
پروسۀ رسیده  گی به شکایات نامزدان ریاست  جمهوری 
شمار  شد.  آغاز  رسمًا  کابل  در  والیتی  شوراهای  و 
رسمی و تلیفونی شکایات به 3103 مورد رسیده است. 
جمهوری،  ریاست  نامزدان  علیه  شکایت  مورد   258
علیه   772 و  والیتی  شورای  نامزدان  علیه  مورد   573

کارمندان کمیسیون انتخابات ثبت شده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید 1530 مورد این 
معلومات  عنوان  به  فقط  که  است  تلیفونی  شکایات 
اعتبار دارد و سندی در مورد آن ها وجود ندارد. نادر 
روز  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  سخنگوی  محسنی 
سه شنبه )19 حمل 1393( در یک کنفرانس خبری در 
کابل گفت: »مطابق احکام قانون سر از امروز رسیده  گی 
به شکایاتی که مربوط به روز رای گیری می شود آغاز 

شد.«
کمیسیون  کارمندان  که  است  این  شکایت ها  از  یکی 
و  ناظران  دسترس  به  را  شکایات  فورم های  انتخابات 
مشاهدین قرار نداده اند. کمیسیون شکایات انتخاباتی 
می گوید ساعت 12 شب دوشنبه زمان پذیرش شکایات 

روز  از  شکایتی  دیگر  و  است  رسیده  پایان  به  رسمًا 
انتخابات درج نخواهد شد.

شکایت های  می گوید،  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
مختلفی از والیات و کابل در این کمیسیون درج شده 
به  کمیسیون  این  می شود.  رسیده  گی  آن ها  همه  به  و 
مردم افغانستان وعده داد کسی رییس جمهور افغانستان 

می شود که آرای واقعی را به دست آورده باشد.
آقای محسنی توضیح داد: »هر شخصی که آرای مردم 
افغانستان و اعتماد مردم افغانستان را به شکل واقعی به 
دست آورده باشد،...                           ادامه صفحه 6
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به  کشورش  از  که  هند  وزیر  نخست  سینگ   مانموهان 
اراده  عنوان بزرگترین دمکراسی دنیا یاد می شود، عزم و 
مردم افغانستان درانتخابات اخیر را مورد تحسین قرار داد.
سینگ  کردند  اعالم  شنبه  سه  روز  هند  رسمی  منابع 
افغانستان،  با حامد کرزی رییس جمهور  تلفنی  درتماس 
برگزاری موفقیت آمیز و پرشور انتخابات در این کشور را 
تبریک گفت....                                ادامه صفحه 6

نادیه فضـل
سال ها پیش، از تولد مبارِک ماندگار باخبر شدم؛ تولدی پُرمیمنت در 

جامعۀ رسانه یی افغانستان.
شمار چشمگیِر  بماند.  ماندگار  ماندگار،  که  داشتم  تردید  آن روزها 
روزنامه ها، مجله ها و نشریاِت دیگر در افغانستان که اندکی پس از 

تولد محو می گشتند، دلیِل این تردیِد من بود.
شاید  که  می کردم  فکر  هستم،  و  بودم  افغانستان  از  خارج  که  من 
زود  خیلی  درآورده اند،  حرکت  به  را  ماندگار  چرِخ  که  عزیزانی 
درگیِر  هم  یا  و  می مانند  باز  کار  ادامۀ  از  مشکالت،  با  مواجهه  در 
روزمره گی ها می شوند و همانند روزِ اول، به مخاطباِن خود رسیده گی 

کرده نمی توانند.
اما امروز پس از...                                        ادامه صفحه 6

گزارش  به  اشاره  با  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
تخلفات برخی از افراد پولیس در روز انتخابات، گفت 
که شماری از افراد پولیس که بی طرفی خود را در روز 
انتخابات حفظ نکرده باشند، مورد پیگرد قرار می گیرند.
  صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز سه شنبه 
بی طرفی  عدم  که  داشت  اظهار  نشست خبری  یک  در 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  کشور  این  پولیس 
شوراهای والیتی از سوی این وزارت مورد پیگرد قرار 
گرفته و برخی از آنها برخورد قانونی و جدی خواهد 

شد.
تخلف  و  تخطی  هرگونه  داخله  وزارت  وی،  گفته  به 
از سوی پولیس در روند انتخابات این کشور را بدون 

مقام آن ها، رسیدگی و مجازات  رتبه و  نظر داشت  در 
خواهد کرد.

صدیقی از تمام ستادهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست 
جمهوری و شوراهای والیتی کشور خواست تا هرگونه 
شکایات از منصوبین پولیس را با رعایت اصل بی طرفی 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  به  شواهد  و  اسناد  با 

کمیسیون مستقل انتخابات این کشور ارایه کنند.
او افزود: در صورتی که اسناد و شواهد موثقی علیه افراد 
پولیس متهم به دست داشتن  در تقلب و عدم بی طرفی 
با آن ها برخورد  باشد؛  انتخابات و جود داشته  در روز 

قانونی صورت خواهد گرفت.
انتخابات  برگزاری  امنیت  تامین  که  کرد  تصریح  وی 

ریاست جمهوری و شوراهای والیتی، تامین امنیت کان

دیداها،...                                     ادامه صفحه 6

تحسین بزرگترین دموکراسی 

جهان از انتخابات افغانستان

ماندگار از هفت خواِن 
مشکالت گذشته است

پروسۀ رسیده  گی به شکایات انتخاباتی آغاز شد
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شانزده  در  مردم  بی سابقۀ  حضورِ  حماسۀ 
حمل در پای صندوق های رای، همان گونه 
که مایۀ حیرِت برخی جناح ها در کشور شد، 
جامعۀ جهانی را نیز دچار تعجب ساخت. 

که  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در 
نهادینه  آن ها  در  دموکراتیک  سازوکارهای 
شده، جمعیِت رای دهنده گان آن قدر نیست 
که مایۀ تعجب شود. اما در سومین انتخابات 
در  والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری 
از  گسترده  تهدیدهای  وجود  با  افغانستان، 
مخالف  گروه های  و  خشونت طلبان  سوی 
تعییِن  برای  مردم  حضور  دموکراسی، 
کم سابقه  چنان  سیاسی شان،  سرنوشت 
بارِ  یک  ناگهانی  به صورت  که  خوانده شد 
دیگر توجه جهانی را به خود معطوف کرد. 
شانزده  انتخابات  به  آخرین واکنش  در 
امریکا  پیشیِن  سفیر  خلیل زاد  زلمی  حمل، 
که  را  طالبانی  است،  گفته  افغانستان  در 
امریکا و متحداِن آن در ظرف سیزده سال 
در افغانستان شکست داده نتوانستند، مردمِ 
دادند.  شکست  روز  یک  در  کشور  این 
مبالغه آمیز جلوه  ظاهر  در  شاید  این سخن 
به درستی  مسأله  عمِق  وقتی  ولی  کند، 
که  می شود  دیده  به خوبی  شود،  واشکافی 
در آن حقیقتی آشکار نهفته است؛ حقیقِت 
سال هاست  افغانستان  مردم  که  مسأله  این 
تحکیِم  برای  را  خود  تاریخِی  تصمیم  که 
اگر  و  گرفته اند  مردم ساالرانه  ارزش های 
مدیریِت کارای سیاسی در کشور در سیزده 
سال گذشته وجود می داشت و می توانست 
یاری  بزرگ شان  تصمیِم  این  در  را  مردم 
رساند، بدون شک مشکالت کشور این همه 

فراگیر نمی بود. 
مردم افغانستان به گونۀ غیرآگاهانه در شانزده 
حمل به پای صندوق های رای نیامدند. این 
بار انتخابات برای مردم افغانستان به عنوان 
بود.  مطرح  نبودن  و  بودن  تاریخِی  آزمون 
در  حمل  شانزده  در  خود  حضور  با  مردم 
نشان  که  خواستند  رای  صندوق های  پای 
اسیر  گذشته،  سال  سیزده  ظرف  که  دهند 
سیاست مدارانی تمامیت خواه شده بودند که 
ارایۀ  خدمت  در  آن ها  تواِن  و  توش  تمام 
تصویری نادرست و غیرواقعی از افغانستاِن 

جدید بوده است. 
عدالت خواهانۀ  فریاد  دقیقًا  حمل  شانزده 
مردمی بود که ظرف سیزده سال صدای شان 
شان  اشاره های  و  ایماها  و  بود  شده  خفه 
برای دولت مداران قابل فهم نبود. مردم در 
با غرِش حضورِ  این صدا را  شانزده حمل 

خود در پای صندوق های رای، بلند کردند. 
را  مردم  حماسِی  حضور  وقتی  نیز  جهان 
در شانزده حمل در پای صندوق های رای 
وضعیِت  از  را  خود  برداشِت  و  نگاه  دید، 
افغانستان دگرگون کرد و یا نشان داد که در 

حال دگرگون کردن است. 
آقای خلیل زاد راست می گوید که آن چه را 
نتوانست  در سیزده سال  امریکا  بی 52 های 
انجام  روز  یک  در  مردم  دهد،  صورت 
در  جهانی  جامعۀ  تاریخی  خطای  دادند. 
بود  محاسبه هایی  در  گذشته،  سال  سیزده 
افغانستان  مورد  در  اشتباه آمیز  گونۀ  به  که 
و مردم آن انجام می شد. این اشتباه تاریخی 
از آن جا ناشی می شد که جامعۀ جهانی، تیم 
حاکم در ارگ را صدای مردم می دانست و 
را  آن چه  هر  که  بود  کرده  فرض  چنین  یا 
این تیم عنوان می کند، واقعیت مسلِم جامعۀ 
اشتباه آمیز  محاسبۀ  این  است.  افغانستان 
مردم  واقعِی  صدای  نه  که  شد  سبب 
نه جامعۀ جهانی،  و  شنیده شود  افغانستان 
نوع تعامل و کنش و واکنِش خود را در قباِل 

اوضاع کشور و منطقه بداند. 
اگر،  و  اما  و  آن همه سروصدا  از  چرا پس 
توافق نامۀ  امضای  اهمیت  ارگ  تیم  تازه 
و  کرده  درک  را  امریکا  با  دوجانبه  امنیتی 
می گوید قبل از انتقال قدرت به فرد برندۀ 
امضا  توافق نامه  این   ،1393 سال  انتخابات 
این  به  حاال  کرزی  آقای  آیا  شد؟  خواهد 
نتیجه رسیده که خواست های او از جانِب 
سبب  چیزی  چه  می شود؟  پذیرفته  امریکا 
آقای  سیاسِت  درجه یی  صدوهشتاد  تغییر 
کرزی دربارۀ امضای توافق نامۀ امنیتی شده 

است؟!
 شاید یک دلیل آن، حضور گستردۀ مردم 
تمامیت خواه  تیم  باشد.  بوده  انتخابات  در 
سرانجام در تمام بازی های خود به بن بست 

رسید و شکست را پذیرفت. 
پای  در  حمل  شانزده  در  مردم  حضور 
این که  بر  عالوه  رای،  صندوق های 
به  کرد،  فریاد  را  هراس افکنان  شکست 
در  تمامیت خواه  حلقۀ  بازی های  شکسِت 
این  شد.  منجر  نیز  ریاست جمهوری  ارگ 
شد،  آن ها  حیرت  مایۀ  تنها  نه  انتخابات 
در  را  تعامالت شان  و  محاسبات  تمام  بل 
مورد انتخابات، انجام تقلب های گسترده به 
روند  مهندسی  و  مشخص  نامزد  یک  نفع 
بر  نقش  زیادی  حد  تا  انتخابات  برگزاری 
و  می شود  مطرح  که  پرسشی  آب ساخت. 
این  بود  داده  بها  کم  آن  به  جهانی  جامعۀ 

است که چرا با آن همه تهدیدها و فشارهای 
گروه های  و  طالبان  تبلیغاتی  و  روانی 
بنیادگرا، حضور مردم در انتخابات سیل آسا 

بود؟
 پاسخ این پرسش، در چند فکتور اساسی 

باید جست وجو شود:
نخست، سرخورده گی عمومی از تیم حاکم 
که با وجود سلطۀ سیزده ساله نتوانست تغییر 

اساسی در زنده گی مردم به وجود آورد؛
دولت  سیاست گذاری های  نوع  دوم، 
همواره  که  امنیت  و  صلح  با  رابطه  در 
سیاست های بی پشتوانه و آبکی بوده است؛

سوم، برخورد های غیردموکراتیک با توزیع 
ایجاد  و  مختلف  حوزه های  در  قدرت 

شکاف های قومی و زبانی در میان مردم؛
به  حاکم  تیم  پاییِن  به  باال  از  نگاه  چهارم، 
وضعیت افغانستان که ناشی از عدم شناخت 
واقعی مولفه های اجتماعی و سیاسی موجود 

در بطِن جامعه است. 
سبب  دیگر  عامِل  ده ها  هم چنین  و  این ها 
رای  صندوق های  پای  به  مردم  که  شدند 
بیایند و حضور خود را در انتخابات نشان 

دهند. 
حضور در انتخابات به معنای برگشِت دوباره 
به جمهوریت و ارزش های دموکراتیک نیز 
باید شناخته شود. حاال پس از این رویداد، 
در  اساسی  بازنگری  به  نیاز  جهانی  جامعۀ 
افغانستان  با  خود  تعامِل  نوع  و  سیاست ها 

دارد. 
میراث های  برخی  بعدی،  تیم  هرچند 
ولی  داشت،  خواهد  خود  با  را  فعلی  تیم 
افغانستان  در  قدرت  تازۀ  گفتمان  می تواند 
را پی ریزی کند. در گفتمان جدید باید یک 
بارِ دیگر قدرت به مردم بر اساس آن چه که 
ارزش دموکراتیک خوانده می شود و قانون 
اساسی افغانستان به آن اشارۀ صریح دارد، 
تعلق پیدا کند. فاصله میان مردم و دولت، 
دیگر نمی تواند قابل قبول باشد. مردم حق 
دارند همان گونه که سرنوشت سیاسی خود 
را رقم زده اند، در مسایل کالن کشوری نیز 

مشارکِت خود را به خوبی احساس کنند. 
سوی  به  راه  تنها  منفعالنه،  نظاره گری 
استبداد و دیکتاتوری می برد؛ آن چه که در 
سال های پسین شاهد آن بودیم. مردم دیگر 
انفعاللی  سیاست های  و  خواندن  برادر  از 
آمده اند و می خواهند قدرِت خود  تنگ  به 
و  تمامیت خواه  گروه های  همۀ  برابر  در  را 

سلطه گر به نمایش بگذارند. 
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 جهـان را به حیـرت انداخت!

