
کشور  عامۀ  صحت  وزارت  مقامات 
عامه  آگاهی  سطح  ارتقای  که  می گویند 
غیرساری  امراض  از  پیشگیری  جهت 
سبب شده تا میانگین عمر مردم افغانستان 

بلند برود.
ثریا دلیل وزیر صحت عامه روز شنبه در 
وضعیت  »بررسی  هدف  به  که  نشستی 
صحی در افغانستان« در کابل برگزار شده 
بود، گفت: در حال حاضر هر افغانستانی 

به طور اوسط 63 سال زنده گی می کند.
به گفتۀ خانم دلیل طول عمر در سال های 

گذشته در افغانستان چهل و پنج سال بوده است.
در  عمر  متوقع  میزان  قبل  سال   12« افزود:  او   
نزد افغان ها 45 سال بود، امروز در افغانستان یک 
می کند،  زنده گی  سال   63 اوسط  طور  به  افغانی 
یعنی میزان توقع حیاتی در نزد افغان ها بلند رفته 

است. «
چشمگیر  کاهش  از  دیگر  بار  یک  دلیل،  خانم 
میزان مرگ و میر مادران،  نوزادان و کودکان در 

کشور یاد آوری کرد.
وی  گفت که حال از هر1٠ نوزاد یک کودک قبل 
از رسیدن...                          ادامه صفحه 6
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چيزي را بيان كردن، يعني نيرويش را پاس داشتن و وحشتـش را 
زدودن.
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نتایج به دست آمده از شمارش بخشی از آرای انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود روز شنبه اعالم 

شود، به امروز به تعویق افتاد.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  نور، سخنگوی  محمد  نور 
افغانستان روز جمعه...                     ادامه صفحه 6

معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله از سیاست مداران 
پروسۀ  به  را  مردم  اعتماد  که  است  خواسته  افغانستان 

انتخابات حفظ کنند.
جنرال محمد ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله، در 
مراسمی که به خاطر تقدیر از نیروهای امنیتی کشور برگزار 
و  مشکالت  قبول  با  افغانستان  مردم  که  گفت  بود،  شده 
تهدیدات به پای صندوق های رای رفتند و باید به ارادۀ آنان 

احترام گذاشته شود....                         ادامه صفحه 6

خواستار  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  برخی 
حفظ بی طرفی و استقالل کمیسیون های انتخاباتی 
شده و از تناقض گویی کمیسیون مستقل انتخابات 

و شکایت های انتخاباتی انتقاد کردند.
نماینده گان  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
انتخاباتی  کمیسیون های  مسووالن  از  شنبه  روز 
و  بی طرفی  نتایج،  اعالم  در  تا  خواست  کشور 

استقالل خود را حفظ کنند.
ریاست  نامزدهای  نفوذ  امکان  افزود:  ابراهیمی 
جمهوری و اعمال فشار از سوی آن ها بر مسووالن 
کمیسیون های انتخاباتی افغانستان وجود دارد، اما 
این مسووالن نباید تحت این فشارها قرار گیرند.

مسووالن  صورتی که  در  وی،  اعتقاد  به 
کنند،  عمل  جانب دارانه  انتخاباتی  کمیسیون های 

آرای ملت این کشور را به بازی گرفته اند.
کمیسیون های انتخاباتی تناقض گویی می کنند

گفته های  به  مجلس  دیگر  عضو  فراهی  عثمانی 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن  اخیر 
آن را  و  کرد  انتقاد  انتخاباتی  شکایت های  و 

تناقض گویی بین این دو نهاد دانست.
کمیسیون های  از  یکی  مسووالن  فراهی،  گفته  به 
انتخاباتی انجام تقلب در برخی از مناطق را تأیید 
این کشور  انتخاباتی  دیگر  کمیسیون  اما  می کنند، 

این مسایل را مردود می شمارد.

این  بین  تناقض گویی ها  این  کرد:  تأکید  وی 
و  ملت  اراده  گرفتن  نادیده  بیانگر  کمیسیون  دو 

همچنین نشان دهنده...                  ادامه صفحه 6

جنجال در کمیسیون انتخابات

سرنوشت آرای مردم چه خواهد 
شـــد؟

معین امنیتی وزارت داخله:

به ارادۀ مردم احترام 
گذاشته شود

میانگین عمر مردم افغانستان بلند رفته است

امدادگران؛
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رییسمجلسنمایندهگان:

کمیسیون های انتخاباتی نباید زیر فشار قرار گیرند!

صفحه 6

16 حمل

تکلیِف گفت وگوهای صلح را مشخص کرد



نویسنده: بیلجانا هچینسن
برگردان: عماد عابدی

اعالن  منتظر  افغانستان  مردم  که  حالی  در 
سیاست گذاران  استند،  انتخابات  نتایج 
آیا  که  استند  این  درگیِر  واشنگتن  در 
توافق نامۀ  کابل  در  جدید  رییس جمهور 
خواهد  امضا  را  امریکا  با  دوجانبه  امنیتی 

کرد یا خیر.
رییس جمهورِ  حمایِت  اما،  اصلی  مسالۀ 
نیست،  توافق نامه  این  از  افغانستان  جدیِد 
افغانستان  در  باقی مانده  نیروهای  آیا  بلکه 
امدادرسانان را خواهند  توانایی حفظ جاِن 

داشت یا نه.
از شروع طوالنی ترین جنگ  12 سال پس 
امریکا، ده ها میلیارد دالر صرف پروژه های 
هدِف  که  شده  بازسازی   و  کمک رسانی 
آن ها تقویت حمایِت مردمی از دولت حامد 
کرزی بوده است. اما برای کسانی از ما که 
در این کشور کار کرده اند - و شاهد کشته و 
مجروح شدن شمار زیادی از همکاران خود 
همان  به  امدادگران  جان  حفظ  ـ  بوده اند 
اندازه برای میراث امریکا در افغانستان مهم 
است که توافق نامۀ امنیتی.  سربازانی که در 
پروژه های  امنیت  باید  می مانند،  افغانستان 
توسعه یی را تأمین کنند؛ هر چیز دیگر، فرار 

از انجام مسوولیت های امریکا خواهد بود.
کندز  شمالی  شهر  در  من   ،2٠1٠ سال  در 
طرف  که  مشاوره یی  شرکت  یک  برای 
توسعۀ  برای  متحده  ایاالت  آژانس  قرارداد 
شش  با  من  می کردم.  کار  بود،  بین المللی 
بودیم؛  شده  اعزام  کابل  از  دیگر  همکار 
مالی  کمک های  پرداخت  ما  مأموریت 
کوچک به منظور جلب پشتیبانی مردمی از 
اغلب  و   - نوپا  محلی  حکومت  کارمندان 
»ثبات سازی«  را  آن  ما  بود.   کندز  ـ  کند 

می نامیدیم.
در حدود ساعت 3 بامداد روز دوم جوالی، 
وسیلۀ  طالبان  انتحاری  بمب گذار  یک 
نقلیه اش را در خارج از ساختماِن ما منفجر 
به محل  پنج طالب دیگر  آن،  از  کرد. پس 
اقامِت ما یورش بردند. برای شش ساعت، 
من و همکارانم در وسط نبرد وحشت ناک 
میان طالبان و سربازان ارتش ملی افغانستان، 
امریکا  ارتش  کوهی  دهم  واحد  توسط  که 
از  نفر  دو  ماندیم.  گیر  می شدند،  حمایت 
دوستانم کشته و سه تن شان زخمی شدند؛ 

در بازوی من نیز گلوله اصابت کرد.
درد  روانی،  بی ثباتی  سال  سه  از  پس 
بر هر  غلبه  برای  دایمی  جسمانی و جنگ 
به  حمله  از  که  گاهی  هر  هم  هنوز  دو، 

امدادگران می شنوم، بدنم می لرزد.
در هفت سال گذشته، این نخستین ماه مارچ  
بود که در آن امریکا هیچ تلفات نظامی در 
افغانستان نداشت. اما حمله به امدادرسانان 
آن ها  افغانستانی  همکاران  و  بین المللی 
در  امریکا  حضور  نابودسازی  برای  که 
به  می شوند،  تلقی  نرم«  »اهداف  افغانستان 

گونۀ نگران کننده یی افزایش یافته است. 
رفت وآمد  جاهای  و  امدادرسانان  به  حمله 
آن ها از ماه جنوری، با حمله به رستورانتی 
گذشته،  ماه  پایان  در  شد.  آغاز  کابل  در 
سازمان  یک   - صلح  ریشه های  کابل  دفتر 
غیرانتفاعی که زمین های زراعتی را از ماین 
آماج  ـ  می کند  پاک  شوروی  زمان  های 
افراد مسلح و  یک حملۀ پیچیده که شامل 

در  گرفت.  قرار  بود  انتحاری  بمب گذاران 
زخمی  افغانستانی،  نگهبان  دو  حمله  این 
شدند و دو غیرنظامی افغانستانی و پنج تن 

از مهاجمان کشته شدند.
غیرنظامیان  علیه  خشونت  اخیر  موج  این 
منطقه  ثبات  برای  و  افغانستان  مردم  برای 

پیامدهای ناگواری دارد.
که  ـ  کرزی  آقای  به  برمی گردد  همه  این 
نیروهای  توسط  شخصی اش  امنیت  زمانی 
ابراز  و  ـ  می شد  گرفته  امریکایی  ویژۀ 
والدیمیر  جمهور  رییس  از  او  حمایت 
به روسیه و  الحاق کریمه  به خاطر  پوتین، 
سرمایه گذاری های این کشور در افغانستان. 
این توهین به اوباما، همراه با تالش ناکام کاخ 
سفید برای امضای پیمان امنیتی، استراتژی 
بهترین  در  را  افغانستان  از  امریکا  خروج 
حالتش خام و ساده لوحانه می نمایاند. یک 
بخش این استراتژی، حضور امدادگران در 
نظامی  نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان 
به  افغانستان  در  امریکا  نفوذ  است؛ کاهش 
در  زنان  و  مردان  این  کردِن  قربانی  معنای 

خشونت های مرگبار است.
نیست  امدادگران  جان  تنها  این جا  در 
در  امریکا  اعتبار  بلکه  است،  خطر  در  که 
منطقه نیز به چالش کشیده خواهد شد. در 
کمک  که  داد  وعده  اوباما   ،2٠٠۹ دسمبر 
»عرصه  در،  را  افغانستان  به  امریکا  های 
تاثیر آنی  هایی، مانند زراعت، که می تواند 
بر زنده گی مردم افغانستان بگذارد« متمرکز 
مانند  برنامه هایی  که  حالی  در  اما  کند. 
کابل  امن  نسبتًا  محل  در  صلح  ریشه های 
مورد حمله قرار می گیرند، امید کمی وجود 
امریکا به کسانی که به  دارد که کمک های 

آن نیاز دارند برسد. 
گزینۀ  رکود،  که  می دانند  امریکا  رهبران 
خوبی در افغانستان نیست. انفعال به معنای 
تکرار سیاست امریکا پس از خروج شوروی 
از افغانستان خواهد بود که این کشور را به 

دامن افراط گرایی و القاعده پرتاب کرد.

امریکا باید همگام با طرح استراتژی خروج 
استراتژی  یک  افغانستان،  از  خود  نظامی 
به  که  کند  تدوین  نیز  را  انسانی  توسعۀ 
محدودیت های پیش روی برنامه های کمک 
امدادگرانی که  امنیت  بپردازد.  افغانستان  به 
باید تأمین شود. در غیر آن،  باقی می مانند 
خطر  به  ارزش  امریکا  کمک  مقدار  هیچ 
امدادگران را نخواهد داشت  انداختن جان 
و هزینه های واقعی کمک های انکشافی پس 
از خروج سربازان می تواند به مراتب بیشتر 

از این باشد.
اگر  که  می کنم  فکر  این  به  همیشه  من 
نیروهای امریکایی نمی بودند، در کندز به 
حمایت  معنای  به  این  می آمد.  چه  ما  سر 
در  نظامی  نیروی  از  استفاده  افزایش  از 
افغانستان نیست. اما من و شمار زیادی از 
که  می دانیم:  به خوبی  افراط   گرایی  قربانیان 
تنها با مهربانی نمی توان در برابر کسانی که 
مصمم به اعمال خشونت و ویرانی استند، 
که  کسانی  برابر  در  ایستادن  کرد.  مقابله 
یا  و  مین پاکی  مانند  انسان دوستانه  کارهای 
مورد  را  دختران  برای  آموزشی  کمک های 
دفاع  از  دیگری  نوع  می دهند،  قرار  حمله 

است.
نوعیِت این ماموریت به برنامه ریزان نظامی 
شامل  باید  نیز  امدادرسانان  اما  برمی گردد، 
که  سیاست گذارانی  باشند.  بحث  این 
درک  را  افغانستان  انکشاف  حیاتی  اهمیت 
یک  به  امدادرسانی  خطرات  باید  می کنند، 
نگیرند.  را دست کم  بی ثبات  و  فقیر  کشور 
مخاطره  به  را  بیشتری  جان های  کار  این 

می اندازد.
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امدادگران؛
 اهــداف نـرم در افغـانسـتان

 

گاهی اوضاِع سیاسی طوری پیش می آید که اولویت های 
انتخابات  چون  اموری  از  کمتر  که  ـ  جامعه  یک  مهِم 
سایۀ  که  آن گونه  می گردند؛  فراموش  کلی  به  ـ  نیستند 
سنگین سیاست، هرگز نمی گذارد برخی از معضالت و 

مشکالِت اجتماعی، فرهنگی و... به چشم بیایند. 
بوده  همین گونه  وضعیت  عام،  به صورت  افغانستان  در 
مطرح  انتخابات  مسالۀ  که  زمانی  اواخر،  این  در  است. 
شد و کارزارهای انتخاباتی عماًل راه اندازی گردید، دیگر 
این  از  یکی  گشت.  فراموش  کشور داری  مهِم  مسایِل 
افزایش جرم و جنایت در سطِح شهرها و  مسایل مهم، 

