا فصل آینده تیم قدرتمندی در 
بار  را  پیروزی  روحیه  می خواهم  باشیم.  برتر  لیگ 
دیگر به تیم تزریق کنم. برای این کار نیاز به زمان 

داریم.
در  برتر  لیگ  و ششم  هفته  سی  در  منچستریونایتد 
خانه از تیم نوریچ پذیرایی خواهد کرد. این تیم در 
حال حاضر با ۵7 امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی 

قرار دارد.

در  را  سابق  فرمانده جهادی  یک  مسلح  افراد 
والیت لوگر هدف گلوله قرار دادند و کشتند.

دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر اعالم 
کرد: عصمت اهلل از فرماندهان جهادی و عضو 
لوگر صبح روز دوشنبه  شورای صلح والیت 
در ولسوالی محمد آغه این والیت کشته شد و 

دو محافظ وی زخمی شدند.
تاکنون فرد یا گروهی مسوولیت این ترور را 

برعهده نگرفته است.

وزارت امور خارجه کشور بر این باور است که نقش آغا جان 
معتصم از رهبران پیشین و برجسته طالبان هنوز هم در پیشبرد 

گفتگوهای صلح کشور برجسته است.
روز  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  مستغنی  احمدشکیب 
گذشته طی یک نشست خبری اظهار داشت که شورای عالی 

صلح با آغا جان معتصم در تماس است.
آقای مستغنی تصریح نمود: » شورای عالی صلح با آغا جان 
معتصم در تماس است. هنوز هم نقشی را که وی در پیشرفت 
تالش های صلح و آغاز عملی مذاکرات صلح با طالبان ایفا 

کرده می تواند برجسته می باشد«.
وی در مورد وضعیت محدودیت باالی آغا جان معتصم در 
امارات متحده عربی نیز گفت که این محدودیت ها به خاطر 
نگرانی های امنیتی از سوی امارات متحده باالی وی صورت 

گرفته بود.
سری  یک  قبل  چندی   « افزود:  خارجه  وزارت  سخنگوی 
محدودیت ها امنیتی به نسبت نگرانی های که وجود داشت 
برای وی در امارات متحده عربی وضع شده بود. چون این 
نقش  یک  وی  است.  حساس  بسیار  ی  پروسه  یک  پروسه 
بسیار بارز را دارد. به خاطر امنیت خود ایشان نگرانی هایی 

وجود داشت لذا محدودیت های امنیتی وضع شده بود«.
آقای مستغنی در مورد این که فعال آغا جان معتصم در کجا 

به سر می برد معلوماتی ارایه نکرد.
گفتنی است که یک عضو شورای عالی صلح پیش از این گفته 
بود که قرار است که آغا جان معتصم به کابل یا ترکمنستان 

انتقال داده شود.
این عضو شورای عالی صلح خاطرنشان ساخته بود که یک 

انتقال  بخاطر  افغانستان  جمهوری  ریاست  از  پایه  بلند  مقام 
آقای معتصم به دوبی سفر کرده بود.

وی تاکید کرده بود که تاهنوز برای وی معلوم نیست که آغا 
جان معتصم به کابل آمده و یا به ترکمنستان رفته است.

این گفته ها در حالی مطرح می گردد که گزارش هایی تایید 
متحده  امارات  از  معتصم  آغاجان  که  دارد  وجود  ناشده یی 
عالی  و شورای  افغانستان  اما حکومت  آمده؛  کابل  به  عربی 

صلح، تا حال در این مورد رسمًا چیزی نگفته است.
الدین عضو شورای عالی صلح  قلم  در همین حال، مولوی 
گفته است که آقای معتصم از نفوذ زیادی در خطوط طالبان 
پروسه  در  را  مهم  نقش  می تواند  و  است  برخوردار  مسلح 

صلح بازی کند.
با طالبان روابط  آغاجان معتصم   « نموده است:  وی تصریح 
نزدیک دارد و تا چندی قبل نیز در خطوط آنان قرارداشت. 