 

انتخابات  برگزاری  از  روز  چند  گذشِت  با 
دوخته  این  به  افغانستان  مردمِ  نگاه  ریاست جمهوری، 
شده که چه کسی برندۀ انتخابات خواهد بود و نیز این 
پرسش مطرح می شود که آیندۀ انتخابات چه خواهد شد 

و کشور به کدام سمت حرکت خواهد کرد. 
اگرچه حاال مشخص شده که آقای عبداهلل نامزدِ پیشتازِ 
این انتخابات است؛ اما هنوز معلوم نیست که این نامزد 
در کدام سطح رای دارد و آیا می تواند انتخابات را از 
رفتن به دورِ دوم باز دارد یا خیر. در همین احوال، دو 
نامزدِ دیگر هرکدام خودشان را در جایگاهِ دوم می دانند 
و باور دارند که در رفتِن انتخابات به دور دوم، با داکتر 

عبداهلل رقابت خواهند کرد.
گوش  به  خبرهایی  هم  هنوز  آرا،  شمارش  آغاز  با   
آرای  که  دارند  تالش  نامزدان  از  برخی  که  می رسد 
نمونه،  عنوان  به  سازند.  آرا  شمارِش  شامل  را  تقلبی 
رای دهِی  مراکز  در  که  می رسانند  گزارش ها  و  خبرها 
شده  برگزار  حالی  در  انتخابات  ولسوالی ها،  از  برخی 
که اصاًل هیچ ناظری وجود نداشته و آرای این مراکز 
فرستاده  والیت  ها  مرکِز  به  مقدماتی،  شمارش  برای 
شده است. این نشان می دهد که انتخابات در بسیاری 
از ساحاِت انتخاباتی یا دست کم در نصف ـ و یا حتا 
کمتر از نصف ـ بدون حضورِ ناظران برگزار شده است. 
بدیهی ست که در چنین مراکز و محالتی، دامِن تقلب 
فراخ بوده و هرکس به هر پیمانه یی که دلش خواسته، 
بنابرین،  است.  کرده  تقلب  نظرش  مورد  نامزد  نفع  به 
برگزاری انتخابات در چنین مراکزی، بدون شک خالِف 
با  نیز  آرایی  چنین  شمارش  حاال  و  است  بوده  قانون 
هزار سوال و تردید مواجه می باشد. در چنین فرصتی 
که همۀ نگاه ها به این دوخته شده که باید این انتخابات، 
افغانستان را به سوی ثبات گذار بدهد، بها قایل شدن 
انتخابات صدمه  پروسۀ  به  به شدت  آرای مشکوک،  به 
می زند و می تواند اعتماد و باورِ مردم را به روند زایل 

سازد. 
آرای  که  است  این  انتخابات  کمیسیوِن  به  ما  پیشنهاد 
انتخابات  ناظران  بدون حضورِ  آن ها  در  که  آن مراکزی 
نگردد  آرای مشروِع مردم  صورت گرفته است، شامِل 
از  مردم  انتظار  شود.  اعالن  باطل  رای ها  این گونه  و 
کمیسیون شکایت های انتخاباتی این است که در مورد 
نحوۀ برگزاری انتخابات و این که چرا برخی از محالِت 
به شکایت های  و  دهد  توضیح  نداشته،  ناظر  رای دهی 
کنـد.  رسیده گی  دقیق و جدی  بسیار  گونۀ  به  نامزدان 
صداقت  کماِل  با  کمیسیون ها  این  که  امیدوارند  مردم 
شکایات   به  رسیده گی  و  آرا  شمارِش  به  شرافت،  و 
انتخابات را به گونه یی که حِق مردم  نتایج  بپردازند و 

افغانستان است، اعالم کنند. 
شکی نیست که اگر در جریان شمارش آرا و نیز روند 
رسیده گی به شکایت ها بی توجهی صورت بگیرد و یا 
آرای تقلبی با آرای پاِک مردم خلط گردد و یا هم کسی 
به زور و تزویر، از آدرِس این کمیسیون ها برنده اعالن 
شود؛ افغانستان وارد یک مرحلۀ جدید از بحران خواهد 
شد که مسلمًا چنین وضعیتی به سود هیچ کس نیست. 

با حضورشان در  افغانستان که  این بار مردم  باید گفت 
انتخابات حماسه آفریدند، نمی گذارند که با آرای آن ها 
بازی شود. مردم، کمیسیون های انتخاباتی را یگانه حافظ 
کمیسیون ها  این  از  و  می دانند  خویش  آرای  مدافِع  و 
پاک  آرای  از  پاسداری  خصوِص  در  که  می خواهند 
آن ها، از هیچ تالشی دریغ نورزند. اما این کمیسیون ها 
زمانی می توانند به این موفقیت دست یابند که ابزاری 

در دسِت ارگ نباشند که امیدواریم چنین باشد.

کمیسیون های انتخاباتی

 و پاسداری از آراِی پاِک مردم
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دو مقام فرهنگي و سیاسي تاجیکستان اعالم کردند که این کشور 
براي انتقال پیکر ریچارد نلسون فراي ایران شناس برجسته به این 

کشور درخواستي نداد.
وزارت  تاریخي  و  فرهنگي  آثار  بخش  رییس  عزیزاف  مظفر 
فرهنگ تاجیکستان به ایرنا گفت: اگر چنین درخواستي از سوي 

تاجیکستان شده بود قبل از همه ما در جریان قرار مي گرفتیم. 
ایران خواندیم که آن مرحوم  تنها در رسانه هاي  ما  وي گفت:  

وصیت کرده بود که پیکرش در ایران دفن شود. 
برخي از رسانه ها روز دوشنبه از تالش تاجیکستان براي انتقال 

پیکر فراي به این کشور خبر دادند. 
معاون دفتر سخنگوي وزارت خارجه تاجیکستان نیز در این مورد 
اظهار بي اطالعي کرد و گفت درخواستي از سوي مقامات رسمي 
نشده  تاجیکستان  به  فراي  ریچارد  پیکر  انتقال  براي  کشور  این 

است. 
یا تالش  بر درخواست  دال  مطلبي  نیز  تاجیکي  هاي  رسانه  در 
تاجیکستان براي انتقال پیکر آن مرحوم به این کشور درج نشده 

است. 
به نوشته برخي از رسانه ها، تاجیکستان به دنبال انتقال پیکر این 
استاد ایرانشناسي به دوشنبه است و اگر ایران نتواند زمینه عمل به 

وصیتنامه او را فراهم کند این کشور آن را انجام مي دهد. 
در  پیش  چندي  که  برجسته  ایران شناس  نلسون فراي،  ریچارد 
حاشیه  در  که جسدش  کرد  وصیت  درگذشت،  امریکا  بوستون 

زاینده رود در اصفهان دفن شود. 
ریچارد فراي بیش از 70 سال از زندگي خود را صرف مطالعه و 

پژوهش در باره تاریخ و فرهنگ فالت ایران کرده بود. 
و  ایران شناسان  نسل  ادامه  و  بازماندگان  آخرین  از  یکي  او 
رومن  پوپ،  آرتور  و  کریستین سن  آرتور  چون  شرق شناساني 
در  را  شرق شناسي  که  بود  امستد  آلبرت  پروفسور  و  گیرشمن 
درباره  زیادي  تألیفات  و  گذاشتند  بنیان  جهان  دانشگاه هاي 

فرهنگ، هنر و تاریخ ایران داشتند.

گل و اردوغان؛ پوتین و مدودوف دیگر
کاندیداتوری  احتمال  بیشتر  چه  هر  که  حالی  در 
ریاست  انتخابات  در  اردوغان،  طیب  رجب 
در  بحث  می یابد،  افزایش  ترکیه  آتی  جمهوری 
این کشور در خصوص اینکه عبداهلل گل، چه طور 
می تواند جایگزین اردوغان در سمت نخست وزیری 

شود، باال گرفته است.
استعفای  احتمالی  سناریوهای  از  یکی  اساس  بر 

حزب  نمایندگان  از  یکی 
در  توسعه  و  عدالت 
را  راه  می تواند  پارلمان 
گل،  عبداهلل  رسیدن  برای 
رییس جمهوری فعلی ترکیه 
از  نخست وزیری  سمت  به 
انتخابات  برگزاری  طریق 

میان دوره ای هموار کند.
معاون  ایشلر،  امراهلل 
روز  ترکیه  نخست وزیر 
اظهاراتی  در  یکشنبه 
راه  دو  گفت:  تلویزیونی 
در پیش روی ما قرار دارد: 
یا  بایبورت  الگوی  »یکی 
یک انتخابات میان دوره ای.«

شمال  در  والیتی  بایبورت 
پارلمان  در  نماینده  یک  تنها  که  است  ترکیه  شرق 
از حزب حاکم عدالت و  نیز  نماینده  این  که  دارد 
توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان، نخست وزیر 

ترکیه است.
الگوی بایبورت که ایشلر به آن اشاره کرد به آن معنی 
است که بنیامین ازبک، نماینده این استان استعفا داده 
این  میان دوره ای در  انتخابات  برگزاری  به  اجازه  و 
استان را دهد. اگر یک استان در ترکیه نماینده ای در 
پارلمان نداشته باشد باید بر اساس قوانین انتخابات 
پارلمان  در  استان  این  تا  شود  برگزار  میان دوره ای 

بدون نماینده باقی نماند.
عبداهلل گل برای رسیدن به نخست وزیری ابتدا الزم 
نماینده  یک  تنها  زیرا  شود  پارلمان  نماینده  است 

پارلمان مجاز به رسیدن به نخست وزیری است.
بنیامین ازبک در بیانیه یی که روز دوشنبه در یکی از 
روزنامه ها منتشر کرد از تمایل خود برای استعفا در 
سمتش در صورت تصمیم حزب عدالت و توسعه 

برای اجرای این سناریو خبر داد.
این سناریو، عبداهلل گل که فرض گرفته  بر اساس 
اردوغان  نفع  به  می شود پست ریاست جمهوری را 
میان دوره ای  انتخابات  کاندیدای  می کند،  ترک 
پارلمان  در  بایبورت  استان  نماینده  تا  شد  خواهد 
دولت  در  را  نخست وزیری  کسب  بلیت  و  شود 

حزب عدالت و توسعه به دست آورد.