ضرورِت مبارزه با آن است. 
فرماندهی  که  نشر رسیده اند  به  به تازه گی گزارش هایی   
عملیات هایی  در  و  گذشته  روزِ  دو  طی  کابل،  پولیس 
دام  به  را  جنایت کار  دسته های  از  شماری  جداگانه، 

انداخته و آن ها را تسلیم پنجۀ قانون کرده است.
این دستاورد پولیس در چنین شرایط حساس، یک کارِ 
بسیار خجسته و ستودنی شمرده می شود که در پهلوی 
مهار  و  انتخابات  امنیت  تأمین  نظیر  دستاوردها،  دیگر 
امنیتی  نیروهای  به  را  مردم  پشِت  تروریستی،  حمالت 

بیشتر گرم می سازد. 
گروه های تبهکار و جنایت پیشه، همواره در ایامی  که همه 
سرگرمِ سیاست و سیاست ورزی اند، سعی می کنند که با 
اختطاف،  به سرقت های مسلحانه،  ناآرام  از جو  استفاده 
قتل، دزدی و ده ها جرمِ سازمان یافتۀ دیگر دست بزنند. 
از این  رو، چنین توقعی از پولیس می رفت که سر در کارِ 
خود داشته باشد و نگذارد که یک اتفاق سیاسی، پایه های 

اساسِی جامعه را آسیب برساند.
امروز، بزرگ ترین چالش افغانستان ناامنی است؛ ناامنی یی 
که بیشتر از ناحیۀ تروریستان و طالبان متوجِه مردم است. 
جرم های  اکثِر  که  است  داغ  حدی  به  ناامنی  این  آتِش 
احتماالً  و  می آیند  چشم  به  کمتر  اجتماع  در  جنایی 
و  تبهکار  گروه های  دیگری،  کشور  هر  مثل  افغانستان 
جنایت کار را نیز در خود دارد که در بسا از موارد، با یک 

حلقه فاصله، به همان گروه های تروریستی می پیوندند.
جنگ  جبهۀ  عماًل  که  است  آن  در  گروه ها  این  تفاوِت 
نیستند، بل در  نیروهای مسلِح کشور مقابل  با  ندارند و 
به  پولیس،  نیروهای  سایۀ  در  حتا  و  کوچک  دسته های 
تبهکاری می پردازند. پژوهش های جنایی نشان می دهند 
که  آن اند  از  ناتوان تر  بسیار  ابتدا  در  گروهک ها  این  که 
بتوانند جنایت های سازمان یافته را در یک اجتماع به راه 
به  کمتری  توجه  که  زمانی  درازمدت،  در  اما  بیاندازند، 
قدرتمند  مافیای  یک  به  گیرد،  صورت  آن ها  با  مبارزه 
تبدیل می گردند که می تواند بزرگ ترین جبهاِت جنگ را 
موازی و یا مشترکًا با طالبان، علیه مردم و دولِت افغانستان 
ایجاد کند. آن گاه است که هزینۀ از میان برداشتن آن ها، 

سنگین  و طاقت فرسا خواهد بود.
نشان  پولیس،  نیروهای  ستودنِی  و  به موقع  عملیاِت  این 
می دهد که اندک اندک ارگان های امنیتی کشور، از حالِت 
داشت  خاطر  به  باید  اما  می شوند.  بیرون  دستپاچه گی 
که این عملیات ها بسنده نیستند. زیرا با توجه به جرایِم 
گمان  کرده،  قبضه  را  جامعه  ارکان  تمامِ  که  گسترده یی 
بسیاری  تبهکارِ  و  مافیایی  گروه های  هنوز  که  می رود 
فساد  از  استفاده  با  ـ  قانون  ریش  زیر  که  دارند  وجود 
اداریـ  به حیات ِ خود ادامه  می دهند. این حدس می تواند 
نیروهای امنیتِی ما را متوجه آن بسازد که هنوز کارهای 
زیادی پیِش رو دارند. در ضمن چنین تذکری می تواند 
و  ظرفیت  تمامِ  که  باشد  هشداری  کشور  مقاماِت  برای 
امکاناِت خود را روی مسایِل سیاسی تلف نکنند، بل به 
این امورِ مهم و حیاتی نیز گوشۀ چشمی  داشته باشند. چه 
بسا بزرگ ترین تهدیدهای امنیتی، روزی از همین ناحیه 
متوجه جامعه شود؛ آن هم زمانی که افغانستان به ساده گی 

توان مقابله با مافیا را نداشته باشد!

مبارزه با جرایم؛
یک اولویِت همیشه گی برای جامعۀ ما



www.mandegardaily.com    سال ششم   y شمارة یکهزار دو صدو  هفتادو پنجم  y یک شنبه  24 حمل / فروردین y 1393 12جمادی الثانی  y 1435 13اپریل 32014

چالش های اجتماعی، پیش روی آیندۀ سلطنت عربستان
درهای  پشت  عربستان  سلطنتی  خاندان  که  حالی  در   
بسته در حال برنامه ریزی برای آینده سلطنت سعودی ها 
را  کشور  این  موضوعات  حساس ترین  برخی،  هستند، 
و حق  حاکم  خاندان  مطلق  قدرت  بردن  سوال  زیر  که 
بالمنازع آنها برای استفاده از ثروت نفتی این کشور است، 

زیر سوال برده اند.
با  ویدئوهایی  اخیر  هفته های  در  عربستانی   1٠ حداقل 
و  کشور  این  سلطنتی  خاندان  از  شدید  انتقاد  موضوع 
درخواست برای تغییر، در سایت یوتیوب منتشر کرده اند. 
از  نامی  خواستند  که  عربستان  امنیتی  مقامات  گفته  به 

آنها  از  تن  سه  حداقل  نشود،  برده  آنها 
این  با  که  دیگر  تن  هفت  هم چنین  و 
ویدئوها در ارتباط بودند، تاکنون دستگیر 

شده اند.
هر چند درک گستردگی احساسات بیان 
عمومی  اذهان  در  ویدئوها  این  در  شده 
به  توجه  با  اما  عربستان غیرممکن است 
شدیدا  عربستان  پادشاه  از  انتقاد  اینکه 
هجمه  که  گفت  می توان  است  ممنوع 
میزان  نشان دهنده  ویدئوهایی  چنین 
باالی نارضایتی از این خاندان است. این 
مقامات  پیشروی  چالش های  موضوع، 
نیازهای  به  رسیدگی  برای  عربستانی 
اصالحات  شفافیت،  کشور،  این  جوانان 
تصمیم گیری های  در  مردم  شرکت  و 

حکومتی را برجسته می کند.
در عین حال خانواده سلطنتی عربستان با 

این پرسش مهم روبرو است: چگونه سلطنت را به نسل 
بعدی این خاندان منتقل کند؟

پادشاهی  این  السعود  عبدالعزیز  که  میالدی   3٠ دهه  از 
زن های  از  او  پسران  بین  سلطنت  کرد،  پایه گذاری  را 
از  قدرت  انتقال  است.  شده  دست  به  دست  مختلفش 
برادری به برادر دیگر در دهه های اخیر به آرامی صورت 
گرفته است. اما زمان آن فرا رسیده است تا این خاندان 
تصمیم بگیرد که پسر کدام برادر پادشاه آینده خواهد شد 
به  شاخه ها  دیگر  مقابل  در  شاخه  یک  احتماال  اینکه  و 

قدرت خواهد رسید.
ملک عبداهلل، که حدودا به مدت یک دهه پادشاه عربستان 
است در سن ۹٠ سالگی به سر برده و اخیرا با یک ماسک 
اکسیژن در انظار عمومی ظاهر شد! برادر ناتنی او سلمان 
نیز که در آستانه 8٠ سالگی قرار دارد ولیعهد محسوب 
که  خود  ناتنی  برادر  دو  از  هم اکنون  عبداهلل  می شود. 

ولیعهد بودند، بیشتر عمر کرده است.
پس  دوم  ولیعهد  غیرمعمول،  اقدامی  در  اخیرا  عربستان 
از سلمان را »مقرن« تعیین کرد که 68 سال سن دارد و 

جوان ترین پسر عبدالعزیز است.

جوزف کچیچیان، نویسنده کتاب های زیادی درخصوص 
باره عنوان کرد: مقرن که  این  پادشاهی در عربستان در 
مهره  یک  عنوان  به  است  عبداهلل  نزدیک  مشاور  یک 
انتقالی برای گذار سلطنت عربستان به نسل بعدی تعیین 

شده است.
تعیین کننده  بسیار  قدرت  انتقال  این  تحلیلگرها  گفته  به 
نوه های  میان  در  بسیاری  شاهزاده های  زیرا  است 
عبدالعزیز از شاخه های مختلف وجود دارند که می توانند 

پس از مقرن به سلطنت برسند.
برد  خواهد  ارث  به  را  کشوری  عربستان  آینده  پادشاه 

سن  سال   25 زیر  میلیونی  آن   2٠ جمعیت  از  نیمی  که 
دارند و نیازمند شغل، مسکن و آموزش هستند. هر چند 
جهان،  نفت  صادرکننده  بزرگترین  عنوان  به  عربستان 
ثروتی افسانه ای دارد اما اختالف دارایی ها و اشتغال بین 
جوانان این کشور در حال رشد است. انتظار می رود که 
 45 به   2٠5٠ تا  چشمگیر  رشدی  با  عربستان  جمعیت 

میلیون نفر برسد.
مقامات سلطنتی عربستان نشان داده اند که از چالش پیش 
گزارشی  از  کنفرانس  یک  در  اخیرا  مقرن  آگاهند.  رو 
حکومتی در خصوص حداقل درآمد مورد نیاز خانوارها 

برای تامین نیازهای اساسی شان پرده برداشت.
ملک  پسرهای  از  یکی  و  مکه  حاکم  مشعل،  شاهزاده 
اقتصادی  نشست  یک  در  میالدی  گذشته  ماه  عبداهلل 
اعالم کرد که جوانان عربستانی باید مشارکت بیشتری در 

طرح ریزی ها و پیشرفت این کشور داشته باشند.
از  پس  شده  ذکر  انتقادی  ویدئوهای  حال  همین  در 
انتصاب مقرن به عنوان ولیعهد دوم عربستان در یوتیوب 
 2٠ اکثرا  که  اشخاصی  ویدئوها،  این  در  شدند.  منتشر 
کارت  هستند  ساله   5٠ نیز حدود  برخی  و  ساله   3٠ یا 

آشکارا  اقدامی  که  می دهند  نشان  نیز  را  خود  شناسایی 
برای اعتراض است. دو تن از این شخصیت ها زن هستند 

که صورت های خود را نیز پوشانده اند.

الهام  اقدام،  این  در  دیگران  به  که  ویدئویی  اولین  در 
معرفی  الدوساری  عبدالعزیز  را  خود  که  فردی  بخشید، 
 5٠٠ میزان  به  ماهیانه اش  درآمد  که  می گوید  می کند 
دالر، کفاف زندگی اش را نمی دهد و از خانواده سلطنتی 
عربستان می خواهد که مقداری از ثروت نفتی عربستان 
را که حق مردم این کشور نیز هست به مردم تهی دست 
بدهند. این ویدئو بیش از 1.8 میلیون بار در 
یوتیوب مشاهده شده است. دوساری پس از 

انتشار این ویدئو دستگیر شد.
در گذشته منتقدان خاندان سعود یا افراطیونی 
همچون القاعده بودند که خواستار سرنگونی 
حکومت سلطنتی می شدند و یا اقلیت شیعه 
بودند.  اجتماعی  برابر  خواستار  که  عربستان 
به  اشاره ای  اینکه  بدون  عربستانی  مقامات 
ویدئوها  این  در  گروه ها  این  داشتن  دست 
ویدئوها  این  مسئول  را  ایران  باشند،  داشته 
ارائه  این خصوص  در  جزئیاتی  اما  دانستند 

نکردند.
این در حالی است که این اشخاص وابستگی 
نکردند.  مطرح  را  سیاسی  حرکت  هیچ  به 
برخی در ویدئوهای خود خاندان سلطنتی را 
به فساد متهم کرده و برخی دیگر نیز خواستار 
محاسبه دارایی این خاندان و دریافتی آنها از 
صندوق های مالی این کشور شدند. برخی دیگر حتی این 
مکان  دو  را »سرزمین  آن  و  نخوانده  را عربستان  کشور 
مقدس« خواندند. عربستانی های طبقه متوسط به ندرت 
سمت های  اکثر  می شوند.  منصوب  دولتی  مقام های  به 
یک  می شود.  سپرده  سعود  خانواده  اعضای  به  ارشد 
شورای غیرمنتخب که متشکل از اعضای قبایل اصلی و 
دیگر بخش های جامعه عربستان است نیز تنها می تواند 

به پادشاه مشاوره بدهد.
به  قدرت  انتقال  درخصوص  سلطنتی  خاندان  مذاکرات 
پادشاه بعدی کامال داخلی صورت گرفته و معموال همه 

اعضا نیز در خصوص انتخاب نهایی اتفاق نظر دارند.
از 34 عضو  مشتکل  پیش شورایی  عبداهلل سال ها  ملک 

ایجاد کرد تا در این خصوص تصمیم گیری کنند.
آدام ارلی، سفیر سابق آمریکا در بحرین، مهمترین مساله 
»مسئولیت پذیری«  را  عربستان  آینده  پادشاه  روی  پیش 

دانست.
وی در این خصوص گفت: مشخصا نسل جدید مقامات 
عربستان دیدگاهی متفاوت نسبت به موضوع اصالحات 

دارند و می دانند که باید مسئولیت پذیر باشند.