او می تواند با استفاده از همین روابط اش با طالبان در پروسه 
نیز  دوبی  در  اغلب  گمان  به  کند.  ایفا  را  مهمی  نقش  صلح 

بخاطر جلوگیری فعالیت هایش نظر بند گردید«.
برای  مناسبی  افغانستان جای  که  است  نموده  تاکید  نیز  وی 
استخباراتی  حلقات  او؛  گفته  به  زیرا  است؛  صلح  مذاکرات 
منطقه نمی تواند در داخل این کشور این پروسه را مختل کند.
از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه کشور از اعتراض 
شدید افغانستان به ایران نسبت به اعدام ۴ افغانی که در این 

اواخر به جرم انتقال موادمخدر متهم بودند، خبر داد.
آقای مستغنی بیان داشت: » دولت افغانستان ضمن آن که هر 
به مواد مخدر را  نوع اعمال جنایت کارانه و جرایم مربوط 
محکوم می کند و قابل مجازات می داند؛ مگر ما در پیوند به 
اعدام ۴ تن از اتباع افغانستان در شهر اصفهان ایران اعتراض 
و نگرانی شدید خود را قبال هم ابراز داشتیم و یکبار دیگر به 

این اعتراض از جانب وزارت خارجه تاکید می کنم«.
با  بارها  افغانستان  دولت  گذشته  در   « گفت:  همچنین  وی 
و  اند  داشته  ابراز  ناحیه  این  از  خود  نگرانی  ایرانی  مقامات 
مجازات  در  که  است  گرفته  صورت  تقاضا  ایران  جانب  از 
افغان های محکوم به اعدام حداقل به حبس ابد کاهش پیدا 
کند که در گذشته یک سری از این تقاضا موثر هم واقع شده 

است«. 
با  افغان ها  تا در مورد محاکمه  ایران خواست  از دولت  وی 
شفافیت برخورد نموده؛ نماینده گی های افغانستان در جریان 
گذاشته شده و همچنین حق دسترسی متهمان به قونسولگری 
ها و سایر نمایندگانی های افغانستان در ایران و همچنین حق 

دسترسی نمایندگی های افغانستان به متهمان داده شود.

او  است.  راضی  بیلبائو  برابر  تیمش  نمایش  از  بارسلونا  سرمربی 
می  را  انتقادات  زمین جواب  در  عملکرد خوبش  با  مسی  گفت  

دهد.
پشت  را  تلخی  روزهای  پیاپی  سه شکست  از  پس  که  بارسلونا 
سر گذاشت با یک پیروزی کمی از فشار خارج شد. آبی اناری ها 
در هفته  سی و چهارم رقابت های لیگا با نتیجه  دو بر یک آتلتیک 
بیلبائو را از پیش رو برداشتند تا موقتا به جایگاه دوم جایگاه جدول 
رده بندی صعود کنند. در حالی که این دیدار با نتیجه  تساوی یک 
بر یک دنبال می شد لیونل مسی با ضربه ای آزاد دروازه  حریف را 
باز کرد تا سه امتیا ز این دیدار به اندوخته آبی اناری ها اضافه شود.
خراردو مارتینو، سرمربی آرژانتینی بارسلونا پس از بازی سخنان 

خود را با ستایش از لیونل مسی آغاز کرد.
تاتا گفت: من برای مسی بسیار خوشحال هستم، چرا که او گل 
پیروزی ما را به ثمر رساند و جواب انتقادهای زیادی را داد. او با 
سخن گفتن به انتقادات رسانه ها نمی پردازد که حرف خود را در 
زمین میدان می زند. خو شبختا نه او در دیدار برابر آتلتیک بیلبائو 
این  به ثمر رساند.  عملکرد خوبی داشت و یک گل زیبا را هم 

نشان می دهد که لئو نمایش خوبی داشته است.
خلق  حریف  دروازه   روی  بر  را  زیادی  فرصت های  افزود:  تاتا 
کردیم اما نتوانستیم از آنها به خوبی بهره ببریم. بازیکنان بارسلونا 
از  دادند و لحظه ای دست  این دیدار نشان  شجاعت خود را در 