یک  به  بایبورت  والیت  در  می تواند  گل  عبداهلل 
انتخابات  در  کند.  پیدا  دست  آسان  نسبتا  پیروزی 
در  آن  نخست  دور  که  ترکیه  ریاست جمهوری 
نخستین  برای  می شود،  برگزار  اگست   10 تاریخ 
انتخاب  مردمی  رای  با  ترکیه  رییس جمهوری  بار 

می شود.
در  اردوغان  است  معتقد  گفت  یکشنبه  روز  ایشلر 
حمایت  ریاست جمهوری  کاندیداتوری  صورت 
وی  کرد.  خواهد  دریافت  مردم  جانب  از  زیادی 
که  آنجا  از  عبداهلل گل گفت:  موضع  در خصوص 
پارلمان  نماینده  اکنون  ما  کشور  رییس جمهوری 
او نمی تواند بالفاصله به سمت  نیست، معتقدم که 

نخست وزیری برسد.
عبداهلل گل که همچنین گفته شده در حال بررسی 
بار  دومین  برای  ریاست جمهوری  کاندیداتوری 
به خبرنگاران  به کویت  اخیر خود  است طی سفر 
به  او بدون اطالع دادن  نه  اردوغان و  نه  گفت که 

نخواهند زد. وی همچنین  اقدام  به  یکدیگر دست 
مساله  مه  ماه  آغاز  یا  آوریل  ماه  پایان  تا  که  افزود 

ریاست جمهوری شفاف خواهد شد.
و  عدالت  رهبر حزب  معاون  شاهین،  علی  مهمت 
توسعه از اردوغان در رقابت های ریاست جمهوری 
می خواهیم  ما  گفت:  وی  است.  کرده  حمایت 
او  کاندیدای ریاست جمهوری شود و  نخست وزیر 

برای این سمت مناسب است.
دوشنبه  روز  همچنین  شاهین 
گفت: از عبداهلل گل پس از پایان 
دوره اش به عنوان رییس جمهوری 
و  شده  استقبال  حاکم  حزب  در 
ببریم  بهره  او  از  داریم  تمایل  ما 
و راه های فراوانی برای این مساله 
تمایل  وجود  این  با  دارد.  وجود 
به  شدن  تبدیل  برای  اردوغان 
منتخب  رییس جمهوری  نخستین 
برای  نیز  را  خطرها  برخی  ترکیه 

وی به همراه دارد.
یوسف حالج اوغلو، معاون رییس 
جنبش  حزب  پارلمانی  گروه 
داشت  اظهار  ترکیه،  ملی گرای 
برای  اردوغان  کاندیداتوری  که 
به همراه  او  برای  ریاست جمهوری خطراتی جدی 
دارد و حزب حاکم به همین دلیل در تصمیم گیری 
دچار مشکل شده است. این خطر از آنجا به وجود 
می آید که چون در ماه دسامبر سال گذشته تحقیقات 
اردوغان  شد،  علنی  دولت  مقامات  علیه  ضدفساد 
ممکن است همچون چهار وزیر سابق کابینه اش به 

عنوان رییس جمهوری متهم به فساد شود.
کاندیدای  اردوغان  که  هنگامی  کرد:  تصریح  وی 
قبال  که  مصونیتی  از  شود،  جمهوری  ریاست 
بود،  برخوردار  نخست وزیر  و  نماینده  عنوان  به 
نتواند  اگر  همچنین  و  نیست  برخوردار  دیگر 
بزرگی  خطر  با  نیز  شود  منتخب  رییس جمهوری 

روبه رو خواهد بود.
از  تبانی  پوتین و مدودوف در یک  این،  از  }پیش 
قبل برنامه ریزی شده چنین حرکتی را به کار برده 

بودند{

تاجيكستان براي انتقال پيكر فراي 
به اين كشور درخواستي نداد

هشدار سازمان ملل نسبت به وقوع فاجعه 
انسانی در جامعه مسلمانان میانمار

فرمانده ارتش پاكستان به دفاع از »شرافت« 
كشورش متعهد شد

راسموسن:

 روسیه نیروهایش را از مرزهای 

اوکراین خارج کند
محاکمه  وجود  با  کرد،  اعالم  پاکستان  ارتش  فرمانده 
با  خیانت،  اتهام  به  کشور  این  پیشین  رئیس جمهوری 
»هر هزینه ای« که باشد، از شرافت پاکستان دفاع می کند.

از  سخنانی  چنین  این  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
پاکستان  ارتش  فرمانده  شریف،  راحیل  جنرال  جانب 
مداخله  درباره  عمیقی  نگرانی های  بروز  باعث  احتماال 
تحوالت  و  توسعه  در  پس رفت  و  سیاست  در  ارتش 

دموکراتیک و قوانین مدنی می شود.
جنرال  علیه  پاکستانی  دادگاه  یک  میالدی،  گذشته  ماه 
پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین کشور به اتهام پنج 
فقره خیانت علیه کشور با استفاده از تعلیق قانون اساسی 
که  زمانی  در سال 2007  فوق العاده  اعمال وضعیت  و 
تالش می کرد تا قدرتش را بسط دهد، اعالم جرم کرد.

به مرگ  اثبات شود، مشرف  اتهام  این  که  در صورتی 
محکوم می شود اما وی هنوز گناهکار اعالم نشده است.
پرونده مطرح شده علیه مشرف رقابت برای اثرگذاری 
است؛  کرده  مشخص تر  پاکستان  در  قوه  سه  میان  را 
دادگستری با اقدام جسورانه، دولت شبه مدنی و ارتش 
قدرتمند که در بیش از نیمی از تاریخ 67 ساله پاکستان 

نوین بر سر قدرت بوده است.
گذاشته  پا  زیر  را  قانون  این  مشرف  علیه  جرم  اعالم 
پاکستان غیرقابل  ارتش  ارشد و عالی رتبه  مقام های  که 

دسترس هستند.
راحیل شریف در جریان دیدار از یک پایگاه نظامی در 
واکنش به سواالتی از سوی سربازان درباره انتقاد اخیر 
و  شرایط  به  احترام  با  پاکستان  ارتش  افزود:  ارتش  از 
موقعیت ها می نگرد، اما به هر طریقی و با هر هزینه ای 

از شرافت کشور دفاع می کند.
تظاهرات  از  پس   2008 سال  در  که  مشرف  جنرال 
قدرت  از  پاکستان  قضایی  سیستم  تحریک  به  خیابانی 
کناره گیری کرده بود، پس از چهار سال اقامت در خارج 
و تبعیدی خود خواسته در مارس سال 2013 و با هدف 
بازگشت  به کشورش  انتخاباتی  رقابت های  در  شرکت 
در  داشتن  دست  اتهام  به  امنیتی  ماموران  توسط  اما 
پرونده ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیر فقید پاکستان و 
قتل یک مقام دیگر پاکستانی دستگیر شد. اگر چه خود 
با  این ها  اتهامات را رد می کند و می گوید:  این  تمامی 

انگیزه سیاسی عیه من اعالم جرم کرده اند.
وی از خروج از کشور منع شده و تحت تدابیر امنیتی 
و پزشکی در حومه اسالم آباد، پایتخت پاکستان زندگی 

می کند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در میانمار نسبت به اوضاع 
وخیم مسلمانان روهینجا در غرب این کشور هشدار داد.

اوجئا  توماس  الجزیره،  خبری  شبکه  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
میانمار  در  ملل  سازمان  بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر  کوینتانا، 
تاکید  روهینجا  مسلمانان  وخیم  اوضاع  به  نسبت  هشدار  ضمن 
آن  با  روهینجا  مسلمانان  که  دارو  و  آشامیدنی  آب  کمبود  کرد: 
مواجهند تنها بخشی از اقدامات غیربشردوستانه ای است که علیه 

آنها صورت می گیرد.
محسوب  غیربشری  جنایت هایی  اقدامات  این  اینکه  بیان  با  وی 
فعال در عرصه  برخی سازمان های  می شوند، گفت: حمالتی که 
حقوق بشر را هدف قرار می دهند، وضعیت امدادرسانی و رساندن 
 آب آشامیدنی سالم، تغذیه و دارو به مسلمانان میانمار را با مشکل 

مواجه ساخته است.
از  بیش  افزود:  ادامه  گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در 
اقدامات  خاطر  به  گذشته  ماه  امدادرسانی  عرصه  در  فعال   170
خشونت آمیز منطقه »راخین« در میانمار را ترک کردند و ممکن 
است تمامی تاسیسات زیربنایی در این منطقه به طور کامل ویران 

شود.
کوینتانا عنوان داشت: وضعیت در روهینجا زندگی ده ها هزار تن 
از مسلمانان را که به امدادرسانی نیاز دارند، به خطر انداخته است.
وی با بیان اینکه کمبود آب آشامیدنی در برخی اردوگاه ها تهدیدی 
واقعی برای ساکنان میانمار است، از مقامات این کشور خواست تا 

تالش بیش تری برای تضمین امنیت امدادرسانان کنند.
با مساله  این مسوول سازمان ملل از مقامات میانمار خواست تا 

تبعیض نژادی و به حاشیه راندن اقلیت روهینجا مقابله کنند.

از  نگرانی  ابراز  با  سه شنبه  روز  ناتو  دبیرکل 
تحوالت شرق اوکراین تاکید کرد که روسیه باید 
هر چه سریعتر نیروهایش را از مرزهای مشترک با 

اوکراین خارج کند.
فوگ  آندرس  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
شرق  حوادث  گفت:  ناتو  دبیرکل  راسموسن، 
روسیه  از  من  و  است  نگران کننده  واقعا  اوکراین 
را  نیروهایش  عقب نشینی  دستور  تا  می خواهم 

صادر کند.
افزود:  پاریس  در  خبری  کنفرانس  یک  در  وی 
نه  نظامیان روسیه  از سوی  بیشتر  هرگونه تحرک 
موجب  بلکه  نمی شود  تنش ها  کاهش  باعث  تنها 

وخیم شدن اوضاع می شود.
هرچه  روسیه  که  کرد  تاکید  ناتو  ارشد  مقام  این 
سریعتر باید »ده ها هزار نیروی« خود را سریعتر از 

مناطق مرزی خارج کند.
وی همچنین هشدار داد که چنانچه روسیه به مناطق 
شرقی اوکراین دست درازی کند، »تبعات سنگینی« 

باید در روابط مسکو و اتحاد ناتو پرداخت کند.
راسموسن گفت: اگر روسیه قصد داشته باشد که 
مداخله بیشتری در اوکراین انجام دهد، یک اشتباه 
اقدام  این  که  چرا  شد  خواهد  مرتکب  تاریخی 
پی  در  روسیه  و  ما  دوستی  برای  سنگینی  تبعات 
خواهد داشت و هر چه بیشتر موجب منزوی شدن 

روسیه می شود.

روزنامهتودیزمان
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9 غذای فوق العاده برای سالمت 
دنـــدان هــــا

به  را  دهان شما  در طوالنی مدت سالمت  می تواند  نیز  ناکافی  و  نادرست  تغذیۀ 
را  شما  لثه های  و  دندان  چه گونه سالمت  غذاها  این که  آموزش  اندازد.  مخاطره 
بهداشت  حفظ  برای  سالم  تغذیۀ  به سوی  گام  اولین  می دهند،  قرار  تأثیر  تحت 

دهان است.
۱ـ چای سبز:

چای سبز حاوی پلی فنل »یک آنتی اکسیدان گیاهی« است که از آسیب دندان ها 
و ایجاد حفرۀ دهانی و بیماری های لثه یی پیش گیری می کند. چای سبز برای رفع 
بوی بد دهان نیز موثر است و از رشد باکتری هایی که باعث ایجاد این بوی بد 
می شوند، جلوگیری می کند. چای سبز، هم چنین دارای مقداری فلوراید است که 

مانع خراب شدن مینای دندان می شود.
۲ـ شیر و ماست:

شیر و ماست بدون مواد شیرین کننده، برای دندان مفید است. آن ها دارای اسیدیتۀ 
نام دارد،  از تخریب تدریجی دندان که پوسیده گی  پایینی هستند، بدین معنا که 
پیش گیری می کنند. شیر، منبع غنی از کلسیم است که حافظ سالمتی دندان است و 

همان طور که می دانیم، جزو اصلی و مهم دندان و استخوان است.
۳ـ پنیر:

پنیر با کربوهیدرات پایین، کلسیم و فسفات باال، فواید بسیاری برای دندان دارد. 
این مادۀ غذایی، PH دهان را متعادل می کند و به حفظ و بازسازی مینای دندان 
کمک می کند و با تولید بزاق، باکتری یی که باعث ایجاد حفرۀ دندانی و بیماری 

لثه می شود را از بین می برد.
۴ـ میوه جات:

میوه های مختلف مانند سیب، توت فرنگی، مرکبات و به خصوص کیوی، حاوی 
به منزلۀ سمنتی است که دیوارۀ  این ویتامین  C هستند.  مقادیر فراوانی ویتامین 
خاصی  اهمیت  از  لثه،  بافت  سالمتی  برای  و  می دارد  نگه  محکم  را  سلول ها 
برخوردار است و اگر بدن تان به حد کافی این ویتامین را دریافت نکند، طبق نظر 
محققان، شبکۀ کالژن در لثه های تان از هم فرو می پاشد و لثه ها مستعد پذیرش 

باکتری می شوند که موجب ابتال به بیماری پریودنتال می گردد.
۵ـ سبزیجات:

کدوی شیرین، زردک، کچالو و کلم مملو از ویتامین A هستند و برای تشکیل 
مینای دندان وجود این ویتامین بسیار ضروری است. عالوه بر این، سبزیجات تُرد، 

لثه ها را تمیز کرده، باعث تحریک آن ها نیز می شوند.
6ـ پیاز:

این سبزی، دارای ترکیب ضد باکتری قوی، بنام سولفور) گوگرد( است. طبق نظر 
پوست کنده  و  خام  به صورت  که  است  زمانی  پیاز،  خاصیت  بیشترین  محققان، 
دندان های  ولی ضامن سالمتی  نباشد  است خوش مزه  ممکن  البته  استفاده شود، 

شما خواهد بود.
۷ـ آب:

الی  که  غذایی یی  مواد  و  بمانند  مرطوب  لثه ها  می کنیم  کمک  آب،  نوشیدن  با 
دندان ها گیر کرده و تجزیه شده و در نهایت باعث بوی بد دهان گشته اند، شسته 

شده و از بین بروند.
۸ـ دانۀ کنجد:

کودکان  برای  مخصوصًا  کنجد  دانۀ  و  سفید  نان  مصرف  نتیجۀ  سالم  دندان های 
است. دانۀ کنجد مانع از تشکیل پالک های دندانی شده و به ساخت عاج دندان 
کمک می کند. دانۀ کنجد هم چنین به دلیل این که سرشار از کلسیم است، به حفظ 

تراکم استخوان و دندان هم کمک شایانی می کند.
9ـ گوشت های حیوانی:

شاید تعجب کنید، اما درست خوانده اید. گوشت گوساله، جوجه و کباب ترکی 
فسفر،  و   D ویتامین  کمک  با  کلسیم  هستند.  فراوانی  فسفر  حاوی  تخم مرغ  و 
موجب تقویت استخوان ها و دندان های ما می شود. این مواد معدنی با پیش گیری 

از پوسیدگی دندان، به سالمت دندان های ما کمک می کنند.