پیروزکیچینوجاپاننبرددر
خواهدشد؟

پوتین خطاب به  امریکا: 

خواندن نامه های دیگران کار بدی است!
مالزیاییشدۀگمهواپیمایهایسیگنال
›بهسرعتدرحالمحوشدناست‹

و  »عجیب  با  روسیه  رییس  جمهوری 
واکنش  که  مساله  این  خواندن  شگفت آور« 
امریکا درباره نامه روسیه به رهبران کشورهای 
بوده،  اروپا چه  اتحادیه  در  گاز  مصرف کننده 
این روش مناسب و خوبی نیست که  گفت: 

واشنگتن آن را در پیش گرفته است.
به گزارش راشاتودی، جنیفر ساکی، سخنگوی 
نقض  به  را  روسیه  امریکا  خارجه  وزارت 
توافقی متهم کرد که مبنای آن پیشنهاد کاهش 
از  استفاده  و  اوکراین  کی یف،  به  گاز  بهای 
انرژی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار علیه 

این کشور است.
وی افزود: بهایی که اوکراین در حال حاضر 

بازار  توسط  می پردازد  روسیه  از  گاز  خرید  برای 
تعیین نشده و میانگین بهایی هم نیست که کشورهای 

اروپایی مصرف کننده گاز روسیه می پردازند.
از  پس  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
خارجه  امور  وزیر  الوروف،  سرگئی  صحبت های 
این کشور در جریان نشست شورای امنیت روسیه 
گفت: این اقدام  امریکا در خواندن نامه های مسکو 
به کشورهای اتحادیه اروپا کمی عجیب است و کار 
خوبی نیست. این نامه ها برای  آنها نبوده بلکه برای 

مصرف کنندگان گاز در اروپاست.
پوتین افزود: بر همه کس واضح است که دوستان 
پرداخت  اما  می پردازند  سمع  استراق  به   امریکایی، 
بهای گاز توسط اوکراین طبق توافق میان گاز پروم 

باز   2٠٠۹ سال  به  اوکراین  گاز  و  نفت  با  روسیه 
می گردد.

رییس جمهوری روسیه در ادامه گفت: من این نامه 
مسائل  تنهایی  به  نمی تواند  روسیه  چون  نوشتم  را 
اروپایی  به رهبران  به دوش بکشد. من  را  اوکراین 
به نشستی مشترک هر چه سریعتر  تا  تاکید می کنم 
از  حمایت  و  کمک  برای  را  راه هایی  تا  بپیوندند 

اقتصاد اوکراین بیابند.
پوتین در نامه خود به رهبران فرانسه، ایتالیا، یونان، 
رومانی  و  لهستان  مولداوی،  بلغارستان،  ترکیه، 
به یک سطح  اوکراین  بدهی  بحران  که  داد  هشدار 
بحرانی و حساس رسیده و می تواند ترانزیت گازی 

را به اروپا تهدید کند.

چین که بزرگترین ارتش جهان را دارد به لحاظ نیروی انسانی، 
کشتی های جنگی، جنگنده ها و هزینه های نظامی بسیار برتر از 
جاپان است اما به گفته تحلیل گران ارتش چین نیز ضعف های 
اساسی دارد که باعث می شود این کشور از درگیری اجتناب 

کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، چین و جاپان اخیراً در مناقشات 
در  مناقشات  این  و  بوده  درگیر  یکدیگر  با  ارضی  و  تاریخی 
جریان سفر چاک هاگل، وزیر دفاع امریکا به دو کشور طی یک 

هفته گذشته بیش از حد مورد تاکید قرار گرفت.
میالدی  ماه گذشته  که  دفاعی چین  بودجه  رقمی  دو  افزایش 
اعالم شد تنها برترین عددی این کشور را افزایش می دهد اما 
جاپان از برتری های تکنولوژیکی و آموزشی و همچنین چتر 

امنیتی امریکا نیز بهره مند است.
هاگل بر حمایت واشنگتن از توکیو تاکید کرد و در عین حال 
آزادی  ارتش  جنرال های  از  خود  صریح  اظهارات  جریان  در 

بخش خلق چین انتقاد کرد.
چین نیز به نوبه خود به هاگل گفت که حاکمیت بر جزایر مورد 
مناقشه در دریای چین شرقی غیرقابل مذاکره بوده و از بابت 
آن ها امتیاز نخواهد داد. به رغم چنین اظهارات سرسختانه یی 
که یک  می دانند  استراتژیست های چین  می گویند  تحلیل گران 
صورت  به  چه  و  عمدی  صورت  به  چه  مسلحانه  درگیری 
تصادفی به نفع آن ها نبوده و بر خالف هدف بلند مدت آن ها 

برای توسعه قدرت جهانی و منطقه یی خواهد بود.
آرتور دینگ، کارشناس امور ارتش چین در دانشگاه ملی چنگ 
چی در تایوان گفت: فرماندهان بلند پایه چین باید بسیار نسبت 

به انجام هرگونه عملیات نظامی محتاط باشند.
بدون  حتی  حاضر  حال  در  جاپان  ساخت:  خاطرنشان  وی 
مزیت ائتالف امنیتی با امریکا از تجهیزات، آموزش و تاسیسات 
وضعیت  مدت  بلند  دورنمای  اگرچه  است  برخوردار  بهتری 

مشخص نیست.
وی به خبرگزاری فرانسه گفت: در حال حاضر جاپان شکل 

بهتری را نسبت به چین دارد.
رییس جمهوری  جینپینگ،  حتی شی  که  است  حالی  در  این 
چین از ارتش این کشور که درگیر فساد بوده و افسران ارشد آن 
مورد تحقیقات قرار دارند خواسته تا با ارتقای قابلیت هایشان 

در جنگ ها پیروز شوند.
است  ناو هواپیمابر چین  نخستین  که  لیائونینگ  ناو هواپیمابر 
نظامی  توازن  گزارش  براساس  و  راه اندازی شد  پیش  ماه   18
سال 2٠14 که از سوی موسسه مطالعات راهبردی بین المللی 
واشنگتن منتشر شد عنوان کرد که چین در حال حاضر 3 / 2 
میلیون سرباز فعال دارد در حالی که جاپان تنها 247 هزار و 

15٠ سرباز دارد.
جنگنده ها  در  زیادی  برتری  از  چین  گزارش  این  براساس 
برخوردار بوده و 2525 جنگده دارد در حالی که جاپان 63٠ 

جنگنده دارد.
همچنین تعداد تانک های چین در مقام مقایسه با جاپان 684٠ 

به 777 و تعداد زیردریایی های آن 66 به 18 است.
سال گذشته میالدی بودجه دفاعی چین برابر با 2 / 112 میلیارد 

دالر بود در حالی که بودجه جاپان 51 میلیارد دالر بود.
از ضعف هایی  که چین  کرد  تاکید  گزارش  این  این وجود  با 
همچنین  و  کنترل  و  فرماندهی  و  جنگی  تجربه  فقدان  نظیر 
آموزش  حوزه  و  زیردریایی  جنگ های  حوزه  در  ضعف هایی 

رنج می برد.
در این گزارش تاکید شده است: ارتش چین در برخی حوزه ها 
فن آوری  با  و  پیشرفته تر  نظامی  نیروهای  که  جاپان  نسبت  به 

بهتر دارد پایین تر است و از امریکا نیز بسیار عقب تر است.
کازوهیسا اوگاوا، یک تحلیل گر امور نظامی جاپان گفت: جاپان 
می شود  رو  به  رو  چین  ارتش  با  امریکایی  نیروهای  کنار  در 
بنابراین این درست نیست که قابلیت های ارتش جاپان را بدون 

حضور امریکا با ارتش چین مقایسه کنیم.

تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا می گوید سیگنال هایی که به 
نظر می آید از هواپیمای گمشده مالزیایی باشد، ›به سرعت در 
حال محو شدن است‹ و یافتن هواپیما ›کاری بسیار دشوار‹ 

خواهد بود.
آقای ابوت از این که سیگنال های دریافتی متعلق به هواپیمای 
ام اچ37٠ خطوط هوایی مالزی بوده، ابراز اطمینان کرده اما 
سیگنال  کنون  تا  اپریل(   8( شنبه  سه  روز  از  که  است  گفته 
تازه ای از جعبه سیاه هواپیما در منطقه جست و جو دریافت 

نشده است.
تجهیزات ارتباطی هواپیما که از طریق آن با رادارهای زمینی 
در ارتباط بود، با خارج شدن هواپیما از حریم هوایی مالزی 

از کار افتاد
لحن  ابوت  آقای  می آید  نظر  به  می گویند  خبرنگاران 
امیدوارکننده خود در سخنان روز جمعه اش را تغییر داده و 
نظر  اظهار  جو  و  جست   عملیات  درباره  بیشتری  احتیاط  با 

کرده است.
با گذشت پنج هفته از ناپدید شدن هواپیمای مالزیایی با حدود 
اقیانوس هند  23۹ سرنشین، عملیات جست وجو در جنوب 

همچنان ادامه دارد.
نخست وزیر استرالیا روز شنبه در جریان سفر به چین گفت 
در  را  بیشتری  سیگنال های  است  امیدوار  تجسس  گروه  که 
منطقه جست وجو دریافت کند تا بتوانند عملیات را در زیر 

آب ادامه دهد.
از شناسایی منطقه  ابوت گفت بعد از حصول اطمینان  آقای 
تقریبی هواپیما، یک پهپاد زیردریایی برای ردیابی هواپیما از 

طریق ارسال امواج صوتی پرتاب خواهد شد.
پیش  تا  اخیر شدت گرفته  در روزهای  عملیات جست وجو 
هواپیما  این  از  نشانه یی  سیاه،  جعبه  باتری های  تمام شدن  از 

پیدا شود.

                                                                                                                               آسوشيتدپرس



www.mandegardaily.com    سال ششم   y شمارة یکهزار دو صدو  هفتادو پنجم  y یک شنبه  24 حمل / فروردین y 1393 12جمادی الثانی  y 1435 13اپریل 42014

بخش نخست

پنـج راه برای بهـتر گوش دادن

)T E D رد  ر  ژ رت ن  لیا جو ني  ا سخنر (  

تأمالتی دربارة »حق مُردن«

ما در حال از دست دادِن »گوش سپردن«مان هستیم. حدود 6٠ در صد از زماِن 
عمل  خوب  خیلی  مورد  این  در  اما  می شود،  دادن  گوش  صرف  ارتباطات مان 
نمي کنیم. ما فقط 25 درصد از چیزی را که می شنویم، حفظ می کنیم. این مسأله نه 
در رابطه با شما، یا این بحث، بلکه به طور کلی واقعیت دارد. اجازه دهید گوش 
دادن را »ایجاد معنی از طریق صدا« تعریف کنیم. این یک فرایند ذهنی است، و 

فرایندي از استخراج.
آن ها،  از  یکی  می کنیم.  استفاده  کار  این  برای  جالبي  بسیار  تکنیک های  از  ما 
الگوشناسي می باشد. خوب در یک میهمانی، اگر من بگویم  »دیوید، سارا، توجه 
و  سیگنال  از  صدا  تشخیص  الگوهاي  ما  برمی گردید.  شماها  از  بعضی  کنید!«، 
می کنیم،  استفاده  ما  که  است  دیگری  تکنیک  مي شناسیم.  را  نام مان  به خصوص 
تفاوت گذاشتن است. اگر من یک صدای یک نواخت را به مدت بیش از چند 
دقیقه این جا پخش کنم، شما دیگر به آن گوش نمي دهید. ما به تفاوت ها گوش 

می دهیم، ما صداهایي را که مثل هم باشند به حساب نمي آوریم.
و بعد، طیف وسیعی از فیلترها را داریم )فرهنگ، زبان، ارزش ها، باورها، نگرش ها، 
انتظارات، مقاصد(. این فیلترها ما را از همۀ صداها بازداشته و به سویي مي برند 
که ما به آن توجه می کنیم. اکثریت مردم کاماًل از وجود این فیلترها ناآگاه اند. اما 
در واقع، این فیلترها به نحوي خالق واقعیت ما هستند، چرا که به ما می گویند که 
در حال حاضر ما به چه چیزی داریم توجه مي کنیم. یک مثال برای تان می زنم: 
هدف در صدا و در گوش دادن بسیار مهم است. هنگامی که من با همسرم ازدواج 
کردم، به او قول دادم که هر روز به او مثل روز اول گوش بسپرم. حاال طوري 
شده که به طور روزانه خیلي نمي توانم این کار را بکنم. اما این هدف فوق العاده  یي 

در یک رابطه است.
ولی همۀ مسأله این نیست. صدا ما را در زمان و مکان جای می دهد. اگر هم اکنون 
قدرت  و  طنین  طریق  از  اتاق  اندازۀ  از  شما  ببندید،  اتاق  این  در  را  چشمان تان 
صداي پیچیده در این سطوح آگاه می شوید. و از تعداد افرادی که در اطراف شما 
هستند نیز به دلیل سروصداهای ریزي که دریافت می کنید، آگاه مي شوید. و صدا 
ما را در زمان نیز جاي می دهد، زیرا صدا اغلب زمان را در خود جا داده است. در 
حقیقت، باید بگویم که گوش دادن ما، اصلی ترین راهي است که از طریق آن ما 
جریان زمان از گذشته به آینده را تجربه می کنیم. خوب، »صدا  داشتن، یعني زمان 

و معنا« گفتۀ فوق العاده یي است.
این  چرا  مي دهیم.  دست  از  را  سپردِن« خویش  »گوش  داریم  ما  گفتم،  ابتدا  در 

را گفتم؟ دالیل زیادی دارد. نخست این که، ما شیوه هاي مختلف ضبط کردن را 
اختراع کردیم: اول نوشتن، سپس ثبت صدا و و حاال هم ضبط ویدیویي. اولویت 
گوش سپردِنِِِِِ صحیح و دقیق خیلي راحت ناپدید شده است. دوم این که، جهان 
امروز بسیار پُر سروصداست، با این جریان بدآهنگ دیداری و شنیداری، گوش 
سپردن کار دشواري است. گوش دادن خسته کننده است. بسیاری از مردم پناه به 
هدفون می آورند، اما در فضاهای عمومی، بلندگوها صداهای دیگري به اشترک 
می گذارند، با میلیون ها ریزصداي شخصی دیگر. در این سناریو، هیچ کس به کسی 

دیگری گوش نمی دهد.
ما بی تاب می شویم. ما دیگر سخنرانی نمی خواهیم، خالصۀ سخنرانی را می خوانیم. 
و هنر گفتگو ـ به نظرم به نحو خطرناکي ـ با رادیو و تلویزیون جایگزین مي  شود. 
من نمی دانم چه قدر گوش دادن در این گفت وگو هست؛ چیزي که متأسفانه بسیار 
مي شویم.  بی تفاوت  داریم  ما  که  است  این  انگلستان،  در  خصوصًا  است،  رایج 
رسانه های ما باید با چنین سرفصل هایي سر ما فریاد بزنند تا توجه ما را جلب 
این بدان معناست که برای ما توجه کردن به ) صدای( آرام، لطیف، و  کنند. و 

مالیم کار دشواري است.
این یک مشکل جدی است که ما در حال از دست دادن« گوش دادن«مان هستیم. 
است.  به درک  ما  دسترسی  )ابزار(  دادن  زیرا گوش  نیست.  مسالۀ کوچکي  این 
آگاهانه  ندادن  با گوش  فقط  ایجاد درک می کند. و  آگاهانه، همیشه  دادن  گوش 
چنان اتفاقاتي می افتد ـ دنیایی که هیج یک از ما به یکدیگر اصاًل گوش نسپاریم، 
بي شک بسیار ترس ناک خواهد بود. بنابراین من می خواهم با شما پنج تمرین ساده 
را در میان بگذارم، چیزهایي که بتوانید با خود ببرید، تا گوش دادِن آگاهانۀ خود 

را تقویت کنید. 
اولین کار، سکوت است. فقط سه دقیقه سکوت در روز، تمرین فوق العاده یی است 
بتوانید  بتوانید گوش های تان را دوباره تنظیم کرده و کوک کنید به طوری که  تا 
دوباره صدای آرام را بشنوید. اگر شما نتوانستید به سکوت محض برسید، دنبال 

سکوت باشید، این بسیار خوب است.