تالش برنداشتند.
سوت  صدای  بیلبائو  آتلتیک  برابر  بارسلونا  دیدار  جالب  نکته 
تماشاگران پس از حضور فابرگاس در میدان بود. مارتینو دراین باره 
گفت: تمام آن چه می توانم درباره فابرگاس بگویم این است که 
او واقعا بازیکن شجاعی است. او نمی تواند آن چه را در درونش 

کند  پنهان  دارد،  وجود 
کردن  اشتباه  از  اصال  و 
نمی ترسد.  زمین  در 
فابرگاس فقط می خواهد 

بازی کند.
در  اسپانیایی  رسانه های 
روزهای اخیر از اختالف 
سانچس،  الکسیس 
بارسلونا  شیلیایی  مهاجم 
سرمربی  مارتینو،  تاتا  با 

آرژانتینی این تیم نوشتند. سرمربی آرژانتینی آبی اناری ها در این 
باره گفت: سانچس در تمرین دیروز با نشاط و در حال خندیدن 
بود. او به من گفت که به زمین افتاده است و احساس درد می کند. 

چیزی درباره سخنان او نفهمیدم.
سرمربی آبی اناری ها در پایان سخنان خود گفت: وقتی یک تیم 
فرصت های زیادی را روی دروازه  حریف خلق می کند این نشان 
می دهد که پیروزی آنها تصادفی نبوده است. اگر مثل دیدار امروز 
برابر حریفان ظاهر شویم نسبت پیروزی ما بسیار بیشتر از نسبت 
شکست می شود. ما باید در دیدارهای آینده هم با همین قدرت 

ظاهر شویم.
 8۱ آورد  دست  به  بیلبائو  آتلتیک  برابر  که  پیروزی  با  بارسلونا 
امتیازی شد و با یک بازی بیشتر نسبت به رئال مادرید در جایگاه 

دوم قرار گرفت.
در جدول رده بندی آتلتیکو مادرید با 8۵ امتیاز صدرنشین است. 
رئال مادرید هم با 79 امتیاز و با یک بازی کمتر در جایگاه سوم 

قرار دارد.

ناراحتیمویسازعملکردضعیفمنچستریونایتد

یکعضوشورایصلحلوگرکشتهشد

ورزش

انگلیسبهدنبالحضور...
در  را  نیروهای مان  چگونه  که  کنیم  فکر  مساله  این  به  باید 
شرایطی با آب و هوای بسیار گرم آموزش دهیم و قطعًا یکی 
از گزینه ها حضور نظامی دایمی در منطقه یی از خلیج فارس 

خواهد بود.
منطقه خلیج فارس سفر  به  ماه جاری میالدی  اوایل   هاموند 
به  در حال حاضر  کرد. دوحه  مذاکره  قطر  با دولت  و  کرده 
عنوان یکی از پایگاه های اصلی ارتش آمریکا خدمت می کند.

مقام ها گفتند، انگلیس مساله حضور نظامی دائمی را با چند 
عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله بحرین و عمان 
مطرح کرده است اما آن ها گفتند، انگلیس می تواند با آمریکا 

این پایگاه نظامی در قطر را شریک شود.
خبری  کنفرانسی  در  میالدی  جاری  سال  اپریل   ۱۰ هاموند 
در دوحه گفت: این یک احتمال است که ما در حال بررسی 
می کنیم.  مذاکره  آن  برد  پیش  درباره چگونگی  و  هستیم  آن 
از  یکی  این  قطعا  اما  نگرفته ایم  تصمیم  آن  درباره  هنوز  ما 

گزینه های ماست.
وی افزود: فکر نمی کنم که به دیگران ربطی داشته باشد که در 

این اختالفات دخالت کنند.
این اختالفات میان دوستان و کشورهایی است که منافع اصلی 

آن ها مشترک است و با چالش های مشابه مواجه هستند.
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په داسې حال کې چې افغانان د تېرو ټاکنو لومړنیو او ورپسې 

وروستیو پایلو اعالن ته په مته دي، په همدې مهال د سولې 

په اړه یو ځل بیا خربو اترو زور اخیستی دی. د وليس جرګې 

له  ګرمېدل  بیا  خربو  دې  د  يش  کېدای  وايي،  غړي  یوشمېر 

ټاکنو د خلکو د مخ اړولو او د سولې په پروسې د مرصوفولو 

هڅه وي، څو حکومت وکوالی يش په ټاکنو کې السوهنې 

وکړي.