مصطفی ملک زاده
نخسـتین پرسش هایی که در مواجهه با 
فلسفۀ اسالمی پیش می آید این است که 
میان  وجه تسمیۀ آن چیست؟ و فصل 
آن  به  بودن  اسالمی  قید  که  فلسفه یی 
خورده و فلسفه یی که این قید را ندارد، 
دارد  جدیدی  و  نو  چیز  آیا  چیست؟ 
فلسفه ها  دیگر  با  آن  ماهیت  آیا  نه؟  یا 
علوم  دیگر  آیا  خیر؟  یا  دارد  تفاوت 
مثاًل  بخورند  را  قید  این  می توانند  هم 

ریاضی اسالمی؛ فیزیک اسالمی و...
دنبال  به  باید  ما  اسالمی  فلسفۀ  در  آیا 
در  و  خیر؟  یا  باشیم  هم  دینی  مسایل 
آخر تفاوت میان کالم و فلسفۀ اسالمی 

در چیست؟

به  فلسفۀ اسالمی  بر آن اند که  گروهی 
این دلیل قید اسالمی بودن را می خورد 
فالسفه  از  گروهی  تفلسف  که حاصل 
بوده که عالوه بر فیلسوف بودن، دین 
عبارت  به  و  پذیرفته اند  هم  را  اسالم 
جهت  آن  از  اسالمی  فلسفۀ  دیگر، 
اسالمی است که عده یی مسلمان آن را 
نظری  چنین  در  تأمل  با  کرده اند.  برپا 
می توان پی برد که چندین اشکال بزرگ 

برآن وارد است.
این که دالیل مذکور هیچ سنخیتی  اول 
اثبات  مدعا  که  چون  ندارند،  مدعا  با 
را  ما  دالیل  اما  بود،  اسالمی  فلسفۀ 
»فلسفۀ  عنوان  تحت  فلسفه یی  به 
مسلمانان« رهنمون می کنند و در این جا 
این سوال پیش می آید که اگر قرار باشد 
یک  عالمان  بودن  مسلمان  دلیل  به  که 
علم به آن قید اسالمی بدهیم، چرا آن را 
در فلسفه محدود کنیم و از آن جایی که 

علوم دیگر از این قاعده مستثنا نیستند 
و به دلیل کثرت حمل این قید؛ بی فایده 
می نماید و از طرف دیگر به دلیل این که 
مسلمان بودن علمای یک علم دخلی به 
قید  این  آوردن  پس  ندارد،  آن  ماهیت 

چه بسا که باعث انحراف فکر گردد.
باب  این  در  بیشتر  کندوکاو  به  حال 

می پردازیم:
که  هستیم  روبه رو  مفهوم  دو  با  ما 
نسبت  و  شده  حمل  دیگری  بر  یکی 
و  است  صفت  و  موصوف  آن ها  میان 
فرضی  به طور  را  اسالمی  فلسفۀ  حال 
نظر  در  خارجی  و  عینی  ماهیت  یک 
می گیریم. می توان گفت که رابطه میان 
موضوع، محمول، موصوف و صفت از 

سه حال خارج نیست:
موصوف  با  نسبت صفت  این که  الف( 
خود امری عارضی و بیرون از ذات و 
حقیقت باشد؛ ب( این که رابطه میان آن 
ت(  باشد؛  فصل  و  جنس  قبیل  از  دو 
صفت  و  موصوف  از  یک  هر  این که 
از  منعزل  و  مستقل  ماهیتی  دارای 
یکدیگر باشند، اگرچه که این استقالل 
فقط در عالم ذهن باشد مانند صورت 

و ماده. 
حال اگر ارتباط از نوع الف باشد، این 
همان چیزی است که نسبت اسالمیت 
را فقط از قبیل جعل اصطالحات جدید 
برای معانی پیشین فلسفۀ یونان می کند 
گذشتۀ  اندام  بر  نو  جامه یی  حداکثر  و 
و  جنس  نوع  از  و  می انگارد  فلسفه 
مکاتب  ما  که  چون  نیست،  هم  فصل 
فلسفی مختلفی با عنوان فلسفۀ اسالمی 
رابطه  این  این که  داریم که در صورت 

از سنخ جنس و فصل باشد، می بایست 
نامید.  اسالم  ذات  عین  را  آن ها  همۀ 
قابل  آرای خود  از  بخشی  در  این ها  و 

جمع نیستند.
پس رابطه از نوع سوم است، یعنی رابطه 
اسالمی  فلسفۀ  صورت.  و  ماده  میان 
لحاظ  به  نیست  فلسفه  جز  چیزی 
ماهیت. قید »اسالمیت« به هیچ وجه در 
ماهیت فلسفی آن دخالتی ندارد. ماهیت 
همان صورت  فلسفه ها  دیگر  مانند  آن 
برهانی و عقالنیت محض حاکم بر آن 
است، مفهوم اسالمیت در فلسفۀ اسالمی 
از قبیل نسبت صورت و ماده است. ماده 
بلکه  نیست؛  ماهیت صورت  در  داخل 
در عالم خارج حال آن می باشد. آن چه 
در قضایای فلسفی منعکس است، همان 
صورت برهانی آن است و آن چه جنبۀ 
ذهنیت  دارد،  را  قضایا  این  برای  ماده 
که  است  فیلسوف  این  است.  فیلسوف 
در فضای فرهنگی خاصی به نام فضای 
اسالمی یا مسیحی یا... زنده گی می کند 
و سرانجام فیلسوف آن ذهنیت خود را 
در شکل قضایای برهانی خاص، تبلور 

عینی می بخشد.

تفاوت میان فلسفه و کالم
میان فلسفه و کالم، اختالفی ریشه یی و 
اساسی وجود دارد؛ ولی در عین حال، 
تشابهاتی هم وجود دارد که به آن ها نیز 

اشاره می شود:
 

کالم  موضوع  موضوع:  در  اختالف   )1
عبارت است از اصول معارف اسالمی 
یا معارف حقۀ دینی و موضوع فلسفه، 

بررسی موجود به ماهو موجود است.
2( اختالف در غایت: غایت کالم را در 

دو مورد می توان بیان کرد:
معارف  و  اصول  حقانیت  اثبات   -

اسالمی یا معارف حقۀ دینی
- دفاع از حقانیت این اصول 

اختالف  داشتن  عین  در  فلسفه  غایت 
دارند.  هم  با  هم  اشتراکاتی  کالم؛  با 
فلسفه  غایت  که  معنا  این  به  اختالف 
مانند شناخت موجود است به نحو کلی 
غیر  از  حقیقی  موجودات  تشخیص  یا 
اولیۀ  و  اصلی  غایات  عنوان  به  حقیقی 
کالم محسوب می شوند و نیز از طرف 
دیگر، فیلسوف در تالش فلسفی خود 
به دنبال اثبات حقانیت معارف دینی و 

یا دفاع از آن ها نمی باشد.
فلسفه  و  اشتراک کالم  دیگر،  از طرف 
در این است که اثبات و شناخت مبدای 
هستی که جزو معارف دینی است؛ عینًا 
یکی از غایات فلسفه نیز می باشد، چرا 
که در فلسفه نیز یکی از غایات؛ شناخت 
اسمای  و  صفات  و  هستی  عالی  علت 
اوست. از طرف دیگر، هستی شناسی یی 
جاهایی  در  می دهند،  ارایه  فالسفه  که 
مورد استفادۀ کالمیون نیز قرار می گیرد.
3( اختالف در روش: در کالم تقید به 
همین  به  ندارد،  وجود  خاصی  روش 
روش  سه  از  می تواند  متکلم  دلیل 
برهانی، جدلی و نقلی استفاده کند؛ اما 
در فلسفه همان طور که گفته شد، فقط 
از براهین و استدالل های عقلی استفاده 

می شود. 

فلسفۀ اسالمی چرا و چه گونه؟



فاطمه خضری 

داشتن درِک درستی از »هنر« و »هنرمند«، مطمینًا 
امروز  به  تا  که  کسانی  شناختِن  به  بی ارتباط 
توانسته اند این مفاهیم را برای خود و آثارشان به 
تحول  نقطۀ  را   1970 سال  نیست.  برسانند،  ثبت 
سال،  این  در  می دانند.  زنان  و  هنر  بیِن  روابط 
عمل گرایی سیاسی هنر معاصر، نقد تاریخی فلسفه 

و هنر نیز رنگ اجتماعی به خودش گرفت.
به  از  نمودی  هنر،  و  زن  بین  روابط  تحول  نقطۀ 
چالش کشیدِن مفاهیم ساختاریافتۀ »هنر و هنرمند« 
نیز می تواند باشد: چرا یک رومیزی گل دوزی شده 
برای میز غذاخوری نمی تواند همانند یک تابلوی 
شمار  به  هنرمندانه  و  اثر خالقانه  یک  که  نقاشی 

می آید، پذیرفته شود؟ 
با  رابطه  در  هنرمند  و  هنر  که  است  درست 
واژه گانی هم چون خالقیت، یکتایی و نبوغ تعریف 
در  را  هنری  اثر  یک  شدِن  پذیرفته  اما  شده اند، 
جامعه می توان این گونه بیان کرد: »این تماشاگران 
می سازند«)هینیک،  را  نقاشی  تابلوهای  که  هستند 
1387(. این جمله این معنی را در بر دارد که هنر 
اجتماعی  پدیدۀ  هر  مثل  نیست،  طبیعی  دادۀ  یک 
در گذر تاریخ و تجربیات ساخته می شود. بنابراین 
کردِن  برقرار  به  مجبور  هنرمند  گفت  بتوان  شاید 
یکتایی  امر  همان  یا  خود  استقالل  بین  ارتباطی 
و امر اجتماعی شدن است؛ در غیر این صورت، 
ثبت  به  در جامعه  کاری خالقانه  عنوان  به  اثرش 
و  فعال  فراگرد  در  پیوسته  »کنشگران  نمی رسد. 
در  جهان  بخشیدن  سازمان  از  پیچیده یی  بسیار 
گیرند«)ریتزر، 1380(. اگر خواسته باشیم  چرایی 
)هنر  زنان  فعالیت های  نگرفتن  نظر  در  تنها  نه 
بلکه  هنری،  اثر  عنوان  به  تاریخ  در  و...(  دستی 
چرایی ثبت نشدِن نام هنرمندان زنی که حتا دارای 
آثاری به همان مفهوم ساختار یافتۀ هنر بودند، باید 
از خالل داشتن تعریفی به جز تعریف کالسیک از 
هنر، به دنبال دالیل اجتماعی و تاریخی بگردیم. 
به  مجبور  حتا  دالیل  این  کردن  پیدا  برای  شاید 
دیگر  مفهومی  در  یا  و  انتقادی  رویکردی  اتخاذ 
همان طور  شویم.  سلطه«  »جامعه شناسی  رویکرد 
که می دانیم، امروزه رویکرد تاریخ در حال ایجاد 
خویش  کالسیک  نگرش  و  نظریه  بین  ارتباطی 
به  تا  تاریخ  فعالیت  می توان گفت  بنابراین  است. 
امروز جز بازاندیشی گذشته توسط مورخی تحت 
هم چنین  و  است.  نبوده  دورانش،  دانش  تأثیر 
مورخان در طول تاریخ همواره مرد بوده اند. البته 
مرد بودن آن ها، ارتباطی تنگاتنگ با رویکرد تاریخ 
نداشت،  ارتباطی  تنها  نه  نظریه  با  که  گذشته  در 