ناصر فکوهی 
پایۀ  بر  هندواروپایی  جوامع  در  پزشکی 
ژرژ  که  است  استوار  سه گانه  ساختاری 
مشاهده  جوامع  این  کل  تبار  در  دومزیل، 
یا کاست های  می کرد: کارکردهای سه گانه 
روحانیون،  جنگ جویان،  سه تایی: 
هندواروپایی  پزشکی  در  که  کشاورزان، 
به  استعماری  نظام  طریق  از  سپس  )که 
به  را  خود  شد(  تبدیل  جهانی  پزشکی 
بیولوژیک  نظام  در  »دخالت«  فرایند  سه 
گاه  دخالت هایی  می کنند:  تبدیل  بدن 
برای  »خشونت آمیز«  حتا  گاه  و  آمرانه 
برای  )جراحی(،  کالبد«  خونین  »شکافتن 
)داروپزشکی(  آن  کشاورزگونۀ  پردازش 
و یا سرانجام برای دخالت روانی و ذهنی 
انجام  روان پزشکی(  )روان شناسی/  آن  در 
غیر  البته در جوامع  این سیستم  می گیرند. 
هندواروپایی لزومًا به طور کامل جایگزین 
انقالب صنعتی و  به دلیل  اما  نشده است؛ 
اروپایی  و  اشغال  و  نوزدهم  قرن  سیاسی 
پزشکی  دیگر  اشکال  تدریج  به  آن،  شدن 
به مثابۀ »پیرا پزشکی« یا »پزشکی آلترناتیو« 
تعریف شده و با حاشیه یی شدن شان، میزان 
سرمایه گذاری های فرهنگی و اقتصادی نیز 
بر آن ها کاهش یافت و در پزشکی اروپایی 
پزشکی  در  و  یافت  کاهش  آن ها  در  نیز 

متعارف اروپایی متمرکز شد.
به  سخت  باوری  اساس  بر  پزشکی،  این 
دخالت  »مشروعیت  و  حیات«  »تقدس 
لحاظ  از  و  آن«  دادن  تداوم  برای  انسانی 
مثابۀ  به  »نفس«،  محوریت  بر  اسطوره یی 
محور زنده گی )و نه لزومًا حرکت و کنش( 
برخالف  را  خود  ریشۀ  که  است  استوار 
ادعایش عمومًا نه از نظام های دینی، بلکه 
از نظام های جداسازندۀ طبیعت از فرهنگ 
می گیرند؛  ریشه  کلمه  روسویی  معنای  در 
یعنی نظام هایی که مشروعیتی نسبتًا »مطلق« 
به مفهوم »زیست انسانی« برای تقابل با با 
می دهند  طبیعی  محیط  و  گونه ها  سایر 
چه  هر  سوی  به  را  بشریت  نهایت  در  و 
اخالقی شدن، سودجوتر شدن  غیر  بیشتر 
و  گونه ها  سایر  بیشتر  چه  هر  نابودی  و 
گونه یی  درون  شدید  خشونت  و  طبیعت 

)علیه سایر انسان ها( کشیده اند.
بر  بنا  دخالت  مشروعیت  رو،  این  از  هم 
اما  فرهنگی  مفهومی  که  آن،  نهایی  نتیجۀ 
و  فوکویی  رویکرد  )در  شده«  »طبیعی 
بوردیویی کلمه( است،  یعنی امکان بالقوه 
یا بالفعل تداوم »حیات« و یا دقیق تر بگوییم 
تداوم »نفس« بر اساس قابلیت های فناورانه، 
ارزیابی می شود. این باور اسطوره یی مدرن 
باورهای  با  معکوس  دقیقًا  جهت  در  که 
قرار  حیات«  »تقدس  در  باستانی  مشابه 
را  خود  می کند  تالش  شدت  به  اما  دارد، 
و  شد  می  سبب  کند،  شبیه سازی  آن ها  با 
می شود، تا زمانی که سیستم تنفسی از کار 

نیافتد، یا به گفتۀ مردم »تا نفس باال بیاید« 
پنداشت.  زنده  را  فرد  قیمتی  هر  به  باید 
 ، دلیل  همین  به  سیستم  این  در  هم چنین 
»درد« حتا تحمل ناپذیر یا »شکنجۀ کالبد« و 
»بی درمان بودن بیماری«، »پیری« ، »از کار 
دلیلی  نمی تواند  یک  هیچ   ... و  افتاده گی« 
حیات  پایان  به  بخشیدن  مشروعیت  برای 
و  باشد  می نامیم،  مردن«  ما »حق  آن چه  یا 
حتا برعکس، »درد تحمیل شدۀ درمانی« بر 
بدن در فرایند پزشکی و شی یی کردن آن، 
اگر موجب تداوم حیات شود، قابل توجیه 
بوده و »اخالقی« و حتا وظیفه یی پزشکی به 
حساب آورده می شود. درهم آمیخته گی این 
باور با اعتقادات دینی در ادیان ابراهیمی و 
در حقیقت سوء استفادۀ این منطق پزشکی 
از آن اعتقادات،  نیز خود دلیلی بوده که به 
آن عمق بیشتری داده و حیات / نفس را به 
مثابۀ خط قرمز و تابویی در آورد که به هیچ 
رو نباید از آن گذر کرد، نه به دلیل رنج و 
از  که  پایانی  و  نومیدی  دلیل  به  نه  و  درد 

هم اکنون روشن است.
در این یادداشت نیز، بحث ما و منظورمان 
از »حق مردن« به هیچ رو زیر سوال بردِن 
بلکه نشان  اعتقادات نیست؛  باورها و  این 
به  را  باورها  این  آن چه  که  است  آن  دادن 
و  عرفی  دل سوزی  نه  می برد،  سوال  زیر 
سنتی  و  فرهنگی  و  اجتماعی  هم بسته گی 
نسبت به بیمار، بلکه برعکس نابودی این 
اعتقادات و نظام های جاافتاده و هزاران ساله 

در فرهنگ های انسانی و مدیریت »حیات« 
به وسیلۀ آن ها، از طریق نظام های جدیدی 
با  متأخر است که  به ویژه  از سرمایه داری 
پولی و کاالیی کردن کامل »بدن« با شی یی 
کردن آن، بدن را از تصاحب »فرد« و حتا 
»جماعت« فرهنگی او )خانواده، جامعه و...( 
خارج کرده و در اختیار یک نظام »پول ساز« 
قرار می دهد که بتواند تا حد ممکن از آن، 
هر  درآمدهای  کسب  برای  بسازد  ابزاری 
چه بیشتر: تفویض اختیار و تصاحبی کاماًل 
انسانی،  حقوق  ساده ترین  که  اخالقی  غیر 
کنار  در  آرامش،  در  مردن«  »حق  یعنی 
نزدیکان و آن ها که فرد دوست شان می دارد 
و فرد را دوست دارند و به دور از جنجال 
و شکنجه از او می ربایند و پشت گفتمانی 
»اخالق گرا« در دفاع از حیات در حقیقت 
از منافع مادی خود و علیه کالبد وارد عمل 
بمیرد«  ندارد  »حق  دیگر  »بدن«  می شوند: 
زیرا دیگر متعلق به حامل آن نیست، بلکه 
به  در خود  که  سرمایه یی  انباشت  دلیل  به 
می شود،  تبدیل  »کاال«یی  به  آورده،  وجود 
او،  برای  مردن«  »حق  بردن  میان  از  با  که 
فناوری های  با  ممکن  حداکثر  تا  می توان 
تصنعی  بخشیدن  تداوم  برای  که  جدیدی 
به زنده گی )ولو به ضرب زیر شکنجه قرار 
کرد(  حفظ  آن  در  را  »نفس«  کالبد،  دادن 
چه  رنجی  آفرید؛  رنج  و  کرد  تولید  پول 
برای حامل خود بدن که دیگر صاحب آن 
نزدیکان  خانواده،  برای  هم  و  نیست  بدن 
این  شاهد  باید  که  »بدن«  آن  دوستان  و 
»شکنجۀ آرام« و »اخالقی« باشند که به نام 
»دفاع از حق حیات« در واقع فرایند حیات 
طبیعی را به طور کلی از روند خود خارج 
کرده و فناوری های خویش را بدان تحمیل 

می کند.
از  گریز  نوعی  باید  استدالل ها  این  در  آیا 
یا منکر  »فناوری« و »پیشرفت« را دید؟ و 
سایر  کنار  در  پزشکی  دانش  خدمات 
دانش های انسانی شد؟ به هیچ رو. به باور 
مشاغل  از  بسیاری  هم چون  پزشکان،  ما، 
که  واقعی  دیگر در ضرورتی  و حرفه های 
فرهنگی خود  زنده گانی  ساختن  در  انسان 
برای  و  آمده اند  وجود  به  است،  داشته 
جامعۀ انسانی مفید و حیاتی هستند، همان 
چنین  نیز  دیگر  حرفه های  اغلب  که  گونه 
با  میان پزشکی  اساسی  تفاوتی  اما  هستند. 
حرفه های دیگر وجود دارد: این که پزشک 
در مقامی »خدایی« قرار می گیرد و »جان« 
و »بدن« انسان ها را به دست می گیرد، هم 
»اخالق  بدون  نمی تواند  پزشکی  این رو  از 
اخالق  این  و  باشد  داشته  وجود  پزشکی« 
به باور ما نمی تواند خود را به سرمایه داری 
یک  دست  به  ولو  نامش  به  که  پُرسودی 
اقلیت از »پزشکان پول ساز« به وجود آمده 

است، بی تفاوت نشان دهد.

به باور ما، پزشکان، هم چون 
بسیاری از مشاغل و حرفه های 

دیگر در ضرورتی واقعی که 
انسان در ساختن زنده گانی 
فرهنگی خود داشته است، به 
وجود آمده اند و برای جامعة 
انسانی مفید و حیاتی هستند، 
همان گونه که اغلب حرفه های 

دیگر نیز چنین هستند. اما تفاوتی 
اساسی میان پزشکی با حرفه های 

دیگر وجود دارد: این که پزشک 
در مقامی »خدایی« قرار می گیرد 

و »جان« و »بدن« انسان ها را 
به دست می گیرد، هم از این رو 
پزشکی نمی تواند بدون »اخالق 

پزشکی« وجود داشته باشد و این 
اخالق به باور ما نمی تواند خود 
را به سرمایه داری ُپرسودی که 
به نامش ولو به دست یک اقلیت 
از »پزشکان پول ساز« به وجود 
آمده است، بی تفاوت نشان دهد

می میرم، پس هستم!
بخش نخست



مسعود یزدی 

مکتب فرانکفورت از مهم ترین دستگاه های فلسفِی 
قرن بیستم است که جمعی از منتقدان مدرنیته را در 
خود جای داده است. به حکم این رویکرد نقادانه، 
آن مکتب را به نام »نظریۀ انتقادی« نیز شناخته اند. 
پیرامون آن مکتب و این نظریه، آثار و کتب فراوانی 
به رشتۀ تحریر درآمده است که هر یک می کوشند 
در زوایای فکرِی آن کندوکاو کنند. مقاله یی که از 
شده  تهیه  آثار  این  از  یکی  از  الهام  با  می آید،  پی 
که   The Handbook of Critical Theory کتاب  است. 
است،  شده  گردآوری  راسموسن  دیوید  توسط 
مجموعه یی متشکل از هفده مقاله است که به قلم 
الساندرو  مارتین جی،  اندیشمندان شاخصی چون 
فرارا، جیمز باومن، شیال بن حبیب، جیمز سوئیندال 
کتاب شناختی  )مشخصات  است.  شده  نوشته  و... 