د  چېرې  که  وايي،  شننونکي  یوشمېر  چارو  سیايس  د  خو 

برخمنې  مالتړه  له  پاکستان  د  او  جدی  هڅې  اوسنۍ  سولې 

وي پایله ورکوي.

په دې وروستیو کې د سولې خربو اترو په اړه رپوټونو بیا زور 

اخیستی دی. څو ورځې وړاندې اماراتو طالب چارواکی مال 

افغان  د  بند کړ، چې  نظر  په دوبۍ ښار کې  اغاجان معتصم 

حکومت په هڅو بېرته خوشې شو. هغه دوه ورځې وړاندې 

ته  ترکمنستان  کې  وخت  نېږدې  په  ښايي  او  راغی  ته  کابل 

ولېږدول يش.

ماندګار  موحد  احمدالله  مولوي  غړي  جرګې  وليس  د 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، هر کله چې په هېواد کې خلکو 

ته یو هیله بښوونکې مهمه ميل مساله رامخ ته يش، حکومت 

په لوی الس د خلکو د ذهنونو د مغشوشولو لپاره بله مساله 

رامنځته کوي.

ده  نه  پایله  ډول  هېڅ  پروسې  سولې  د  اوسه  تر  وايي،  هغه 

ورکړې، چې خلک هیله من کړي یا د هغوی مالتړ خپل کړي، 

ځکه مخالفان سولې ته چمتو شوي نه دي او د سولې عايل 

شورا هم نه ده توانېدلې د سولې د خربو اترو زمینه برابره کړي.

نوموړي زیاته کړه، دا یوازې اوس د ټاکنو مساله نه ده بلکې 

په تېرو څو کلونو کې داسې ډېرې بېلګې شته چې حکومت 

له یوې مسالې بلې ته د خلکو د پام اړولو ښه تجربه په کې 

تررسه کړې ده.

ښاغيل موحد وویل، له نېکه مرغه اوس خلک په خبلو سونزو 

او د ستونزو په حل الرو پوه شوي دي، له همدې امله یې د 

کې  ټاکنو  په  پراخو ګواښونو رسه رسه  له  طالبانو  والو  وسله 

برخه واخیسته او رایه یې ورکړه.

پياوړی  یو  یوازې  پوه  شوي چې  دې  په  اند، خلک  په  ده  د 

زعیم، د هېواد او افغانانو درد وررسه وي کوالی يش د هغوی 

دردونه پای ته ورسوي، هېواد ته سوله، امن او ثبات راويل: 

)) که د سولې پروسې خلکو ته هیلې او متې پیدا کړې وای، 

یا یې حد اقل د خلکو مالتړ خپل کړی وای، نو نن به خلکو 

وايي  خلک  ګڼله. خو  حل الره  د  ستونزو  خپلو  د  پروسه  دا 

د سولې پروسه مانا نه لري. یوازې او یوازې د دېموکراتیکې 

حکومت  داسې  یو  يش  کوالی  الرې  له  ټاکنو  او  پروسې 
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د سولې بیا ګرمېدل په ټاکنو کې د السوهنو 

لـــپاره دي

مجلس: نماینده گان  برخی 

آزمون کانکور شفاف نبود
که  می گویند  نماینده  گان  مجلس  اعضای  از  برخی 
شمار  تا  است  شده  باعث  کانکور  امتحان  در  تقلب 
زیادی از داوطلبان این امتحان به موسسات تحصیالت 

عالی راه نیابند.
برخی از اعضای مجلس نماینده  گان، وزیر تحصیالت 
عالی را به بی کفایتی محکوم کرده گفته اند که پروسه 

اخذ امتحان کانکور شفاف نبوده است.
اعضای این مجلس روز دوشنبه وزیر تحصیالت عالی 
موجودیت  خصوص  در  پاسخ دهی  جهت  را  کشور 