جست وجوی  را  خویش  هدف  گونه یی  به  بلکه 
برای  حقیقت  آیا   دارد.  بودند،  نامیده  حقیقت 
تاریخ جز یک مفهوم و نشانۀ زبان شناختی است 
که می تواند یک ابزار در دست مورخ برای طرح، 
بازسازی  هنگام  تفاسیرش  جمع بندی  و  تنظیم، 

گذشته باشد...؟
یا به قول میشل فوکو »هر جامعه، سیاست های کلی 
حقیقِت خود را دارد: یعنی، انواع گفتمانی که آن ها 
را می پذیرد و به منزلۀ امر صحیح به کار می بندد؛ 
ساز و کارها و نمونه هایی که فرد را قادر می سازد 
احکام صحیح را از غلط تمییز دهد، وسیله یی که 
و  راه  و  فنون  می کند؛  تصدیق  را  کدام  هر  آن  با 
سازگار  حقیقت  اکتساب  با  را  ارزش  که  رسمی 
می سازد؛ منزلت کسانی که موظف اند بگویند چه 
چیز صحیح به حساب می آید«)جنکینز، 1384(. 
پس در ابتدا برای بررسی دالیل نادیده گرفتن زنان 
در عرصۀ هنر، ما مجبور به چالش کشیدِن رویکرد 

تاریخ و حقیقت جویی آن می شویم؛ بالطبع از این 
شدن  پذیرفته  اجتماعی  دالیل  کشیدن  چالش  به 
مفاهیم ساختاریافتۀ هنر و هنرمند را نیز می توان در 
از خالل حقیقت جویی  قدرت  بازتولید  با  ارتباط 
شده  خواسته  نوشته  این  در  اما  کرد.  جست وجو 
می توان  که  شود  توجه  هم  دیگری  بعد  به  است 
به  برای رسیدن  این پرسش مطرح کرد:  با  را  آن 
توانسته  امروز  به  تا  بازنمایی هنرمندانی که  درک 
اند این نام را برای خود به یدک بکشند، آیا داشتن 
این  شاید  یا  است...؟  کافی  انتقادی  رویکردی 
پرسش را به گونه یی دیگر هم بتوان مطرح کرد؛ 
آیا می شود فقط از رهگذر این رویکرد که قصد به 
چالش کشیدِن کنش شکل گرفتۀ اجتماعی را دارد، 

زن و مرد به یک گفت وگو برسند...؟ 
روش  رهگذر  از  انتقادی  رویکرد  می آید  نظر  به 
تنها  نه  چون  است،  شده  پرورانده  عینیت گرایی 
است،  هنر  یکتایی  امر  از  افسون زدایی  خواهان 
بلکه به گونه یی می خواهد کنش خود را از کنش 
این  دقیقًا  کند؛  متمایز  اجتماعی  ساختاریافتۀ 
پشت  در  را  ابژه  از  سوژه  فاصله گیری  رویکرد 
جاذبۀ افشاگری اش پنهان می کند. »...آشکارسازی 
شرایط پنهان، یا دست کم غیر صریح، لزومًا هم ارز 
یک کار انتقادی افسون زدایی از ایده های قالبی یا 
 .)1347 نیست...«)هینیک،  مردمی  »اسطوره های« 
که  هنرمند  نقش  می توانیم  ما  اجتماعی  کنش  در 
می کند  تعریف  یکتایی  امر  با  ارتباط  در  را  خود 
ارتباطی  توانسته است  اما هنرمند چه گونه  ببینیم؛ 
بین استقالل خود )سوژه( و امر فراگرد اجتماعی 
به گونه یی ایجاد کند که هم نام خویش را به عنوان 
به  کند و در سوی دیگر هم  ثبت  یکتا  هنرمندی 

اجتماع  در  اثرش  شدِن  پذیرفته  با  اقتصادی  نفع 
برسد...؟؛ این دقیقًا ارتباطی است که زنان در طول 
تاریخ نتوانسته اند به گونه یی منسجم به آن برسند. 
ارتباط  در  بیشتر  هنرمند  می دانیم،  که  طور  همان 
با احساسات و عواطف بشری تعریف می شود تا 
بدنی  فعالیت های  یا  تفکر  و  تعقل  با  ارتباط  در 
مردان  عقالنیت  مقابل  در  هم  زنان  هم چنین  و 
به  اما  می شوند.  تعریف  احساس  با  ارتباط  در 
هنرمند  به  که  احساسی  بین   تفاوتی  می آید  نظر 
در مقابل زن نسبت داده می شود، وجود دارد؛ از 
آن جا که احساس زن طبیعی فرض می شود و در 
حالی احساس هنرمند توانایی اش را می رساند که 
شاید  است.  شده  پرورانده  خالقیتش  خالل   از 

بتوان در این جا این سوال را پرسید: هنرمند بر چه 
از رهگذر  را  از حس های خود  کدام یک  و  مبنا 
برای رسیدن  می دهد...؟ شاید  پرورش  خالقیتش 
به پاسخ این پرسش، ما رویکرد انتقادی را  انتخاب 
کنیم، اما مجبور به درک بازنمایی هنرمندان بدون 

افسون زدایی از امر یکتایی هنر هم خواهیم شد. 
می شوند؛  تقسیم  دسته  دو  به  بشر  حس های 
رسیدن  برای  هنرمند  کالبدی.  و  ذهنی  حس های 
اجتماعی،  فراگرد  امر  و  استقالل  بین  ارتباطی  به 
شنیداری  ذهنی؛  حس های  پروراندن  به  مجبور 
بویایی  چشایی،  حس های  تا  می شود  دیداری  و 
دور  به  تا  آمده  پدید  زیبا  »هنرهای  المسه.  و 
خوشی  گوش  و  چشم  به  فروتر  حس های  از 
بتوان  شاید  این جا  در   .)1387 میر،  بدهد«)کرس 
اثری  که  نقاشی  تابلوی  یک  تفاوِت  چرایی  به 
هنرمندانه است، با یک رومیزی گل دوزی شدۀ میز 
غـذاخوری رسید؛ میز غذاخوری فردیت و تمایز 
اما یک  نشان می دهد،  بشر  کالبد  با  ارتباط  در  را 
تابلوی نقاشی ویژه گی هایی از بشر نشان می دهد 
امر اجتماعی شدن است. »کانت در  با  که مرتبط 
نقد داوری، خوشی زیبایی شناختی را با یادآوری 
ناهمسازی آن با خوشی چشایی روشن می سازد؛ 
او بر این نکته پافشاری می کند که خوشی نخستین 
در  است،  همه گانی  همداستانی  نیازمندگونه یی 
حالی که در دومی ما می خواهیم پسندهای فردی 
به  هنر  امر  در  بنابراین  کنیم«)همان(.  دنبال  را 
آن ها  می توان  که  می شود  داده  ارزش  حس هایی 
را تحت تسلط عقل و ذهنیت برای امر اجتماعی 
شدن تربیت کرد. همان طور که از خالل فراگرد 
نادیده گرفته  باید  فردی  تمایزات  اجتماعی شدن 
شوند، کالبد و حس های مربوط به آن هم باید به 
فراموشی سپرده شوند. فراموشی حس های کالبدی 
به راحتی منجر به نادیده گرفتِن مشارکت زنان در 
شکل گیری کنش اجتماعی می شود. آیا زنان برای  
خود  حس های  باید  هنری،  آثار  خلق  به  رسیدن 
به  راستا  این  در  تا  ببرند  عقل  نظارت  تحت  را 
شکل گیری سوژه هم دست پیدا کنند...؟ اگر زنان 
به شکل گیری  مرد  هنرمند  همانند  باشند  خواسته 
حس های  باید  به ناچار  کنند،  پیدا  دست  سوژه 
خود را که از رهگذر زنده گی زیستی ـ فرهنگی 
به  شده اند،  قوی تر  مردان  به  نسبت  گذشتۀشان 
و  بویایی  چشایی،  بسپرند...! حس های  فراموشی 
المسه، حس هایی که از خالل آن ها درست است 
نمی توان فردیت را به نفع انتزاعی به نام جامعه به 
فراموشی سپرد، اما مفاهیم انتزاعی به راحتی آن ها 

را زیر تسلط خویش می برند.
در پایان شاید بتوان این گونه گفت هنرمند نه تنها 
یکتایی،  امر  به  هنری  فعالیت  در  می کند  خیال 
کرده،  پیدا  دست  اجتمایی  پدیده های  از  متفاوت 
مقابل  در  برتری شان  مرد،  و  هنرمند  در کل  بلکه 
می شود.  توجیه  سوژه  شکل گیری  خاطر  به  زن 
تردیدی  و  محل شک  این شکل گیری سوژه،  اما 
سخت است. »آیا سوژه )ی زبانی، دانش، تاریخ( 
در فرهنگ مدرن اقتداری دارد؟ نسبت میان دانش 
با ذهنیت  این دو  نسبت  با قدرت، کدام است و 
)برنز،  چیست؟...«  مدرن  فرهنگ  در  انسانی 
خالل  از  امروز  به  تا  سوژه  شکل گیری   )1381
اجتماعی  زنده گی  به  رسیدن  برای  ادیان  رویکرد 
است؛  داشته  کالبد  فراموشی  با  تنگاتنگ  ارتباطی 
دقیقًا این رویکردی است که از زنان  ابژه یی منفعل 
می سازد. اما به نظر می آید راه و چاره یی برای به 
قدرت رسیدِن سوژه با رویکردی جدید در مقابل 

ساختار، جز از خالل کالبد وجود نداشته باشد.
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تسلط  تحت  را  آن ها  می توان  که  می شود  داده  ارزش  به حس هایی  هنر  امر  در 
عقل و ذهنیت برای امر اجتماعی شدن تربیت کرد. همان طور که از خالل فراگرد 
اجتماعی شدن تمایزات فردی باید نادیده گرفته شوند، کالبد و حس های مربوط به 
آن هم باید به فراموشی سپرده شوند. فراموشی حس های کالبدی به راحتی منجر به 
نادیده گرفتِن مشارکت زنان در شکل گیری کنش اجتماعی می شود. آیا زنان برای  
رسیدن به خلق آثار هنری، باید حس های خود را تحت نظارت عقل ببرند تا در این 
راستا به شکل گیری سوژه هم دست پیدا کنند...؟ اگر زنان خواسته باشند همانند 
هنرمند مرد به شکل گیری سوژه دست پیدا کنند، به ناچار باید حس های خود را که 
از رهگذر زنده گی زیستی ـ فرهنگی گذشتۀشان نسبت به مردان قوی تر شده اند، 

به فراموشی بسپرند...!
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ماندگار از هفت خواِن...
گذشِت شش سال از تولد ماندگار، یقین پیدا کرده ام که دوستان 
ماندگاری ام از هفت خواِن مشکالت گذر کرده  و رستم وار دیِو 
چالش ها را بر زمین زده اند و هر روز پُربارتر و نیرومندتر از 
دیروز به کارِ خود ادامه می دهند.  بنابرین، به صراحت می توانم 
بگویم که به یاری خدا و همت ماندگاریان، ماندگار ماندگار 

خواهد ماند!
اژدهای  به  که  جهلی  و  تروریسم  برابِر  در  که  بدیهی ست   
دانش  و  قلم  شده،  تبدیل  ما  مردمِ  برابر  در  جنایت  هفت سِر 
این  ماندگار  که  دارم  باور  است.  مبارزه  برای  اسلحه  بهترین 
رسالت را به خوبی درک کرده و به مشِت کوبنده یی بر دهاِن 

خشونت و تروریسم بدل شده است.
این گونه  ماندگار  عزیزاِن  به  را  احساسم  می خواهم  پایان،  در 

توصیف و تقدیم کنم:
خورشید ماندگار!

تو نیاز مردمِ منی و من، آرزومنــِد درخشِش همیشه گی ات
بتاب و نابود کن ظلماِت جهل را 

تا دیگر هیچ سری بریده نشود
و هیچ چشمی تر نگردد!

***
ماندگار، تولدت مبارک!

در  را  شصت ساله گی ات  و  باشیم  زنده  که  روزی  امیـد  به 
ما،  نواده گان  که  روزی  امیـد  به  نیز  و  بنشینیم  بزم  به  کابل 

شش صد ساله گِی تو را جشن بگیرند! 