این اثر را در پایان مقالۀ حاضر ببینید.(
و  آدورنو  از  پس  انتقادی  تیوری  تحوالت 
هورکهایمر، آهنگ شتاب ناکی داشته است. تیوری 
اصلی،  پایه گذار  دو  این  مرِگ  از  پس  انتقادی 
این  بوده است.  فراوان  تغییرات و تحوالِت  شاهد 
دگرگونی ها را می توان در نظرات یورگن هابرماس 

جست وجو کرد.
جنبۀ  است،  اصل  آن چه  هابرماس  برای 
»خودبسنده گی« یا »خودگردانی« )Autonomy( است 
که در سنت ایده آلیسم آلمانی از کانت به بعد دیده 
را  انسان  آزادی،  باب  می شود. کانت در بحث در 
درخود«  »چیز  یا  نفسه«  فی  »شیء  ویژه گی  واجد 
که  است  باور  این  بر  و  می داند   )Thing in Itself(

آزادی انسانی ریشه در این ویژه گی دارد.
در  است  سوگ نامه یی  حقیقت  در  انتقادی  تیوری 
تبدیل شدِن  و  بُعد خودگردانی  رفتن  بین  از  قبال 
قرن  در  آلمانی  ایده آلیسم  شیء.  یک  به  انسان 
هجدهم بر مبنای ایدۀ »خودگردانی« فردی و آزادی 
و  آزادی  کانت خداوند،  برای  است.  گرفته  شکل 
انسانی  جهان  اصلی  ستون  سه  روح  جاودانه گی 
است؛ لذا این امید وجود دارد که سلطنت فرد بر 
جوامع انسانی سایه افکن شود. از سوی دیگر، ایدۀ 
»خودگردانی« نیز باعث آن می شود که فرد نسبت 
به اعمال خود با دیدی انتقادی نگاه کند و لذا جنبۀ 
 )Self-Reflection( »مالحظۀ خود«  یا  »خوداندیشی« 

در کنار خودگردانی اهمیتی خاص می یابد.
به  عمومی«  »حیطۀ  دنیای  که  است  ترتیب  بدین 
می دهد.  نشان  را  صورت جهان خودگردانی خود 
حیطۀ عمومی عرصۀ ارایۀ خود ما است و این خود، 
حیطۀ  در  که  است  انسان  تکامل یافتۀ  بُعد  همان 
عمومی تجلی می یابد. حیطۀ عمومی، آن بخش از 
جامعه است که از سیطرۀ جهاِن خصوصی به دور 
بوده و محلی است برای شکل گیری افکار عمومی. 
یا  »خوداندیشی«  بُعد  با  ما  کانت،  فلسفۀ  در  لذا 
در  مواجه ایم.  وسیع  سطحی  در  خود«  »مالحظۀ 
حقیقت به خاطر وجود این مالحظۀ خود است که 
»مالحظۀ خود«  می یابد.  معنا  جهان حیطۀ عمومی 
فقط در حیطۀ عمومی معنی می دهد و در این جهان 

است که فرد می تواند به خودگردانی برسد.
برای هابرماس نیز حیطۀ عمومی و »مالحظۀ خود« 
هابرماس شرح می دهد  است.  اهمیِت ویژه  دارای 
عمومی،  حیطۀ  در  ساختاری  تغییر  چه گونه  که 
خودگردانی و مالحظۀ خود را تحت تأثیر قرار داده 
است و پیدایش پدیده یی به نام جامعۀ توده یی در 
دوران »کاپیتالیسم متأخر« استقالل و خودمختاری 
سلطۀ  در  را  آن  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  فردی 
نیروهای غیرشخصی واقع ساخته است. برای کانت، 
فرد در حیطۀ عمومی وجود دارد، لذا خودگردانی 
نیز پدیده یی است که فقط می تواند در این حیطه 
است  عمومی  واسطۀ وجود حیطۀ  به  ببندد.  نقش 
برای  سنتی  تیوری  اما  می یابد.  معنی  آزادی  که 
هورکهایمر متکی بر تفاوت میان حیطۀ خصوصی 
و حیطۀ عمومی است، در عین حال تیوری انتقادی 
نسبت به این تفاوت با دیدی انتقادی می نگرد. در 

بطن تیوری انتقادی، نوعی »یوتوپیا« وجود دارد.
وجود این یوتوپیا باعِث آن می شود که میان »هستن« 
)is( و »بایستن« )ought( فاصله یی به وجود آید. در 
این فاصله، »هستن« به سوی »بایستن« میل می کند. 
تیوری انتقادی در واقع درک زمینه های یوتوپیا در 
»هستن« است. یوتوپیا همان نقد بر »هستن« است و 

نشان می دهد که چه گونه »هستن« دارای اشکاالتی 
بنیادی است.

در این جا باید به رابطۀ فرد و جامعه توجه کرد. در 
تیوری سنتی بین فرد و جامعه، نوعی تنش وجود 
دارد. به عبارت دیگر، جامعه قادر نیست که تمامی 
ابعاد فرد را تسخیر کند. برای فرد هنوز جنبه هایی 
وجود دارد که او را نسبت به جامعه انتقادی سازد. 
پیدایش  باعث  که  است  انتقادی  رابطۀ  این  وجود 
مسیر  از  »هستن«  بر  نقد  واقع  در  می شود.  »نقد« 
این  توده یی  جامعۀ  در  اما  می گذرد.  »بایستن« 
رابطه نقادانه میان فرد و جامعه دست خوش تحول 
می شود. در این جا فرد دیگر با جامعۀ پیرامون خود 
یاد  کم  کم  فرد  نیست.  نقدگرایانه  ارتباطی  دارای 
می گیرد که باید رو به سوی »انطباق گرایی« آورد. 
»انطباق گرا«  است  جامعه یی  توده یی،  جامعۀ  کاًل 
توده  فرهنگ  این  این جا  در   .)Comformative(
است که فرد را انطباق گرا نموده و او را منطبق با 

آرمان های خود پرورش می دهد. فرد توان و انگیزۀ 
 Culture( »نقد را از دست می دهد و »صنعت فرهنگ
industry( بینش انتقادی را از فرد سلب کرده و خود 

جایگزین  را  نقد  از  آماده شده  و  مصنوعی  روشی 
منظر انتقادی می کند.

بسیار  توده  برای  اندیشه  افق های  این جا  در  لذا 
افراد چون ماشین های خودکار در  محدود شده و 
می گیرند.  قرار  توده یی  جامعۀ  کلیشه های  درون 
حیطۀ  که  گفت  می توان  که  است  سبب  بدین 

عمومی تقریبًا به شکل جدید درآمده است.
این امر را هابرماس در کتاب خود به نام »تغییرات 
شرح  مفصل  شکلی  به  عمومی«  حیطۀ  ساختاری 
می دهد. به عبارت دیگر، »صنعت فرهنگ« و توسعه 
تغییرات  در  که  است  عواملی  از  آن  گسترش  و 
بینز  کنت  است.  دخیل  عمومی  حیطۀ  ساختاری 
»فرد  مقالۀ خود تحت عنوان  )Kineth Baynes( در 
میان  شباهت هایی  فردی«  خودگردانی  و  عمومی 
خودگردانی و »عمل ارتباطی« می جوید. به عبارت 
عمل  با  که  می دهد  ثمر  زمانی  خودگردانی  دیگر، 

خودگردانی  بنیان  اصوالً  باشد.  پیوند  در  ارتباطی 
که  است  این جا  در  و  است  ارتباطی  جهان  همان 

»عقالنیت ارتباطی« پدید می آید.
»عقالنیت«  مسالۀ  هابرماس  برای  مجموع  در 
Rationality دارای اهمیت خاصی است. از یک سو 

ما با عقالنیت استراتژیک مواجه ایم و از سوی دیگر 
عقالنیت بدون در نظر گرفتن بعد ارتباطی در آن 
کامل نخواهد بود. نقد اصلی هابرماس بر آدورنو و 
هورکهایمر از این جا ناشی می شود که بنا بر روایت 
»عقالنیت  تنها  انتقادی  دیدگاه  فالسفه  هابرماس، 
ابزاری« را مد نظر داشته و عقالنیت ارتباطی را در 
برای هابرماس جهان  نظر نگرفته اند، در حالی که 
تمام سعِی  اهمیت خاصی است و  دارای  ارتباطی 
تیوری  یک  به  بتواند  که  است  امر  این  متوجه  او 
درنیامده،  زبان  به  که  آن چه  یابد.  دست  ارتباطی 
چهارچوب  در  و  شود  زبانی  می تواند  سرانجام 

جهان ارتباطی قرار گیرد.

عمل ارتباطی، سوی دیگر جهاِن خودگردانی است. 
به علت وجود خودگردانی است که جهان عقالنیت 
ارتباطی حاصل می شود. در این جا آن چه که حایز 
تا   34 )صفحات  است  زبان  مسالۀ  است،  اهمیت 
36(. در دنیای زبانی است که جهان مفهومی شده و 
امکان گفت وگو برای افراد حاصل می شود. زبان در 
واقع وظیفۀ مفهومی کردِن جهان را به عهده دارد. 
در دنیای پیشین از زبان، فرد امکان »مالحظۀ خود« 
را نداشته و همان طور که اشاره شد، افراد به صورت 
شهروندان انطباق گرا خود را نشان می دهند. جهان 
زبانی شده، امکان پیدایش و گسترش نقد را فراهم 
افراد در مرحله یی  باعث آن می شود که  می کند و 

تکامل یافته تر از گذشته با جهان برخورد کنند.
نقادانه  این جا به نظر می رسد که نوعی تیوری  در 
شد،  اشاره  که  همان طور  است.  الزم  عقالنیت  بر 
عقالنیت  که  می شود  آن  باعث  ابزاری«  »عقالنیت 
فلسفۀ  دیگر،  سخن  به  کند.  رشد  نتواند  ارتباطی 
عصر روشن گری تبدیل به یک نوع عقالنیت ابزاری 
شده و در این جا انسان فقط به مثابۀ یک شئ معنی 

فلسفۀ  به جای  که  می کند  سعی  هابرماس  می دهد. 
جایگزین  را  ارتباطی  عقالنیت  روشن گری،  عصر 
کند. برای او دو بعد »سیستم« و »زیست ـ جهان« یا 
»جهان زنده گی« )Life-world( وجود دارد. در طول 
تحوالت جامعه، سیستم از جهان زنده گی جدا شده 
»سیستم«  این  و  است  رسیده  مستقل  حیاتی  به  و 
پیشرفتۀ  جوامع  در  را  زنده گی  جهان  که  است 
صنعتی تهدید می کند. دنیای زنده گی بیش از گذشته 
تحت تأثیر سیستم درآمده و ابعاد خودانگیختۀ خود 
دارد که  این خطر وجود  لذا  از دست می دهد،  را 
دنیای  و  شود  واکنش  ماشین های  به  تبدیل  انسان 
از »عالمات« گردد.  به مجموعه یی  تبدیل  زنده گی 
زبان در این جا نقش مهمی به عهده داشته و باعث 
در  عالمات  به  نسبت  بتواند  فرد  که  می شود  آن 
زنده گی روزمره با دیدگاهی انتقادی بنگرد. جهان 
عمل ارتباطی »عالیم« را مفهومی کرده و مانع از آن 
می شود که فرد فقط با »عالمت« سر و کار داشته 
باشد. دنیای عالیم، جهانی به 
صرفًا  که  است  »فشرده«  هم 
رفتاری  ـ  عصبی  سیستم  بر 
فرد اثر می گذارد. حال آن که 
و  باز  دنیایی  زبانی،  جهان 
عالمت  که  است  چندبُعدی 

در آن نقشی ندارد.
نهایت  در  نیز  خودگردانی 
به دست  عالیم  جامعۀ  در 
تیوری  وظیفۀ  لذا  نمی آید. 
خالصه  این  در  انتقادی 
زبانی  را  عالیم  که  می شود 
ابعاد  طریق،  این  از  و  کند 
دهد.  توسعه  را  خودگردانی 
پدیدۀ  یک  خودگردانی  لذا 
شبه زبان  این  و  است  زبانی 
بر  حاکم  نیروهای  که  است 
ناخودآگاه را برای ما روشن 
کلی  طور  به  عالیم،  می کند. 
بر ناخودآگاه اثر داشته و در 
که  می کند  کوشش  نهایت 
ذهن  در  ناخودآگاه  سطح 
ناخودآگاه  دهد.  توسعه  را 
جهانی  از  عالیم،  مانند  نیز 
و  است  شده  تشکیل  فشرده 
تا زمانی که حکومت عالیم 
تحقق  دارد،  ادامه  هم چنان 
خودآگاهی  و  خودگردانی 
دنیای  دیگر،  عبارت  به  بود.  خواهد  بعید  بسیار 
شدن  زبانی  با  خود«  »مالحظۀ  یا  »خوداندیشی« 

جهان، ارتباطی نزدیک دارد.
اخالق  از  سخن  کتاب،  این  از  دیگری  بخش  در 
است.  فرانکفورت  مکتب  در  زیبایی شناسی  و 
 )Houke Brunk Horst( هورست  برونک  هاوک 
منظر  از  زیباشناسی  بازسازی  به  خود  مقالۀ  طی 
است  این  بر  فرض  این جا  در  می پردازد.  آدورنو 
دفاع  مقام  در  می تواند  زیباشناسانه  بازسازی  که 
سیستم،  که  گردد  آن  از  مانع  و  برآید  زنده گی  از 
آدورنو  برای  اساسًا  کند.  تصاحب  را  زنده گی  کل 
»زیباشناسی« )Esthetics( پایگاهی است که فرد می 
کند.  دوباره سازی  را  فردیت زوال یافتۀ خود  تواند 
منفی« متذکر می شود  »دیالکتیک  آدورنو در کتاب 
که زیبایی شناسی یکی از آخرین سنگرهای جهان 
فردی است که می تواند در مقابل جامعه شی یی گرا 
به مقاومت دست بزند. از آن جا که فردیت، نقطۀ 
اصلی زوال جامعۀ شی یی گرا است، زیبایی شناسی 
می تواند حتا به تعبیر هابرماس تبدیل به یک نوع 
مطرح  این جا  در  آن چه  شود.  رهایی بخش  دانش 
است، مسالۀ تسخیر فردیت توسط سیستم اجتماعی 
است و بدین خاطر است که زیبایی شناسی می تواند 

دانشی رهایی بخش برای فرد باشد.