تقلب در پروسۀ امتحان کانکور فرا خواندند.
رمضان بشر دوست یک عضو  مجلس گفت که در 
این  بلندرتبه  مقامات  از سوی   ۱۳9۲ کانکور  امتحان 

وزارت به شکل وسیع تقلب صورت گرفته است.
 رمضان بشر دوست می گوید: »در این امتحان تقلب 
عالی  تحصیالت  وزارت  مقامات  طرف  از  گسترده 
هشت  بیست  و  لک  یک  چرا  است،  گرفته  صورت 
هزار محصل ما نتوانسته اند تا در دانشگاه دولتی راه 
از  نتوانسته  که  داشته ایم  بی کفایت  وزیر  یابند؟ چون 

بودیجۀ اختصاصی این وزارت دانشگاه بسازد«
در امتحان کانکور سال ۱۳9۲ بیش از ۲۲8 هزار تن از 
فارغان صنوف دوازدهم مکاتب شرکت کرده بودند..

 ۱۳9۲ سال  عالی  تحصیالت  وزارت  کانکور  نتایج 
دهد  می  نشان  شد  اعالم  قبل  چندی  که  افغانستان  
موسسات  به  کانکور  داوطلب  هزار  پنج  و  پنجاه  که 
تحصیالت عالی و پنجاه و پنج هزار دیگر به موسسات 

نیمه عالی جذب شده اند.
به  افغانستان  عالی  تحصیالت  وزیر  عبید  اهلل  عبید 
نماینده  گان  روز دو شنبه در نشست عمومی مجلس 

موجودیت تقلب در امتحان کانکور را رد کرد.

وی  گفت در هر جایی که تقلب دیده شد در  آن محل 
امتحان را باطل و دوباره اخذ کردند.

برگزار  کامل  شفافیت  با  امسال  »کانکور  گفت:  او 
این یک پروسه ملی است در هر منطقه یی  شده بود 
آنجا  در  ما  است  شده  تقلب  که  گفت  ما  هیأت  که 
امتحان  دوم  بار  به  و  نمودیم  اعالن  باطل  را  امتحان 

اخذ نمودیم«
آقای عبید در ادامه گفت که وزارت حصیالت عالی 
افغانستان تالش دارد تا زمینه جذب بیشتر دواطلبان 

تحصیالت عالی و نیمه عالی را مساعد سازد.

امتحان  از شفافیت  آنکه وزارت تحصیالت عالی  با   
نشان  گزارش ها  اما  می زند،  سخن   ۱۳9۲ کانکور 
می دهند که در برخی از والیات در این امتحان تقلب 

صورت گرفته است.  
نبود شفافیت در امتحان کانکور، موجودیت فساد در 
امتحان  بودن سواالت  غیرمعیاری  امتحان؛  این  کمیتۀ 
کانکور وعدم مصونیت سیستم کمپیوتری از نواقص 
جدی در برابر پروسۀ امتحان کانکور شمرده می شود.

دنبال  به  افغانستان  از  خروج  از  پس  انگلیس 
حضور نظامی دایمی در خلیج فارس است.

به گزارش سایت خبری ورلد تریبیون، مقام ها 
گفتند، ارتش انگلیس به دنبال انتقال تجهیزات 
از افغانستان به متحدانش در شورای همکاری 

خلیج فارس است.
در  احتماالً   تجهیزات  این  افزودند،  مقام ها   این 
عضو  کشور  از شش  یکی  پایگاه های  از  یکی 
شورای همکاری خلیج فارس مستقر می شوند.

هم   گفت:  انگلیس  دفاع  وزیر  هاموند،   فیلیپ  
زمان با خروج ما از وضعیت جنگی افغانستان، 
تا  داشتیم  فرصت  طوالنی  سال های  که  جایی 

را  آن ها  کشور  این  در  نیروهای مان  استقرار  با 
آموزش دهیم،...                   ادامه صفحه 7

انگلیسبهدنبالحضورنظامیدایمی
درخلیجفارساست
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