نیویارک تایمز
جمهوری  رییس   داشتند  انتظار  که  کسانی 
افغانستان پس از پایان دوره اش از صحنه خارج 
شود احتماال در ماه های پیش رو ناامید خواهند 
ریاست  انتخابات  زمینه های  تمام  او  زیرا  شد 

جمهوری را به نفع خود شکل داده است.
عرصه  کردن  محدود  امر،  این  شواهد  از  یکی 
رییس جمهوری  کرزی،  حامد  توسط  انتخابات 
به  از ورود  کاندیداها  منصرف کردن  افغانستان، 
رقابت انتخاباتی و همچنین اجبار برادرش قیوم 

کرزی به انصراف بود.
را  انتخاباتی  مشاجرات  که  را  مقاماتی  کرزی 
کنترل و ریاست خواهند کرد، خود دست چین 
به  دولتش  بودجه  از  دالر  هزاران  با  سپس  کرد. 
در  پیروزی  اصلی  کاندیدای  سه  از  کاندیدا  دو 
که حداقل  مطمین شود  تا  کرد  انتخابات کمک 
دوم  دور  به  نفوذش  تحت  کاندیداهای  از  یکی 

انتخابات راه خواهد یافت.
نیویارک تایمز به نقل از یک مقام ارشد نوشت در 
این صورت، برگزاری دور دوم انتخابات حداقل 
تا ماه جون به طول خواهد انجامید و کرزی نیز تا 
آن زمان رییس جمهور باقی خواهد ماند. کسانی 
که کرزی را از نزدیک می شناسند از جمله برخی 
واضح  قبضه  را  او  مانورهای  این  منتقدانش  از 
تصور  کرزی  که  معتقدند  می دانند.  آنها  قدرت 
می کند مرد غیرقابل جایگزین افغانستان است که 
به تنهایی باید این کشور را در سال های سخت 
پیش رو رهبری کند. سال های انتقال افغانستان از 
انتخابات این کشور آغاز می شود و هدف نهایی 
کرزی این است که نفوذ خود را در دولت جدید 

افغانستان نیز حفظ کند.
خارجی  سیاست  سابق  مشاور  مرادیان،  داوود 
دانشگاه  امریکایی  استاد  اکنون  که  کرزی 
افغانستان است در این خصوص گفت: او از یک 
صادق  سیاستمدار  یک  میراث  می خواهد  طرف 
قدرت  افغانستان  سیاست  باردر  اولین  برای  که 
را به صورت مسالمت آمیز منتقل می کند از خود 
نیز می خواهد  به جای بگذارد و از سوی دیگر 
اقدامات  پرده  پشت  و  مانده  باقی  صحنه  در 

رییس جمهوری جدید باشد.
این موضوع خبری بد برای دولت باراک اوباما، 
از  آنها  زیرا  بود  خواهد  امریکا  رییس جمهوری 
امید  قطع  او  با  امنیتی  همکاری  قرارداد  امضای 
انتخابات  اصلی  کاندیداهای  چند  هر  کرده اند. 
که  شده اند  متعهد  افغانستان  جمهوری  ریاست 
در صورت پیروزی، این قرارداد را امضا خواهند 
نیز   2014 از  پس  امریکایی  نیروهای  تا  کرد 
با  کرزی  روابط  اما  بمانند  باقی  کشور  این  در 
واشنگتن همچنان تیره است و او ترسی از بیان 

آن نیز ندارد.
مشخص ترین آن نیز موضع کرزی در قبال الحاق 
نظر  امریکا،  بر خالف  که  بود  روسیه  به  کریمه 
از این اقدام ستایش کرد. این موضع پس از آن 
اتخاذ شد که امریکا اعالم کرد احتماال بخشی از 
تسلیحات نظامی اش در افغانستان را به صورت 

رایگان به پاکستان واگذار خواهد کرد.
کرزی  که  می گویند  افغانستان  ارشد  مقامات 
و  آورده  دست  به  امریکا  دورویی  از  اسنادی 
کرده اند.  تضعیف  را  او  سالها  که  است  معتقد 
وقتی که در سال 2009 امریکا تالش کرد تا او در 
انتخابات پیروز نشود، او احساس کرد که مورد 
خیانت واقع شده و اخیرا نیز به این نتیجه رسیده 

که امریکا با پاکستان و طالبان همدست است.
کرزی  امریکایی  مقامات  از  بسیاری  چند  هر 
و  می دانند  اعتماد«  غیرقابل  »نمک نشناسی  را 
امیدوارند که نفوذش در سیاست افغانستان پایان 
یابد اما همچنان در یک موضوع روی او حساب 
می کنند: برخی امیدوارند که او به کنترل شرایط 
برخی  زیرا  کند  کمک  انتخابات  از  پس  آشفته 

کاندیداها از هم اکنون یکدیگر را به طراحی برای 
تقلب متهم کرده و متعهد شده اند که در صورت 

شکست، نتیجه را نخواهند پذیرفت.
سخنرانی  یک  در  پنجشنبه  روز  کرزی  اما 
بدون  تا  خواست  افغانستان  مردم  از  تلویزیونی 
همکاری  یکدیگر  با  انتخابات  نتیجه  به  توجه 
کنند. وی گفت: مطرح شدن دیدگاه های مختلف 
و مخالف یکدیگر، از قواعد دموکراسی است اما 
من مطمئن هستم که کاندیداها با در نظر گرفتن 
منافع ملی به رای مردم احترام خواهند گذاشت 

و نتایج را خواهند پذیرفت.
مشاوران او نیز می گویند که کرزی خود به این 
در  رقیب  جناح های  به  و  است  پایبند  فلسفه 
دولتش اجازه داده است تا از هر کسی می خواهند 
حمایت کنند. برای مثال معاون جدید کرزی از 
عبداهلل عبداهلل که کرزی بیش از همه با انتخاب 

او مخالف است، حمایت می کند.
بسیاری از مقامات غربی اذعان دارند که کرزی 
اجازه داده است تا یک رقابت صحیح انتخاباتی 
برگزار شود اما نکته اینست که او زمینه اولیه را 
به دلخواه خود شکل داد و همه توانایی خود را 

بر این کار گذاشت.
به گفته مقامات ارشد، وقتی پای فاروق وردک، 
از  می رفت  انتظار  که  افغانستان  آموزش  وزیر 
کاندیداهای اصلی در انتخابات باشد در یک سفر 
شکست، کرزی در حضور همه اعضای کابینه اش 
به او گفت: وقتی برای رییس جمهور شدن عجله 

کنی چنین اتفاقی رخ می دهد!
حتی کسانی که حمایت روشن کرزی را از خود 
شده  حساب  باید  که  شدند  متوجه  نیز  داشتند 
رسول،  زلمی  که  وقتی  مثال  برای  کنند.  رفتار 
وزیر امور خارجه که یکی دیگر از کاندیداهاست 
سعی کرد از کرزی فاصله بگیرد، کرزی همراهان 
احتمالی اش را از او دور کرد. کرزی برجسته ترین 
حامی او، جنرال دوستم را که می توانست صدها 
هزار رای برای او بیاورد را به پیوستن به اشرف 
امریکا  در  که  تکنوکراتی  و  کاندیدا  دیگر  غنی، 

تحصیل کرده است ترغیب کرد.
خطاب  کرزی  افغانی  ارشد  مقام  یک  گفته  به 
را  )رسول(  پیر  مرد  آن  »چرا  گفت:  دوستم  به 
حقوق  مشکل  می تواند  غنی  می کنی؟  همراهی 

در  مشارکت  به  دوستم  کند.«  را حل  تو  بشری 
قتل عام متهم شده است.

سپس  کرزی  افغانی،  ارشد  مقامات  گفته  به 
ستاد  تا  کرد  پرداخت  غنی  به  دالر  هزار   40
انتخاباتی اش را تقویت کند. وی سپس با رسول 
به تفاهم رسیده و برای او نیز همین کار را انجام 
داد. اکنون هر دوی این کاندیداها، از شانس های 
این  می شوند.  محسوب  انتخابات  در  پیروزی 
در حالی است که کرزی از ترس اینکه انتخاب 
برادرش باعث لکه دار شدن میراثش شود، چنین 
کمکی به او نکرد. سپس به مانورهای همیشگی 
خود روی آورده و با برگزاری نشستی با حضور 
ریش سفیدهای پشتون باعث شد که او انصراف 

داده و به کمپ انتخاباتی رسول بپیوندد.
او  مقامات نزدیک به حامد کرزی می گویند که 
در ماه های اخیر احساس راحتی بیشتری می کند. 
به گفته آنها خروج برادرش از صحنه انتخابات و 
کاهش روابطش با امریکایی ها دلیل این موضوع 
با  امنیتی  قرارداد  امضای  از  که  وقتی  از  است. 
امریکایی  مقامات  سفر  کرد،  خودداری  امریکا 
افغانستان کاهش چشم گیری یافت که باعث  به 

راحتی کرزی شده است.
عمر داوودزی، وزیر داخلۀ افغانستان نیز در این 
خصوص گفت: او تصمیماتی گرفته است، وقتی 
اطمینان نداشته باشید، احساس آرامش نمی کنید.

مقامات می گویند که او اکنون زمان بیشتری را با 
فرزندان خود می گذارند و در تمام طول روز بر 
روند ساخت محل جدید اقامتش که در کنار کاخ 

ریاست جمهوری است نظارت می کند.
اما به گفته مقامات او همچنان بر آینده متمرکز 
است و به دنبال این است که نقش مورد تمایلش 
را در دولت آینده به دست آورد: بر عهده داشتن 
با ریش سفیدها، روستایی ها و  ریاست دیدارها 
دیگر افراد با نفوذ برای حفظ وحدت افغانستان. 
برای  طالبان  ترغیب  به  می تواند  همچنین  وی 

برگزاری مذاکرات صلح ادامه دهد.
یک مشاور سابق او تصریح کرد: ما شاهد همان 
کرزی خواهیم بود که تاکنون دیده ایم تنها دولتش 
پایان می یابد و اگر دولت آینده هم مانند دولت 

او باشد کسی نباید تعجب کند.
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پروسۀ رسیده  گی به...
ما همان شخص را پس از تصفیه آرای تقلبی و موارد غیر 

معتبر به مردم افغانستان معرفی خواهیم کرد.«
انتخاباتی  مواد  می گوید  انتخابات  کمیسیون  حال  همین  در 
حال  به  تا  اما  است.  کابل  به  انتقال  حال  در  والیت   20
صندوق های رای دهی از والیات بدخشان، غور و دایکندی 

به دلیل خرابی هوا به مراکز والیات انتقال داده نشده است.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات روز سه شنبه 
در یک کنفرانس خبری گفت که نیروهای امنیتی در انتقال 
مواد انتخاباتی همکاری می کنند و هیچ صدمه یی به این مواد 
که  گرفتیم  تصمیم  ما  نتایج،  اوراق  به  رابطه  »در  نمی رسد: 
نتایج را از 22 والیت توسط ترانسپورت هوایی انتقال دهیم 
چون این مواد خیلی حساس و مهم است و باید به آن صدمه 

نرسد.«
آقای نور افزود که در اخیر هفته نتایج قسمی انتخابات نیز 
اعالم خواهد شد: »همراه ملت خود وعده می کنم که ممکن 
در اخیر این هفته ما بتوانیم که نتایج را براساس فیصدی برای 

ملت خود اعالم کنیم.«
براساس تقسیم اوقات کمیسیون در چهار ثور نتایج ابتدایی و 
در 24 ثور نتایج نهایی انتخابات اعالم خواهد شد. و به تاریخ 

اول جوزای امسال انتقال قدرت صورت خواهد گرفت.

تخلفات انتخاباتی پولیس...
بیطرفی  و  انتخابات  ناظرین  و  رای دهنده گان  امنیت  تامین 
پولیس از اولویت های کاری این وزارت بوده و همواره بر 

آن تاکید داشته است.
صدیقی خاطرنشان کرد که 2 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان 
که یکی کارمند امنیت ملی و دیگری کارمند جنایی وزارت 
داخله بودند، در روز برگزاری انتخابات تالش می کردند تا 
صندوق های رای را در منطقه سیدآباد والیت میدان وردک 

با آرای تقلبی پر کنند که بازداشت شدند.
به گفته سخنگوی وزارت داخله، در روز برگزاری انتخابات، 
14 مورد تالش برای تقلب در روند انتخابات انجام شد که 

خوشبختانه شناسایی و افراد متهم، بازداشت شدند.

تحسین بزرگترین دموکراسی...
مردم  اراده  و  عزم  شجاعت،  همچنین  هند  وزیر  نخست 
تحسین  طلبی  و خشونت  تروریسم  با  درمبارزه  را  افغانستان 

کرد.
هندوستان،  کمک های  و  حمایت  از  تشکر  ضمن  نیز  کرزی 
گفت: از نظر مردم افغانستان هند یک دوست واقعی محسوب 
برادامه  تلفنی  تماس  دراین  هند  وزیر  نخست  می شود. 

همکاری ها و حمایت دهلی نو از کابل تاکید کرد.
افغانستان  والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
روز 16حمل با حضور دستکم هفت میلیون نفر از 12 میلیون 
نیروهای  مدیریت  با  انتخابات  در  شرکت  شرایط  واجدان 
داخلی بدون مشارکت خارجی ها در سراسر کشور برگزار شد.
حکومت  بر13سال  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات 
انتخابات در  این  نتایج  پایان خواهد داد.انتظار می رود  کرزی 

روز 24 اپریل )چهارم اردیبهشت( اعالم شود.