پی نوشت:
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دنیاى زنده گى بیش از گذشته تحت تأثیر سیستم درآمده و ابعاد خودانگیختۀ خود را از 
دست مى دهد، لذا این خطر وجود دارد که انسان تبدیل به ماشین هاى واکنش شود و 
دنیاى زنده گى تبدیل به مجموعه یى از »عالمات« گردد. زبان در این جا نقش مهمى به 
عهده داشته و باعث آن مى شود که فرد بتواند نسبت به عالمات در زنده گى روزمره با 
دیدگاهى انتقادى بنگرد. جهان عمل ارتباطى »عالیم« را مفهومى کرده و مانع از آن 
مى شود که فرد فقط با »عالمت« سر و کار داشته باشد. دنیاى عالیم، جهانى به هم 
»فشرده« است که صرفًا بر سیستم عصبى ـ رفتارى فرد اثر مى گذارد. حال آن که جهان 

زبانى، دنیایى باز و چندبُعدى است که عالمت در آن نقشى ندارد
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تکلیِف گفت وگوهای صلح را مشخص کرد
احمـد عمران

قرار است بازهم دیدارهایی میاِن هیأت شورای عالِی 
صلح و گروه طالبان در امارات متحد عربی انجام شود. 
به صالحیت های  بدون آن که نسبت  مقام های کشور 
هیأِت طالبان داوری کنند، مدعی اند که این بار افرادی 
از  در این گفت وگوها شرکت می ورزند که مستقیماً 

سوی رهبر گروه طالبان انتخاب می شوند. 
مذاکرات  از  صلح  عالی  شورای  اطالعاِت  مجموع 
قریب الوقوع، در همین حد است و یا وانمود می شود 
که چیزی بیشتر از این نمی دانند. قاری امین اهلل وقاد از 
مقام های ارشد شورای عالی صلح که در این مورد با 
رسانه ها سخن می گفت، مذاکراِت تازه با گروه طالبان 
این بار  که  کرد  ابراز خوش بینی  و  خواند  اثرگذار  را 
هیأت های دو طرف بتوانند در مورد مکانیزم رسیدن 

به توافق صلح، به نتیجه برسند. 
حالی  در  دولت  سوی  از  طالبان  گروه  با  مذاکرات 
هم چنان ادامه پیدا می کند که زماِن زیادی برای انتقال 
قدرِت سیاسی در افغانستان برای نامزد برندۀ انتخاباِت 
این  نیست که  نمانده و مشخص  باقی  شانزده حمل 
مذاکرات چرا در مقطِع کنونی که مسایل حادتری در 

برابر جامعه قرار دارد، اولویت یافته است. 
طالبان ظرف سیزده سال گذشته، با وقت کشی روند 
صلح و امنیت در کشور را به تأخیر انداخته اند و حاال 
هم انتظار نمی رود که این گروه در مواضع پیشیِن خود 
شانزده  انتخابات  در  طالبان  باشد.  کرده  نظر  تجدید 
حمل نشان دادند که هیچ گونه اراده یی برای گفت وگو 
و مذاکراِت صلح ندارند و با تحریم انتخابات به عنوان 
اصلی ترین راهکار انتقال قدرت، خود را عماًل از این 

روند کنار کشیدند. 
و  شورشی  گروه های  ارادۀ  و  خواست  برخالف  اما 
بسیار  پیام  حمل  شانزده  در  افغانستان  مردم  تندرو، 
و  تمامیت خواهان  همۀ  به  را  خود  واضِح  و  روشن 
افغاانستان در  پیام مردم  خشونت طلبان اعالم کردند. 
شانزده حمل به این گروه ها چنان واضح بود که حتا 

جامعۀ جهانی را نیز دچار تحیر کرد. 
غیرواقع بینانه یی  جو  به دلیِل  پسین  سال های  در 
گروه های  دیگر  و  طالبان  به  نسبت  حاکم  تیم  که 
این  دچار  بسیاری ها  بود،  آورده  به وجود  شورشی 
مخالف  شورشی  گروه های  احتماالً  که  شدند  شبهه 
دولت، در میان مردم از جایگاهی برخوردار اند. ولی 
افغانستان با حضور بی سابقۀ  در شانزده حمل، مردم 
خود در پای صندوق های رای، عماًل به هرگونه تفکِر 
تمامیت خواهانه »نه« گفتند. شانزده حمل نشان داد که 
مردم افغانستان خواهان چه گونه نظام و ارزش هایی اند 
به  حاضر  نیز  ارزش ها  این  تحکیِم  و  تأمین  برای  و 
و  گوشه  در  طالبان  بارها  مگر  هستند.  دادن  قربانی 
کنار کشور، با پخش اعالمیه ها و شب نامه ها به مردم 
پای صندوق های  به  رفتن  از  که  بودند  نداده  هشدار 
رای اجتناب ورزند؟ چرا با وجود این همه تهدیدها و 

هشدارهای خطرناک، بازهم مردم به پای صندوق های 
رای حاضر شدند؟!

 دلیِل حرکِت مردم در شانزده حمل، کاماًل مشخص 
بود. مردم به این صورت نشان دادند که یک صدای 
واحد اند و به ارزش های مشترک ارج می گذارند. در 
با  حتماً  که  نکرد  وادار  را  مردم  کسی  حمل  شانزده 
بیرون  از خانه های خود  انجام شده  وجود تهدیدهای 
شوند و خطر کنند؛ اما آن ها با آگاهی نسبت به آیندۀ 
کشور، این خطر را با جان و دل پذیرفتند. آیا شانزده 
تندرو  و  تمامیت خواه  گروه های  برای  درسی  حمل، 
نمی تواند باشد؟ پس چرا دولت هم چنان آب در هاون 
می کوبد و دروازۀ گروه هایی را دق الباب می کند که در 

مخالفت با ارزش های مردم قرار دارند؟
 مردم به گونۀ واضح در شانزده حمل، راهِ خود را از 
بازهم  اما  کردند.  گروه های خشونت طلب جدا  تمام 
دولت مردان کشور، همان سازِ کهنه را کوک می کنند 
شوند.  هم کاسه  خشونت طلبان  با  که  اند  منتظر  و 
هم کاسه گی با خشونت طلبان و گروه های شورشی اگر 
بدون  می داشت،  کشور  دولت مردان  حاِل  به  سودی 
نشان  مردمی  مطالباِت  و  در حرکت ها  را  شک خود 
کامِل خویش  انزجارِ  شانزده حمل،  در  مردم  می داد. 
قاتالِن  برابر  در  کرنش گرانه  سیاسِت  هرگونه  از  را 
که  می ماند  باقی  دلیلی  بازهم  آیا  دادند.  نشان  خود 
که  خود  سلطه گری  روزهای  آخرین  در  ارگ نشینان 
آفتاب بخت شان رو به افول گذاشته، دست به دامِن 
مردم ساالرانه  ارزش های  و  صلح  مخالِف  گروه های 

شوند؟
را  و صلح  گفت وگو  دروازۀ  هرگز  افغانستان  مردم   
جبونانۀ  عمل کرد  و  مواضع  به  نسبت  ولی  نبسته اند، 
حق شان  این  تردید  بدون  و  معترض اند  دولت مردان 
و  بگیرند  تصمیم  کشور  آیندۀ  به  نسبت  که  است 
برای  اراده یی  اگر  طالبان  باشند.  داشته  موضع گیری 

بدون  می داشتند،  افغانستان  در  و صلح  امنیت  تأمین 
شک چنان با بی رحمی دم از کشتار مردم در انتخابات 
نمی زدند. فقط یافته های ریاست امنیت ملی، حاکی از 
و  تهاجمی  انتحاری،  مورد حملۀ  ده ها  عقیم ساختِن 
سازمان یافته بر مراکز رای دهی در شانزده حمل است. 
تخریب کارانه،  فعالیت های  از  حجمی  چنین  با  آیا 

هم چنان می توان دم از مذاکرات صلح زد؟
ندارند و  بدانند که هیچ حمایِت مردمی  باید  طالبان 
مانند دیگر گروه های تندرو، از سوی مردم افغانستان 
اما در این میان، تالش های ارگ کاماًل  طرد شده اند. 
سلطۀ  پایان  به  زیرا  می رسد.  نظر  به  غیرمسووالنه 
رهبری فعلی، چیزی باقی نمانده و این دولت منتخِب 
با  رابطه  در  را  خود  موضِع  باید  که  است  بعدی 

گفت وگوهای صلح روشن کند. 
آقای کرزی و اطرافیاِن او در سیزده سال گذشته نشان 
دادند که هیچ اراده و نیتی برای تأمین صلح ندارند. 
این گروه عمدتاً زیر نام گفت وگوهای صلح، اهداف 
ربطی  هیچ  که  می کند  جست وجو  را  خود  سیاسی 
ادامۀ  باشد.  داشته  نمی تواند  افغانستان  مردمِ  منافع  با 
حکومِت  و  دولت  وظایف  از  صلح،  گفت وگوهای 
بعدی می تواند باشد تا در روشنایی ارزش های نظام 
قبول  قابل  مکانیزم  افغانستان،  مردم  با  تفاهم  در  و 
گونه  هر  بدون  شود.  تدوین  آن  برای  قانون مندی  و 
به حوزۀ گفت وگوهای صلح،  وارد شدن  استراتژی، 
می تواند به ادامۀ درگیری های بیشتر و بی ثباتِی سیاسی 
منجر شود. دولِت آینده که مشروعیِت خود را از درون 
صندوق های رای می گیرد، بیشتر از هر جناح و گروهِ 
دیگری ُمحق است که راهکار صلح در افغانستان را 
مشخص کند. پس نباید انتظار زیادی از گفت وگوهای 
واپسین  در  کرزی  آقای  این که  مگر  داشت،  دبی 
معاملۀ  به  دست  بخواهد  خود  ارگ نشینِی  روزهای 

سیاسِی دیگری با گروه طالبان بزند.
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میانگین عمر مردم...
به سن 5 سالگی از بین می  رود، در حالیکه به گفته وی 

ده سال قبل از هر4 نوزاد یک کودک از بین می رفت.
آموزش  افغانستان،  عامه  وزیر صحت  در همین حال 
قابله های مسلکی زن و عرضه خدمات صحی با کیفیت 
در نقاط دور دست کشور را از دستآوردهای مهم این 

وزارت خواند.
نهادهای  مردم و مسووالن  از  این همه شماری  با  اما 
جامعه مدنی از عرضه خدمات بی کیفیت صحی برای 
از  بسیاری  که  می گویند  کرده  نگرانی  ابراز  مریضان 
مردم مجبور اند جهت تداوی به بیرون از کشور سفر 

نموده و مصارف هنگفت را بپردازند.
صحی  کمیتۀ  بخش  رییس  محقق  ناصر  محمد  داکتر 
جامعه مدنی که در این نشست حضور داشت گفت:  

و  جان  به  نسبت  مدنی  جامعه  نگرانی  ترین  مهم   «
سرنوشت افغان ها مسأله مسافرت بی رویه شهروندان 
تداوی  و  تشخیص  درمان،  برای  کشور  از  خارج  به 

است.«
پیش از این نیز برخی از ادارات بین المللی از عرضه 
کرده  نگرانی  ابراز  افغانان  برای  پائین صحی  خدمات 

است.
در  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته  گزارش  اساس  بر 
حال حاضر در 13 والیت افغانستان مردم به خدمات 

اولیه صحی دسترسی ندارند.

به ارادۀ مردم احترام...
تا  خواست  افغانستان  سیاست مداران  از  او 
تفاهم  با  انتخابات  نتایج  پذیرش  خصوص  در 

برخورد کنند.
آقای سالنگی گفت: »صدا و پیام من به سیاسیون 
مردم  امروز  که  را  عزتی  که  است  این  کشور 
که  را  همتی  و  بخشیدند  خود  برای  افغانستان 

باید  را  این  داشتند،  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
تحمل  روحیۀ  با  ما  سیاسیون  و  کنند  پاسداری 
و برادری در رابطه به سالمت انتخابات و نتیجۀ 

آن، تفاهم ملی و برادرانه داشته باشند.«
اشتراک  با  افغانستان  مردم  افزود  سالنگی  آقای 
در  که  کردند  ثابت  حمل   16 انتخابات  در 
مقابل کسانی که می خواهند کشور را به چالش 

بکشانند، با هم متحد و یک پارچه استند.
در  مردم  گان  نماینده  از  شماری  حال،  این  در 
نیروهای  برازندۀ  نقش  از  تقدیر  ضمن  مجلس 
می گویند،  انتخابات  پروسۀ  در  کشور  امنیتی 
انتقال  پروسۀ  قسمت  در  نیروها  این  مسوولیت 

قدرت سیاسی در کشور بیشتر شده است.
فوزیه کوفی که در این نشست حضور داشت، 

نقش نیروهای امنیتی امنیتی را در پروسه انتقال 
قدرت و اعالن نتایج نیز بسیار مهم خواند.

انتخابات  در  که  نامزادنی  گفت،  کوفی  خانم 
موفق نمی شوند اگر بخواهند نظم را در کشور 
برهم بزنند در آن صورت وظیفه نیروهای امنیتی 
جلوگیری  بی نظمی  هرگونه  از  تا  است  کشور 

کنند.

کمیسیون های انتخاباتی...
عدم پای بندی این مسووالن به قانون است.

در مورد تقلب ها پیش داوری نکنید
این  دیگر  عضو  صمیم  سمیع اهلل  حال،  این  با 
کمیسیون های  مسووالن  که  کرد  تأکید  مجلس 
انتخاباتی نباید در اعالم انجام تقلب در انتخابات 
پیش داوری کنند، بلکه آن ها باید تمام تقلب ها و 
تخلف های انتخاباتی را بررسی کرده و نتایج را 

بر اساس آن اعالم کنند.
صمیم در ادامه سخنان خود با اشاره به اتهامات 
مقامات  برخی  مطرح شده درخصوص دخالت 
این  گفت:  انتخابات  روز  تقلب های  در  محلی 

مقام ها باید به دادگاه معرفی شوند.
مناطق  برخی  در  انتخاباتی  تعرفه های  کمبود 

افغانستان امری سازمان یافته بود
سیما جوینده عضو دیگر این مجلس نیز خواستار 

ریاست  انتخابات  آرای  شمارش  در  شفافیت 
جمهوری و شوراهای والیتی این کشور شد.

جوینده گفت: در صورتی که شفافیت در شمارش 
باشد، آن ها  نداشته  افغانستان وجود  آرای ملت 
در انتخابات  بعدی پکشور شرکت نخواهند کرد.
رسیدن  دیر  و  کمبود  از  پارلمان  عضو  این 
انتقاد  نیز  غور  والیت  در  انتخاباتی  تعرفه های 

کرد و آن را یک امر سازمان یافته عنوان کرد.

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 
برای  و  شد  برگزار  حمل   16 در  افغانستان 
آرای  و  تقلب  میزان  درخصوص  اظهارنظر 

صحیح تا اعالم دقیق نتایج باید صبر کرد.
مستقل  کمیسیون  سخنگوی  نور  نورمحمد 
انتخابات افغانستان گفته است که برخی تقلب ها 

نمی تواند شفافیت انتخابات را زیر سؤال ببرد.

سرنوشت آرای مردم چه...
در یک نشست خبری در کابل گفته بود که تاکنون حدود 
2٠ الی 25 درصد از آرای شمرده شده، وارد سیستم مرکزی 

این کمیسیون شده است.
قرار بود روز شنبه نتیجه 5 تا 1٠ درصد این آرا اعالم شود.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای  می شود  گفته  اما 
افغانستان، بعد از بیشتر از 7 ساعت جلسه در پشت درهای 
بسته، نتوانستند به توافقی در زمینه اعالم این نتایج دست 

پیدا کنند.
هنوز هیچ دلیل مشخصی برای تاخیر در اعالم این نتایج از 

سوی مسووالن کمیسیون ارائه نشده است.
روز جمعه منابعی در کمیسیون انتخابات به روزنامۀ ماندگار 
این کمیسیون  میان کمیشنران  بودند که اختالف نظر  گفته 
با آرای تقلبی و صندوق هایی  در مورد چگونگی برخورد 
که ادعا می شود به صورت غیرقانونی پر شده و مطرح شدن 
به  باعث  کمیسیون،  امور  در  بیرونی  دخالت های  احتمال 

تاخیر افتادن اعالم این نتایج شده است.
تأخیر در اعالم نتیجۀ انتخابات، نگرانی های نامزدان انتخابات 

ریاست جمهوری و مردم کشور را بر انگیخته است. 
را  انتخابات  کمیسیون  تحلیلگران  از  شماری  گذشته  روز 
متهم  بی طرفی  اصل  نکردن  رعایت  و  مدیریت  ضعف  به 

کردند. 
افغانستان  مردم  آرای  که سرنوشِت  نیست  معلوم  اکنون  تا 
با قبول چالش ها و خطرهایی حاضر شدند که به پای  که 
را  کشورشان  رییس جمهور  و  بروند  رأی  صندوق های 

برگزینند، چه خواهد شد. 
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 با نیروهای ویژۀ امریکا در عراق و افغانستان
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واکنش گوآردیوال به رویارویی با رئال

تیم ملی فوتبال کشور اولین تمرین خود را در شهر 
دوبی  عصر روز گذشته انجام داد. 

مجموعًا 1۹ بازیکن در این تمرینات حضور داشتند. 
قرار است جالل الدین شریعتیار، بالل آرزو و منصور 

فقیریار نیز به زودی با تیم ملی یکجا شوند. 
را  امارات  ویزای  امروز)دیروز(  تا  کارگر  یوسف 
دریافت نکرده است و همین امر باعث شد وی نتواند 

با تیم ملی به دوبی سفر نماید. 
با این حال، اریش روت مولر، سرمربی جدید تیم ملی 

دیشب با تیم ملی یکجا شد. 
با  دوستانه  مصاف  یک  در  یکشنبه  امروز  افغانستان 

قرغیزستان بازی می کند.

برزیل  فوتبال  ملی  تیم  سابق  ستاره 
پوشیدن  آرزوی  که  کرد  اعتراف 

پیراهن بارسلونا را داشت.
مروارید سیاه فوتبال برزیل یکی از 
بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان 
برای  حال  این  با  می آید  شمار  به 
هیچ تیم سرشناس اروپایی به میدان 

نرفت.
مجله  با  که  گفت وگویی  در  پله 
تایم داشت، اعتراف کرد که آرزوی 

او  داشت.  را  بارسلونا  پیراهن  پوشیدن 
گفت: آرزویم این بود که پیراهن بارسلونا 
را بر تن کنم. وقتی در سانتوس بازی می 
پیشنهاد  اروپایی  خوب  تیم  سه  از  کردم 
برزیل  گرفتم  تصمیم  حال  این  با  داشتم 
را ترک نکنم. اگر قرار بود در اروپا تیمی 
را برای بازی کردن انتخاب کنم، این تیم 
سبک  که  چرا  بود؛  بارسلونا  شک  بدون 
با سانتوس  بازی این تیم شباهت زیادی 

داشت.
از  آیا  که  سوال  این  درباره  ساله   73 پله 
ترک نکردن سانتوس پشیمان نیست، این 
گونه پاسخ داد: حتی اگر االن هم زمان به 

عقب برگردد باز هم حاضر نخواهم شد 
سانتوس را ترک کنم.

بار در سال های 1۹58، 1۹62 و  پله سه 
1۹7٠ با برزیل قهرمانی در جام جهانی را 
بازیکن  بهترین  عنوان  به  او  کرد.  تجربه 
قرن بیستم انتخاب شد؛ همچنان که چند 
ماه پیش هم نخستین توپ طالی افتخاری 
فیفا را به دست آورد. او از سال 1۹56 تا 
در  پله  کرد.  بازی  سانتوس  برای   1۹74
سال 1۹75 از سانتوس جدا شد تا برای 
کاسموس نیویورک بازی کند. او تا سال 
1۹77 در این تیم ماندنی شد و بعد از آن 

برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد.

معتصم  که  کرد  اعالم  افغانستان  ملی  امنیت  پیشین  رییس 
آغا جان یکی از فرماندهان طالبان که نقش مؤثری در روند 
ایفا  طالبان  و  افغانستان  دولت  بین  صلح  گفت وگوهای 

می کرد در امارات ناپدید شده است.
 امراهلل صالح رییس پیشین امنیت ملی در صفحه فیس بوک 
خود خبر داد که معتصم آغاجان یکی از رهبران سابق طالبان 
که در کابل حضور داشت و برای مذاکرات صلح به امارات 

سفر کرده بود در آن کشور ناپدید شده است.
صالح نوشته است که بر اساس اطالعاتی که به وی رسیده 

معتصم آغا جان در امارات در زندان به سر می برد.
با  که  طالبان  رهبران  از  یکی  آغاجان  معتصم  وی،  گفته  به 
حفظ هویت سازمانی خود ولی بدون اجازه »آی. اس. آی« 
امارات  در  بود،  کرده  آغاز  افغانستان  دولت  با  را  مذاکراتی 

متحده عربی مفقوداالثر یا دستگیر شده است.
به  مصاحبه  یک  در  گذشته  سال  وی  است:  افزوده  صالح 
نماینده گی از طالبان از مردم افغانستان عذرخواهی و بر ضد 

خط فکری تند تحریک طالبان صحبت کرد.
اوضاع  از  اطالعاتی  معتصم  اگر  شد:  مدعی  ادامه  در  وی 
کشورهای  با  پاکستان  اطالعات  سازمان  نزدیکی  و  منطقه 
انتخاب  دبی  را  خود  پایگاه  شاید  داشت،  )فارس(  خلیج 

نمی کرد و به افغانستان بازمی گشت.
دارد  دست  در  که  اطالعاتی  اساس  بر  شد:  یادآور  صالح 
تالش دولت افغانستان برای آزادی وی از زندان نامعلومی 

در امارات تاکنون نتیجه بخش نبوده است.
در همین حال، روزنامه »اکسپرس تریبون« پاکستان نیز خبر 

داده است که معتصم آغاجان در امارات ناپدید شده و این 
تأیید  نیز  معتصم  خانواده  اعضای  و  نزدیکان  را  موضوع 

کرده اند.
این روزنامه در ادامه به خبر کشته شدن مال رقیب یکی از 
دولت  با  صلح  مذاکرات  انجام  قصد  که  طالبان  فرماندهان 

افغانستان را داشت، اشاره کرده است.
دبی  در  دفتری  در  که  است  مدتی  جان  آغا  معتصم  مال 
طالبان  از  و  شده  صلح  مذاکرات  وارد  افغانستان  دولت  با 

خواسته تا از جنگ دست کشیده و به روند صلح بپیوندند.
در مقابل طالبان با رد اظهارات معتصم، وی را مهره یی فاقد 
طالبان  نماینده  وی  که  کرد  اعالم  و  عنوان  الزم  اثرگذاری 

نیست.

ادارۀ  جاسوس های  جدید،  گزارش  یک  اساس  بر 
صورت  به  آی(  بی  )اف  امریکا  فدرال  پولیس 
مخفیانه از 11 سپتمبر 2٠٠1 با سربازان امریکا در 

عراق و افغانستان همکاری داشته اند.
به گزارش راشاتودی، بر اساس این گزارش جدید 
روزنامه  در  گلدمن  آدام  و  تید  جولی  توسط  که 
واشنگتن پست منتشر شد، آمده است: اعضای تیم 
در  حمله  مورد  صدها  آی  بی  اف  گروگان  نجات 
عملیات  مشترک  فرماندهی  کنار  در  و  خاورمیانه 

ویژه انجام داده اند.
البته هر دو طرف این ارتباط را رد کرده اند اگر چه 
اف  همکاری  با  ویژه  عملیات  مشترک  فرماندهی 
به شناسایی  از رسانه دیجیتال  استفاده  با  بی  آی و 
مظنونان دست زده و اف بی آی شواهد و مدارک 
الزم را در اختیار این فرماندهی قرار داده تا مظنونان 

در امریکا مورد بازجویی قرار بگیرند.
از آنجا که فرماندهی عملیات مشترک در عراق و 
عملیات  انجام  به  گروه ها  سایر  از  بیشتر  افغانستان 
پرداخته، بسیاری از اعضا در اداره اف بی  آی نسبت 
به انجام فعالیت در این دو کشور بی میل بودند چرا 

که آن را یک شغل نظامی می دانستند.

جیمز دیویس وابسته حقوقی اف بی  آی در بغداد 
گفت:  پست  واشنگتن  به   2٠٠8 و   2٠٠7 سال  به 
جاسوس ها درباره اینکه این حضورشان در عملیات 
مربوط به ماموریتشان است یا خیر، دائما سواالتی 
موارد،  از  بسیاری  در  البته  و  می کردند  مطرح  را 

جاسوس ها کشته می شدند.
انجام  آی  بی  اف  در  بسیاری  هنوز  حال  این  با 
برای  موفقیت  به  دستیابی  برای  را  ماموریتی  چنین 
ضروری  امریکا  به  تروریسم  ورود  از  جلوگیری 

می دانند.
فرماندهی مشترک عملیات ویژه پیش از رخدادهای 
آن  از  پس  اما  داشت  وجود  نیز   2٠٠1 سپتامبر 
بار  بار در عراق و یک  یافت؛ یک  هدف جدیدی 
بروز  از  مواردی  اگر  و  شده  مستقر  افغانستان  در 
مکان های  در  هم  باز  دهد،  رخ  خصمانه  اقدامات 

دیگر مستقر می شود.
جرمی اسکاهیل، روزنامه نگار در کتاب خود با عنوان 
مشترک  فرماندهی  می نویسد:  کثیف«  »جنگ های 
عملیات ویژه با هدف انجام عملیات مخفیانه و به 
منظور سری نگه داشتن هویت افرادی که به انجام 

عملیات می پردازند، شکل گرفت.

به... افغانستان  سرنوشت 
و  می شود  چاپ  رای دهی  برگۀ  میلیون  چهارده  زمانی که 
تعداد رای دهنده گان هم به همین پیمانه است؛ پس چرا در 
مناطق پرجمعیت مانند هرات برگه رای دهی تا ساعت ۹ قبل 

از ظهر تمام می شود؟ 
این استاد دانشگاه همچنان افزود، تمام این موارد سواالتی 

اند که کمیسیون مستقل انتخابات باید به آن پاسخ دهد.
کوهستانی تصریح کرد، چون در افغانستان ما صاحب یک 
نظام شهروندی نیستیم و نبود یک نظام شهروندی رابطه ها 
را شکننده ساخته؛ بنابراین مردم به نتایج انتخابات دل بسته 
اند؛ اما اگر نتایج انتخابات شفاف نباشد، تنش ها اوج خواهد 

گرفت.
وی افزود، اگر کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات در 
گونۀ  به  را  شان  رسالت  حساس،  بسیار  زمانی  مقطع  این 
بی طرفانه ادا نکنند، کشور به طرف بحران خواهد رفت  و 

مسوول این بحران هم هر دو کمیسیون خواهد بود.
کمیسیون مستقل انتخابات  براساس فرمان شماره 21 رییس 

جمهور به تاریخ  یازدهم ثور سال 1383 ایجاد و در تشکیل 
رهبری خود7 عضو، به شمول یک رئیس ویک معاون که دو 

عضو آن خانم است، دارد.
بر اساس ماده 156 قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات، 
صالحیت و مسولیت اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و 
عهده  را  در کشور  مردم،  آرای عموم   به  مراجعه  همچنان 
دار بود و بودجه این کمیسیون از کمک های جامعه جهانی 

تمویل می گردد.
افغانستانی  مستقل  نهاد  یک  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
تصمیم  جهت  اساسی،  قانون   52 ماده  اساس  بر  که  است 
گیری در مورد تمام اعتراضات و شکایات مربوط به پروسه 
انتخابات ایجاد شده و این کمیسیون می تواند به شکایات 
در مورد نقض قانون انتخابات طوری که در ماده 53 قانون 
تسجیل گردیده رسیده گی نماید و همچنان می تواند مطابق 
ماده 54  محدودیت های را در صورت که مشخص شود که 

خالف رفتاری صورت گرفته، وضع نماید. 