دارایی عامه در اختیار »نامزدان کرزی«
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واکنش تند ژاوی به سخنان کاسیاس

رسانه های ایتالیایی از ارائه پیشنهاد 300 میلیون 
برای  سنگاپوری  میلیاردر  لیم،  پیتر  یورویی 
باشگاه میالن خبر می  خرید 51 درصد سهام 

دهند.
میالن در این فصل با سرمربیگری ماسیمیلیانو 
آلگری و سپس کالرنس سیدورف نتایج خوبی 
را کسب نکرده است و در رده یازدهم جدول 
نادرست  سیاست های  بسیاری  دارد.  قرار 
سیلویو برلوسکونی را در جذب بازیکن جدید 

عامل نتایج ضعیف میالن می دانند.

پیتر لیم سنگاپوری که شصت سال از عمرش 
را  ای  جلسه  گذشته  هفته  طی  در  گذرد،  می 
نحوه  مورد  در  و  برگزار  گالیانی  آدریانو  با 
را  پیشنهاداتی  میالن  باشگاه  سرمایه گذاری در 

ارائه کرده است.
تایید کرد که  باربارا برلوسکونی در این مورد 
خارجی  سرمایه  هرگونه  پذیرش  آماده  میالن 
با  که  گفت  همچنین  ولی  است  باشگاه  در 
سهام  درصد   30 از  بیش  فروش  پیشنهادهای 
کردن  مطرح  با  لیم  هرچند  می کند.  مخالفت 
مبلغ 300 میلیون یورو اعالم کرده است که به 
سهمی بیش از پنجاه درصد می اندیشد. طبق 
دیگری  جلسه  گالیانی  اسپانیا  مطبوعات  گفته 
هدف  این  با  و  کرد  خواهد  برگزار  لیم  با  را 
به جلسه می رود که روند مذاکرات را به نفع 

خانواده برلوسکونی تمام کند.
ثروتی  فوربس  مجله  گزارش  به  که  لیم  پیتر 
حدود 2.3 میلیارد دالر را در اختیار دارد، قبال 
و  لیورپول  چون  باشگاه هایی  خرید  در  سعی 

والنسیا داشت، ولی در این امر ناکام ماند.

همزمان با موعد خروج قطعی نظامیان خارجی از 
معاون  با  دیدار  در  فرانسوی  مقام  یک  افغانستان، 
بررسی  ضمن  تاجیکستان،  خارجه  امور  وزیر 
آینده  اوضاع  کشور،  دو  همکاری  ادامه  زمینه های 

افغانستان را به بحث و تبادل نظر گرفتند.
مقامات  با  اروپا  پارلمان  فرانسوی  نماینده  یک    
روابط  توسعه  مسایل  تاجیکستان  خارجه  وزارت 
در  افغانستان  وضعیت  تأثیر  همچنین  و  دوجانبه 

امنیت منطقه  را مورد بحث قرار داد.
به گزارش فارس، بنابر بیانیه دفتر مطبوعاتی وزارت 
فرانسه در  نماینده  آنری ویبر  تاجیکستان،  خارجه 
زاهداف  نظام الدین  با  دیدار  ضمن  اروپا  پارلمان 
از مسایل  امور خارجه طیف وسیعی  معاون وزیر 
مورد توجه طرفین، روابط دوجانبه، همکاری بین 

مجالس، مسایل منطقه یی  را بررسی کردند.
لروا  دیدیا  که  مذاکرات  این  در  منبع  این  گفته  به 
داشت،  حضور  نیز  تاجیکستان  در  فرانسه  سفیر 
همچنین در مورد روابط تاجیکستان با اتحادیه اروپا 

و وضعیت افغانستان نیز تبادل نظر شد.
سیاسی،  مسایل  که  شده  تصریح  بیانیه  این  در 
به  مربوط  موضوعات  سرمایه گذاری،  اقتصادی، 
روابط  و  منطقه  امنیت  فنی،  علمی-  همکاری های 
دیگر  از  نیز  تاجیکستان  و  فرانسه  بین پارلمانی 

محورهای این مذاکرات بود.
روابط   1992 سال  بهار  در  فرانسه  و  تاجیکستان 
 2001 سال  نوامبر  در  و  کرده  آغاز  دیپلماتیک 
فرانسه در دوشنبه سفارت خانه خود را افتتاح کرد.

صنایع،  رشته  در  همکاری  رسمی،  منابع  گفته  به 
که  است  بخش هایی   از  حمل ونقل  کشاورزی 
نهادهای فرانسه و تاجیکستان تاکنون طرح هایی  را 

مورد اجرا قرار داده اند.
بخش نظامی نیز از دیگر طرح های همکاری میان 

نیروهای  ورود  زمان  از  که  بود  پاریس  و  دوشنبه 
در  افغانستان  به  ضدتروریسم  بین المللی  ائتالف 

سال 2001 آغاز شده  است.
فرودگاه  در محدوده  اوایل سال 2002  در  فرانسه 
پشتیبانی  منظور  به  را  خود  نظامی  پایگاه  دوشنبه 
از حضور نظامیانش در خاک افغانستان ایجاد کرد.

 200 حدود  استقرار  با  فرودگاه  این  در  فرانسه 
توسط  خود  هوایی  نظامی  نیروهای  پرسنل  نفر 
هواپیماهای باری عملیات حمل ونقلی  به افغتانستان 

و بالعکس انجام می داد.
اول سال 2014  از  پایگاه  این  آگاه،  منابع  گفته  به 
در حالت تخلیه شدن بوده و اکنون تنها یک گروه 
کوچک متخصصان و خدمه هواپیماه های حمل و 

نقلی باقی مانده  است.
استفاده  برای  دوجانبه  توافق  براساس  فرانسه 
موقت  پایگاه  یک  عنوان  به  دوشنبه  فرودگاه  از 
ترانزیت با هزینه بیش از 30 میلیون یورو ترمینال 
جدید بین المللی این فرودگاه را احداث و تجهیز 

کرد.
از  اروپا  پارلمان  فرانسوی  عضو  این  بازدید 
نیز  گذشته  سال  که  است  درحالی  تاجیکستان 
هیئتی از مجلس فرانسه به رهبری »آندری دیوله« 
عضو سنای فرانسه و رئیس گروه دوستی فرانسه- 

تاجیکستان به این کشور سفر کرده بود.
کارشناسان می گویند: به احتمال قوی مسایل وابسته 
به چشم انداز و گزینه های آینده وضعیت افغانستان 
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، خروج 
نیروهای نظامی بین الملی از این کشور، زمینه های 
روابط دو و چند جانبه با استفاده از امکان و شرایط 
اصلی  محورهای  از  افغانستان  و  تاجیکستان  مرز 

مذاکرات در دوشنبه بوده  است.

منوچهر
شد.  روزش  پنجمین  وارد  انتخابات،  نتایج  انتظار  دورۀ 
جای  بر  کماکان  نامزدان،  شدن  برنده  پیرامون  پیش داوری ها 
است. این پیش داوری ها نه تنها از رسانه های مربوط به نامزدان و 
طرفداران آنان، بل اکنون از سوی رسانه های خارجی ـ تا آن جا 
که صدای البی های نامزدان پیشتاز به گوش می رسد ـ نیز جریان 
رسانه های  افواهاِت  همین  که  آن چه  قرار  هر صورت،  به  دارد. 
نامزد  سه  میان  این  در  داشته اند،  اعالم  نامزدان  این  به  مربوط 
پیشتاز اند و گماِن زیاد وجود دارد که بیشترین آرا را همین سه 

نامزد به خود اختصاص بدهند.
یا  انتخابات به دور دوم می رود  آیا  اکنون پرسش این است که 
نه؟ اگر یک نگاه خوش بینانه به قضیه داشته باشیم، امکان رفتن 
ماحصِل  بیشتر  مساله  این  زیرا،  نیست.  یقینی  زیاد  دوم  دور  به 
آرا،  می شد  گفته  که  است  انتخابات  داوری های  پیش  از  برخی 
میان نامزدان تقسیم خواهد شد. اما اگر چنین اتفاقی نیافتد و بر 
فرض، آرا میان نامزدان تقسیم شده باشد، بی تردید که پیشتازی 
دو نامزد منطقی تر از تقسیم آرا میان سه و یا بیشتر از آن، به نظر 
باید  دوم  دور  انتخابات  قانون،  پیش بینی  مطابق  زیرا،  می رسد. 
میان دو نامزد پیشتاز برگزار گردد تا در دور دوم رای دهنده گان 
بنابر  دیگر  مسالۀ  یک  همه،  این  با  یابند.  سردرگمی  نجات  از 
آن  با  کشور  که  اقتصادی یی  و  امنیتی  سیاسی،  مصلحت های 
روبه رو است، منطقی تر به نظر می رسد. این مصلحت همانا کنار 
کشور  اقتصاد  ضیاع  از  جلوگیری  برای  پیشتاز  نامزد  دو  آمدن 
از  تنهایی  به  را  انتخابات دور دوم، هزینۀ آن  یقین  به  است که 
افغانستان خواهد گرفت. در ضمن شرایط امنیتی و سیاسی کشور 
نیز ایجاب برگزاری انتخابات دور دوم را نمی کند. بنابراین، راه 
حل منطقی همانا کنار آمدن دو نامزد پیشتاز است یا به عبارت 
دیگر، تشکیل یک حکومت ایتالفی میان دو نامزد برنده که این 

کار چند ُحسن می تواند داشته باشد.
نخست این که با چنین کاری یک مانع قانونی از سر راه حکومت 
آینده برداشته می شود. به این معنا که اگر نامزدی رای 50+1 را 
دور  به  باید  انتخابات  و  نیست  برنده  قانون  مطابق  نکند،  پوره 
دوم برود. با توجه به شرایطی که افغانستان با آن روبه رو است، 
مشخص نیست که در دور دوم هم برندۀ قطعی یی وجود داشته 

باشد و یا خیر. 
دوم این که با ایتالف دو نامزد پیشتاز، قناعت بخش اعظِم رای 
دهنده گان حاصل می شود و به حتم که دیگر از اعتراض و خشم 
و هیاهو، پس از انتخابات خبری نخواهد بود، چون آن گاه، همه 

خود را در قدرت سهیم خواهند دید.
مسالۀ سوم، امکانی است که از ناحیۀ ایتالف نامزداِن پیشتاز به 
دولت  تشکیل یک  نیست جز  امکان چیزی  این  و  می آید  میان 
گروه های  وحدت  و  ایتالف  پی  در  یقین،  به  که  ملی  وحدت 
مخالِف سیاسی و نیز ادغام کادرهای ستادهای انتخاباتی پیشتاز، 

بهتر به وجود می آید؛ تا یک گروه برنده.
با این همه، تذکر نکات باال به معنای آن نیست که برنده شدن 
این  است.  ایتالفی  حکومت  یک  از  بدتر  مراتب  به  فرد،  یک 
اول  برندۀ  فردی  که  باشد  کارساز  می تواند  صورتی  در  شرایط 
نباشد و برای آن که مردم از این مضیقه رهایی یافته باشند، چنین 
طرحی بهتر به نظر می رسد. اما در صورتی که مردم خود رییس 
باشند، تحمیل حکومت  انتخاب کرده  جمهور مورد نظرشان را 
برای  برنده  نامزد  نیِت  اما  بود؛  نخواهد  ایتالفی، چندان درست 
تشکیل دولتی با قاعده های وسیع و نیز نیاز افغانستان به همگرایی 
و فضای  ثباِت محکم  ایجاد  برای  نزدیکی گروه های سیاسی  و 
بهتر، امری درخور است. این تصور )تحمیل حکومت ایتالفی( از 
آن جا به دست می آید که مبنی بر حدس و گمان هایی، برخی ها 
تالش دارند تا نامزدان مورد نظرشان را با آرای تقلبی و پر کردن 
صندوق ها و یا با درج ارقام نادرست در دیتابیِس کمیسیون مستقل 
انتخابات، باال بکشند؛ تا جایی که آرای اصلِی مردم چند تقسیم 

گردد و به این ترتیب زمینۀ یک حکومت ایتالفی به وجود آید.
افرادی  چنین  واقعًا  و  باشد  درست  گمانه ها  این  صورتی  در 
یک  باشند،  کاری  چنین  انجام  در صدد  یا  و  باشند  موفق شده 
خطای بسیار نابخشودنی و بزرگ را مرتکب می شوند. زیرا چنین 
خیانت هایی از دید مردم پنهان نمی ماند و خواهی نخواهی، اسناد 
این توطیه فاش خواهد شد. حتا اگر اسنادش هم فاش نگردد، 
ندادند.  به کی رای  دادند و  به کی رای  مردم خود می دانند که 
آن جاست که کشور به سمت یک بحران عظیم خواهد رفت؛ 
میسر  به کمک جامعۀ جهانی هم  آن، حتا  برگرداندن  جایی که 

نخواهد بود!