ناجیه نوری    

بایرن مونیخ  اسپانیایی  سرمربی 
نیمه  در  رئال مادرید  با  جدال 
را  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی 
سخت دانست اما به صعود تیمش 

به فینال اطمینان دارد.
بایرن مونیخ در حساس ترین بازی 
اروپا  لیگ قهرمان  نیمه نهایی  دور 
باید به مصاف رئال مادرید برود.

پپ گوآردیوال، سرمربی اسپانیایی 
این  برابر رئال را در  بایرن دیدار 
مرحله سخت توصیف کرد. او که 
بازیکنان  برابر  بارسلونا  با  بارها 
رئال مادرید به میدان رفت، گفت: 
تیم های  بهترین  از  بایرن  رئال و 
هستند.  اروپا  فوتبال  حاضر  حال 
تیم  دو  برای  سختی  رویارویی 
پیش  سختی  دیدار  بود.  خواهد 
به  صعود  ما  هدف  اما  داریم  رو 

فینال است.
بارسلونا  با  بار  دو  که  گوآردیوال 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را 
به  افزود: رئال را  به دست آورد، 
خوبی می شناسم چرا که بارها با 
بارسلونا برابر این تیم صف آرایی 
رئال  با  دیدار  آماده  ام.  کرده 
هستیم. اطمینان دارم که تیمم می 
تواند پیروز این جدال سخت شود 

و به فینال راه یابد.
مانوئل نویر، سنگربان باواریایی ها 
بسیار  را  رئال  برابر  دیدار  هم 
گفت:  او  کرد.  توصیف  سخت 
بدون شک دیدار سختی پیش رو 
این  در  شدن  پیروز  برای  داریم. 
دو  هر  در  باید  رویارویی سخت 
نهایت  با  و  اشتباه  بدون  دیدار 

تمرکز ظاهر شد.

تیم ملی فوتبال افغانستان امروز 
به مصاف قرغیزستان می رود

اعتراف پله:

 آرزویم پوشیدن پیراهن بارسلونا بود

معتصم آغاجان در امارات ناپدید شده است

ورزش



Year 6 y  NO 1275 y Sunday 13 April 2014

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : مجتبی امیری

گروه نويسنده گان:   حلیمه حسیني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگران: ناجیه نوري، عرفان مومند و 
محمد هارون مجیدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com 0789510066 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

روزنامهماندگاربرایسالجاریخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برایدانشجویانبرایدفـاتر
واساتیددانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

0776930565-0784301640:شویدتماسبههاشمارهاینباروزنامهدراشتراکبرای

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

ناجیه نوری 

ساعِت 5 صبح بود که از خانه به سوی محِل نظارت حرکت 
کردم. به محِض رسیدن به سرک اصلی، نخستین چیزی که 
توجه ام را به خود جلب کرد، ایست های بازرسِی پولیس و 

سکوت وخلوِت شهر بود. 
شهر، کاماًل سوت وکور بود و به جز مأموران  پولیس، کِس 
دیگری به چشم نمی خورد. باالخره به سایتی که قرار بود 
من در آن جا ناظر باشم، رسـیدم؛ اما برخالف خیابان های 
و  بسته  صف  آن جا  در  مردم  از  عظیمی  خیِل  خلوت، 
بودند.  رای دهی  مرکِز  شدِن  باز  و  مسوولین  آمدِن  منتظر 
به  دادن  رای  برای  حالی  در  مردم  از  عظیم  جمعیِت  این 
نامزدهای مورد نظرشان صف بسته بودند که طالبان با انجام 
حمالت انتحاری و انفجاری، کوشش کرده بودند از شرکِت 

مردم در انتخابات جلوگیری کنند. 
اما  می بارید؛  تمام  با شدِت  باران  و  بود   ساعت، 7 صبح 
ما  بودند و  برای رای دادن، صف های طوالنی بسته  مردم 
هوا  آن که  وجود  با  بودیم.  شده  سرگرم  خود  کارِ  به  هم 
بسیار سرد بود، مردم با شور و اشتیاِق فراوان می آمدند تا 
به نامزد مورد حمایِت خود رای دهند و حتا کودکانی که با 
والدین شان  آمده بودند نیز اصرار داشتند که انگشت آن ها 

را هم رنگ کنند.
 برخی ها عکس های نامزدان را در دست داشتند و می گفتند 
که خانوادۀ ما گفته که به این آدم رای بدهید و بعضی ها هم 
اسِم یک نامزد را می گرفتند و می گفتند من به فالنی رای 
برایم نشان دهید. حتا برخی ها  را  او  لطفًا عکِس  می دهم، 
می گفتند  می کردند،  دریافت  رای دهی  برگۀ  که  زمانی 
آن جا  در  را  برگه  این  تا  است  کدام  نامزد  فالن  صندوِق 

بیاندازم!
من در آن روز سردِ بارانی حتا به رای دهنده گانی برخوردم 
که به دلیل کهولِت سن به مشکل می توانستند راه بروند و یا 
با مادرانی مواجه شدم که کودکاِن ُخردسال شان را در بغل 
داشتند، اما همه گی آمده بودند تا با رای خویش، حمایِت 

خود را  از نامزد مورد نظرشان اعالم کنند.   

باور  به دموکراسی  این موارد نشان می دهد که مردم  تمامِ 
دارند و خواهان انتقاِل مسالمت آمیِز قدرت سیاسی از طریق 

انتخابات اند .
اما شفافیت انتخابات، یکی از دغدغه های اصلی مردم بود 
و است. زیرا شفافیت در انتخابات ضمن آن که مشروعیِت 
به  نسبت  مردم  باور  می کند،  تضمین  را  آینده  حکومت 
متأسفانه هرچند  ولی  می بخشد.  تقویت  نیز  را  دموکراسی 
با  مردم  و  بود  همراه  مردم  اشتیاِق  و  شور  با  انتخابات 
حضورشان در انتخابات ثابت کردند که به دموکراسی باور 
دارند، این پروسه نیز مانند گذشته پُر از تخلف و تقلب بود.

شماری از رای دهنده گان، به دلیل نداشتن معلومات و یا هم 
بعضی  متأسفانه  اما  داشتند؛  راهنمایی  به  نیاز  کافی،  سواد 
ارایۀ  به جای  انتخابات،  کمیسیون  کارمندان  و  ناظرین  از 
خود  نظِر  مورد  نامزد  عکس  آن ها،  به  صادقانه  راهنمایی 
بدهید.  رای  آدم  این  به  که  می گفتند  و  می دادند  نشان  را 
در بعضی موارد، زمانی که رای دهنده گان از کارمندان و یا 
ناظرین کمک می خواستند تا به آن ها نامزد مورد نظرشان را 
نشان دهند، آنان به جای کمک و راهنمایی، برگۀ رای دهِی 

آن ها را به سودِ نامزد مورد حمایِت خود نشانه می کردند.
اما حاال پس از برگزاری انتخابات آن هم با حضور پُرشورِ 
کارکرد  سِر  بر  بحث  کرد،  غافل گیر  را  جهانیان  که  مردم 
کمیسیون های مستقِل انتخاباتی به عنوان مدیراِن این پروسه 
خودِ  و  انتخاباتی  بین المللِی  نهادهای  سیاسی،  فعاالن  و 
نامزدان است که می توانند در حفظ سالمت انتخابات، نقش 

بارزی ایفا کنند.
بودِن  مستقل  و  بی طرفی  بتواند  انتخابات  کمیسیون  اگر 
خود را ـ بدون دخالت حکومت ـ حفظ کند و کمیسیون 
شکایات انتخاباتی نیز وظایِف خود را به نحو احسن انجام 
پاسداری کنند،  به خوبی  از آرای مردم  نامزدان هم  دهد و 
ما در آینده شاهد یک حکومِت مشروع و مردمی خواهیم 
دست اندازی های  با  انتخاباتی  کمیسیون های  اگر  اما  بود. 
حکومت، نتوانند سالمِت آرای مردم را حفظ کنند  و نامزد 
نیاید، بدون شک  بیرون  انتخابات  از دِل  تأیید مردم  مورد 

کشور به سمِت بحران خواهد رفت!

تحلیلگران:انتخابات و چشم دیِد یک ناظِر انتخاباتی

به دستاِن دو کمیسیون  افغانستان  سرنوشت 
است انتخاباتی 

بسیار  شرایط  یک  در  افغانستان 
نهادهای  اگر  و  دارد  قرار  حساس 
را  رسالت شان  و  مسوولیت  انتخاباتی 
به گونۀ »بی طرفانه« و »غیرجانبدارانه« 
خواهد  بحران  به  کشور  ندهند  انجام 
بدون  بحران  این  مسوول  و  رفت 
کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون  شک 

شکایات انتخاباتی خواهد بود.
برخی از تحلیلگران با بیان این مطلب، 
در  انتخابات  کمیسیون  عملکرد  از 
آنان  می  کنند.  انتقاد  نیز  انتخابات  روز 

می  گویند که این کمیسیون یا به گونۀ عمدی و یاهم 
اوراق  مناطق  برخی  در  مدیریتی  ضعف  دلیل  به 
کمیسیون شکایات  و  است  فرستاده  کم  را  رأی دهی 

انتخاباتی باید این مسأله را به درستی بررسی نماید.
افغانستان  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز 
شکایات  کمیسیون  و  انتخابات  »کمیسیون  می گوید: 

هردو کمیسیون های بسیار ناموفق اند«.
او تأکید می کند: »نبود برگه های رای دهی در مناطقی 
ضعف  داشت،  وجود  آن جا  در  رأی  بزرگترین  که 

مدیریت کمیسیون انتخابات را نشان می دهد«.
اقدام  سر  بر  بحث  »حاال  افزود:  همچنان  رفیعی 
عملکرد  که  است  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
برگه های  کمبود  بر  مبنی  را  انتخاباتی  کمیسیون 
تلقی  سازمان یافته  پرجمعیت،  درمناطق  رای دهی 

می کند و یا اشتباه تخنیکی«.
مشکل  کمیسیون  هردو  مشکل  بزرگترین  گفت،  او 
ریاست  یا  ارگان  یک  در  زمانی که  و  است  مدیریتی 
ایجاد  اندازه مشکل  به همان  باشد،  مدیریت ضعیف 

خواهد شد.
رییس جامعه مدنی، اعالم نتایج پنج درصد آرا از سوی 
آماده سازی  منظور  به  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

نامزدن بازنده از لحاظ روانی عنوان می کند.
را  حساسیت هایی  نتایج  کل  اعالم  که  می  گوید  او 
به  را  نتایج  کمیسیون  بنابراین  کرد؛  خواهد  ایجاد 
طور تدریجی و با دالیل اعالم می کند تا قناعت سایر 

نامزدان فراهم گردد.
دانشکدۀ  استاد  کوهستانی  جعفر  حال،  همین  در 
حقوق دانشگاه کابل می گوید، هر چند کارکرد هر دو 
کمیسیون تا اکنون خوب بوده؛ اما نگرانی مردم پس 
از انتخابات است، زیرا مسأله تقلب یک مورد بسیار 

بحث برانگیز است.
برگه های رای دهی  اضافه کرد،  کمبود  وی همچنان 
در مناطق پرجمعیت یک تقصیر بزرگ است و باید 
در این خصوص کمیسیون مستقل انتخابات به مردم 

افغانستان توضیح دهد.

کوهستانی تاکید کرد،...                ادامه صفحه 7

بر اثر لغزش زمین در والیت تخار، حداقل چهار 
شدند.  تخریب  خانه   1٠٠ از  بیش  و  کشته  تن 
باران شدید و زمین لرزۀ نه چندان شدید، سبب 

لغزش زمین در دو روستای والیت تخار شد.
تخار  والیت  پولیس  سخنگوی  اثیر،  عبدالخلیل 
گفته است که این بالی طبیعی بامداد روز شنبه 
به  در ولسوالی روستاق  اپریل(   12 / )23 حمل 

وقوع پیوست. 
مرد  سه  شمول  به  غیرنظامی  »چهار  گفت:  اثیر 
و یک زن در نتیجه لغزش زمین، باران شدید و 
ولسوالی  دست  دور  روستای  دو  در  لرزه  زمین 

روستاق کشته شدند«.
در همین حال، عبدالطیف ابراهیمی والی تخار به 
دویچه وله گفت که بر اثر بارش تند باران، 118 
خانه تخریب و فقط یک نفر کشته شد. او گفت 
که صرف یک چوپان با مواشی اش بر اثر سیالب 
خیزش  با  که  افزود  البته  تخار  والی  شد.  کشته 

آب دریای »کوکچه« چهار جسد به منطقه آورده 
شدند؛ اما مشخص نیست که این افراد از ساکنان 

والیت بدخشان هستند یا ولسوالی روستاق.
کرده  اعالم  متحده  ایاالت  شناسی  زمین  مرکز 
درجه   4.1 شدت  به  لرزه  زمین  این  که  است 
ریشتر ساعت 2:3٠ به وقت محلی در عمق 2٠3 

کیلومتری زمین رخ داد.
که  است  گفته  تخار  والیت  پولیس  سخنگوی 
ممکن است شمار تلفات افزایش یابد. اثیر گفت 
ساکنان  و  شدند«  تخریب  خانه   1٠٠ »حدود  که 
به  اند.  رفته  تر  مرتفع  مناطق  به  ترس  از  منطقه 
گفته والی تخار، ساکنان منطقه در حال انتقال به 

ولسوالی »دشت قلعه« هستند.
لغزش زمین در فصل بهار، به دلیل بارش شدید 
باران در مناطق شمالی افغانستان رخ می دهد. این 
در حالی است که خانه های این مناطق استحکام 

کافی در برابر این گونه بالیای طبیعی ندارند.

100 خانه در تخار بر اثر لغزش زمین ویران شد