کاسیاس  اظهارنظر  از  انتقاد  به  بارسلونا  کاپیتان 
ناعادالنه  را  آن  و  پرداخت  بوسکتس  درباره 

دانست.
ایکر کاسیاس چند روز پیش در گفت وگویی که 
با روزنامه پرتیراژ مارکا داشت به انتقاد از حرکت 
پرداخت.  ال کالسیکو  در  بوسکتس  جنجالی 
بوسکتس با پایش به سر پپه، مدافع رئال مادرید 
ضربه ای وارد کرده بود. کاسیاس در این باره گفته 
را  بدی  و  زشت  بسیار  حرکت  بوسکتس  بود: 
باید بگویم که بوسکتس رفتار خوبی  انجام داد. 
رخ  فوتبال  زمین  در  چه  آن  ندارد.  میدان  در 
می دهد باید فوتبالی باشد. بوسکتس در آن صحنه 
حرکت زشتی انجام داد. اگر او را ببینم گوشش را 
می کشم یا شاید برخورد تندتری با او داشته باشم.
اظهارنظر  از  هرناندس  ژاوی  می رسد  نظر  به 
کاسیاس درباره بوسکتس ناراحت است و آن را 
منطقی نمی داند. او گفت: کسی کار اشتباه انجام 
می دهد و تو گوش او را می گیری و تنبیه می کنی 
تا به راه راست برگردد. این واکنش خوبی نیست. 
بوسکتس مورد ظلم بزرگی واقع شد. نمی خواهم 
از بوسکتس دفاع کنم؛ چرا که تصاویر به خوبی 
از او دفاع می کنند. آن لحظه کامال گویا است که 
بوسکتس از روی عمد سر پپه را زیر پا نگرفت.

ژاوی که این روزها بازوبند کاپیتانی آبی-اناری ها 
را بر بازو می بندد، افزود: بعضی از هم تیمی های 
بوسکتس  درباره  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم  در  ما 
در  نمی توان  اصال  نمی کنند.  قضاوت  عادالنه 
ارکان  از  یکی  او  کرد.  بوسکتس شک  بی گناهی 
حمایت  او  از  ما  همه  و  است  بارسلونا  اصلی 

می کنیم.

میالن در آستانه فروش به میلیاردر سنگاپوری

آیندۀ افغانستان، محور مذاکرات 
فرانسه و تاجیکستان

ورزش

دوِر دوم
 
یا
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ویيل، چې  ګڼه کې  تازه  په خپله  ورځپاڼې  ټایمز  نیویارک 

او  رسول  نوماندو زملي  له  ولسمرشۍ  د  کرزی  ولسمرش 

ډاکټر ارشف غني احمدزي مالتړ کوي. دغه راز ورځپاڼه 

وايي، چې ښاغيل کرزي د کمپاینونو لپاره له دواړو نوماندو 

رسه د افغانستان بانک له خزانې مايل مرسته هم کړې ده. 

رپوټ وايي، ولسمرش کرزی د سیايس واک د لېږد لپاره په 

هېڅ ډول چمتووايل نه دی بوخت، بلکې غواړي د پردې 

تر شا اصيل واک له ځانه رسه وسايت.

خو د وليس جرګې غړي او سیايس شننونکي وايي، چې د 

سیايس واک د لېږد وخت را رسېدلی دی او په کار ده چې 

ولسمرش کرزی د ملت ارادې ته احرتام وکړي.

ورځپاڼې  ماندګار  توخي  حمیدالله  غړي  جرګې  وليس  د 

پړاو  له  نوملیکنې  د  ته  ولسمرشۍ  وویل،  کې  مرکه  په  ته 

وړاندې ولسمرش کرزي د زملي رسول او ډاکټر ارشف غني 

مالتړ  د  هم  ته  نوماندو  نورو  یوشمېر  ګډون  په  احمدزي 

ژمنې ورکړې وې؛ خو وروسته یې له ځینو هغو مخ واړاوه.

او  کرزی  قیوم  ورور  یې خپل  ته  وايي، زملي رسول  هغه 

امنیت شورا  د  تېر کړل،  نوماندۍ  له  نعیم هم  نادر  رسدار 

بودیجه یې پرې ولګوله، دولتي امکانات یې په واک ورکړل 

او ټولو چارواکیو ورته کار کاوه.

د ده په وینا، خو د ولسمرش کرزي دا ناروا هڅې موخې ته 

ونه رسېدې، ځکه د ټاکنو په ورځ افغان ملت خپله پرېکړه 

وکړه او د خپلې راتلونکې لپاره یې رایه ورکړه.

ښاغلی توخی زیاتوي، ولسمرش کرزي له زملي رسول رسه 

هر ډول مرستې وکړې او امکانات یې ورته برابر کړل؛ خو 

په وینا یې باوري نه دی چې له ارشف غني احمدزي رسه 

به یې له تشو ژمنو پرته نورې مرستې کړې وي.

د وليس جرګې دغه غړي وویل، د ټاکنو په ورځ ډېر والیانو 

د  یې  کې  ټاکنو  په  وکړې،  درغلیو هڅې  د  قوماندانانو  او 

خلکو د ګډون د مخنیوي کوښښ وکړ، صندقونه یې هغو 

سیمو ته یوړل چې هلته په کې د درغلیو امکان زیات و، 

خو بیا هم ملت درغلیو ته رس ټیټ نه کړ او په خپله خوښه 

یې رایه ورکړه.

کې  ځواب  په  ته  ادعا  هغې  ټایمز  نیویارک  د  نوموړي  د 

هېڅ  په  لپاره  لېږد  د  واک  سیايس  د  کرزی  ولسمرش  چې 

ډول تیاریو بوخت نه دی او ارام ناست دی ، وویل: )) که 

ښاغلی کرزی ويښ وي بیده. خو سیايس واک به لېږدوي. 

په دې کې نور د بحث کوم ځای نشته او د دې وخت دی 

چې سیايس واک بریايل نوماند ته ولېږدوي.((

هغه په دې باور دی چې ولسمرش کرزی له یوه کال مخکې 

 (( پرېکړه وي:  یې شو کوالی غوڅه  نه  او  و  متزلزله  هم 

کله به یې خپل ورور، کله زملی رسول او کله بل یو نوماند 

او  باوره  بې  کوالی.  نشوه  پرېکړه  سمه  هغه  کاوه.  غوره 

متزلزله و. اوس هم هغه کومه خاصه السته راوړنه نه لري 

چې د سیايس واک د لېږد پر مهال یې خلکو ته وښيي او نه 

یې کاندید هدف ته رسېدلی دی.((

ښاغلی حمیدالله توخی وايي، په کار ده چې ولسمرش د 

ملت هغو رایو ته چې د ټاکنو په ورځ یې په سختو رشایطو 

کې وکارولې احرتام او ترې دفاع وکړي. نوموړی زیاتوي، 

وروستیو  په  واکمنۍ  د  مسوولیت دی چې  ولسمرش  د  دا 

والیانو،  هغو  او  وغواړي  بښنه  نه  ملت  له  کې  ورځو 

ټاکنو  په  ته سزا ورکړي چې  نور چارواکیو  او  قوماندانانو 

کې یې درغلۍ او السوهنې کولې.

همدارنګه د سیايس چارو شننونکی میاګل وثیق وایي، تر 

کرزي دې  ولسمرش  نشته چې  اسناد  کره  اړه  دې  په  اوسه 

او زملي  غني  له ارشف  پیسو څخه  له  بانک  افغانستان  د 

رسول رسه مايل مرسته کړې وي.

نوموړی وایي، که دا کار شوی هم وي خلک نور د اوسني 

حکومت دوام نه غواړي، د خلکو حوصله رس ته رسېدلې 

ده، بلکې هغوی غواړي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي.

د ده په وینا، اوس ولسمرش کرزی هم په دې پوهېدلی چې 

خلک د اوسني وضعیت دوام نه غواړي، هغه اړ دی چې د 

افغان ملت ارادې ته د احرتام رس ټیټ کړي.

اوس  چې  دی،  باور  دې  په  کارپوه  دغه  چارو  سیايس  د 

هغه وخت نه دی چې خلک به ولسمرش کرزي ته د دې 

فرمانونه  نوموړی  تر شا دې  پردې  د  حوصله وکړي، چې 

ورکړي، بلکې خلک غواړي چې اوسنی وضعیت بدلون 

وکړي.

ښاغلی وثیق زیاتوي، دا د ولسمرش مسوولیت دی چې د 

رایو پیل شوې شمېره په شفاف ډول له هر ډول السوهنو 

پرته تررسه يش، ځکه د خلکو د ارادې په مقابل کې درېدل 

د  چې  دی  نه  وخت  هغه  اوس   (( لري:  ونه  پایله  ښه  به 

خلکو د ارادې پر وړاندې درېدلو صورت کې به خلک یو 

عادي عکس العمل وښيي. خلک به واټونو ته را ووځي او 

قیام به وکړي.((

انتخاباتی:د سیايس واک لېږد او د ولسمرش مسوولیتونه كميسيون شكايت های  به  مجلس سنا 

نگذارید آرای مردم هدر رود
روز  نخستین  در  افغانستان  سنای  مجلس  اعضای 
شهامت  از  انتخابات  برگزاری  از  پس  خود  کاری 
نیروهای امنیتی و فعالیت رسانه ها برای تامین امنیت 

و پوشش مناسب قدردانی کردند.  
برخی از اعضای مجلس سنا در نشست روز سه شنبۀ 
شهامت  و  رسانه ها  گسترده  فعالیت  از  مجلس  این 

نیروهای امنیتی این کشور تقدیر و ستایش کردند.
به  اشاره  با  سنا  مجلس  عضو  سعیدی  سیدمحمد 
انتخابات  روز  در  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  فعالیت 
سوی  از  بایستی  نیروها  این  که  داشت  اظهار 

سازمان های دولتی تقدیر شوند.
به باور وی، نیروهای امنیتی افغانستان با تأمین امنیت 
مناطق مختلف در برگزاری انتخابات کشور، شهامت 
و  دادند  نشان  افغانستان  مردم  به  را  توانایی خود  و 

اعتماد آن ها را به دست آوردند.
یک  اعطای  خواستار  مجلس،  این  اعضای  همچنین 
و  امنیتی  نیروهای  تشویق  برای  اضافی  حقوق  ماه 

دفاعی از سوی دولت شدند.
این در حالی است که برخی دیگر از اعضای مجلس 
سنای افغانستان نیز از نقش و فعالیت رسانه های این 

کشور تقدیر کرد و آن را ارزنده عنوان کردند.
افغانستان در روز  این سناتورها، رسانه های  باور  به 
و  کردند  را حفظ  بی طرفی خود  و  توازن  انتخابات 
انتخابات  در  شرکت  به  تشویق  را  کشور  این  مردم 

کردند.
حضور  خواستار  سنا  مجلس  اعضای  از  برخی 
مجلس  این  عمومی  نشست  در  رسانه ها  مسووالن 
شدند، اما این مورد از سوی هیأت اداری این مجلس 

پذیرفته نشد.
امیدواری از شفافیت شمارش آرا

شفافیت  بر  تاکید  با  نیز  سناتورها  از  دیگر  برخی 
به  رسیده گی  کمیسیون  مسووالن  از  انتخابات، 
شکایت های انتخاباتی خواستند تا روند شمارش آرا 

را به صورت دقیق و بی طرفانه انجام دهند.
کمیسیون  مسووالن  سنا،  مجلس  اعضای  باور  به 
رسیده گی به شکایت های انتخاباتی کشور بایستی با 
به  کاندیداها  آرای  تا  نگذارند  مردم  آرای  به  احترام 

هدر رود.
به  رسیدگی  کمیسیون  که  است  حالی  در  این 
بارها بر بی طرفی خود تأکید  انتخاباتی  شکایت های 
کرده و از تعهد به صداقت خود در روند شمارش آرا 

اطمینان داده است.
والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
است  قرار  و  برگزار شد  16 حمل93  در  افغانستان 
نتایج ابتدایی آن پس از بررسی شکایت های اولیه در 

چهارم ثور اعالم شود.

هرات   والیت  ملی  امنیت  اداره  رییس 
گفت: اسناد معتبری از همکاری پاکستان 

با طالبان در اختیار داریم.
امنیت  اداره  رییس  سادات  امیرشاه  سید 
در  شنبه  سه  روز  هرات  والیت  ملی 
بر  مبنی  اسنادی  ارایه  با  خبری  نشست 
تروریستی  گروه های  از  پاکستان  حمایت 
تحرکات  و  تروریستی  حمالت  گفت: 
مخالفان دولت با همکاری پاکستان انجام 

شده است.
وی اعالم کرد: نیروهای امنیتی افغانستان 
جاری  سال  آغاز  از  هرات  والیت  در 
اتهام  به  را  نفر  یازده  و  سیصد  تاکنون 

تروریستی،  حمالت  در  داشتن  دست 
قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و تهدیدهای 

تلفنی بازداشت کرده اند.

رييس امنيت هرات:

اسناد موثق داریم که پاکستان از تروریسم حمایت می کند


