
در  هرات  والیت  مردم  نمایندگان  از  شماری 
شورای والیتی اسنادی را ارایه کرده و ادعا دارند 
هرات،  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  که 
این  ادرسکن  ولسوالی  در  رأی  هزار   ۱۰ حدود 

والیت، تقلب صورت گرفته است.
شده  ارایه  اسناد  جمهور،  خبرگزاری  گزارش  به 
نشان می دهد که در ۸ مرکز رأی دهی در ولسوالی 
سایت  در  اما  نشده،  برگزار  انتخابات  ادرسکن 
لیست  در  مناطق  این  نام  انتخابات  کمیسیون 

پایگاه های رأی گیری شده آمده است.
این  مسووالن  هرات،  والیتی  شورای  نمایندگان 
کمیسیون را متهم به تقلب گسترده در انتخابات 
کرده و از مقامات دولتی خواستار رسیدگی به این 

قضیه شده اند.

حاجی صولت نورزی یکی از نمایندگان بر حال 
در یک  هرات  والیتی  انتخابات شورای  نامزد  و 
شان  داشته  دست  اسناد  گفت:  خبری  نشست 
بیانگر تقلبی وسیع در والیت هرات می باشد که 
از سوی کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته 
است....                                ادامه صفحه 6

ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج  از  آمار  جدیدترین 
به  انتخابات  زیاد  احتمال  به  که  می دهد  نشان  کشور 

دور دوم کشانیده می شود.
پنج شنبه  روز  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
جدیدترین آمار از شمارش آرای صندوق های رای را 
امور  وزیر  عبداهلل،  عبداهلل  نه  آن  طبق  که  کرد  اعالم 
پیشین  مالیۀ  وزیر  غنی،  اشرف  نه  و  پیشین  خارجه 

نتوانستند اکثریت آراء را به دست آورند.
افغانستان شمارش  از 34 والیت  آراء   ۸2 / حدود 6 
شده است و نشان می دهد که عبداهلل عبداهلل ۸ / 43 
آراء و اشرف غنی 9 / 32 آراء را بدست آورده است.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با اعالم این نتایج 
ادامه دارد. در همین  آراء همچنان  گفت که شمارش 

حال خبرگزاری رویترز با توجه به اعالم نتایج قسمی 
گزارش داد که رقابت تنگاتنگ عبداهلل و احمدزی به 
عنوان دو رقیب، احتماالً در دور دوم انتخابات شدیدتر 
خواهد شد؛ اما با توجه به پیشتازی چشمگیر عبداهلل 
عبداهلل، احتمال پیروزی وی در دور دوم قوت گرفته 

است.
به همین ترتیب، زلمی رسول با کسب ۱ / ۱۱ درصد، 
عبد رب  الرسول سیاف با 7 درصد، قطب الدین هالل 
با 6 /  با ۸ / 2 درصد، محمد شفیق گل آغا شیرزی 
درصد   ۰  /  5 با  سلطانزوی  داوود  محمد  درصد،   ۱
در  ترتیب  به  درصد   ۰  /  2 با  ارسال  امین  هدایت  و 
جایگاه های بعدی قرار دارند. محمد یوسف نورستانی، 
هفته  پنجشنبه  روز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 

گذشته گفت که این درصدی حاصل شمارش بیش از 
پنج میلیون و هشتصد هزار رای است.

رییس کمیسیون انتخابات گفته بود که »شک دارم که 
در مرحله اول یکی...                     ادامه صفحه 6
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گفته شده نزدیک به دو هزار صندوق رای مشکوک در 
سرتاسر افغانستان شناسایی شده است

انتخاباتی  به شکایت های  مقام های کمیسیون رسیدگی 
و  محل   7۰ از  بیشتر  آرای  که  می گویند  افغانستان  در 

مرکز رای گیری را باطل کرده اند.
نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون به بی بی سی گفته 
است که آرای...                             ادامه صفحه 6

آرا ۷۰ محل و مرکز رأی گیری 

انتخابات افغانستان باطل شد

چرا دور دوِم انتخابات؟

افشای اسناد تقلب در مراکز رأی دهی 
ولسوالی ادرسکن
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هر اقدامی كه انتخابات را از نتیجۀ اصلی و واقعِی آن 
منحرف و یا دور سازد، بدون شک برای ثبات و امنیِت 
باشد،  داشته  قرار  باید  اولویت  در  كه  افغانستان 
خطرآفرین است. دور دوم به عنوان یک اصِل احتیاطی 
حتمی.  اصل  یک  نه  و  می شود  شناخته  قانون  در 
كمیسیون انتخابات نباید این گمانه زنی را انجام می داد 
و خود را در مظاِن چنین اتهامی واقع می كرد كه نسبت 
جانب داری  نیست.  غیرجانب دار  انتخابات  نتیجۀ  به 
روند  به  زدن  صدمه  ضمن  انتخاباتی،  كمیسیون های 
ملی انتخابات، می تواند نتایِج اسف ناكی را نیز رقم بزند 
كه تحمِل آن برای افغانستان اگر نگوییم ناممکن، ولی 

بسیار دشوار خواهد بود!

سـیالب مرگبار در والیت های شمـالی و غـربی

8۰ تن جان باختند و صدها خانه ویران شدند



به  انتخابات  رفتِن  از  صحبت  روزها  این 
که  مکانیزمی  دید  باید  اما  است.  دوم  دورِ 
بر اساِس قانون انتخابات برای رفتن به دورِ 
دوم در نظر گرفته شده است، به کدام هدف 
نفِع  به  مطلوب  نتیجۀ  کدام  تأمین  برای  و 
انتخابات بوده است. با توجه به این که طبق 
قانوِن انتخابات کسی می تواند رییس جمهور 
شود که 5۱ درصِد کل آرای مردم را از آِن 
خود کند، سیستم اکثریتی مطلق برای تعیین 
ریاست جمهوری  انتخابات  میدان  برندۀ 
افغانستان به رسمیت شناخته شده است که 
این  به  برای رسیدن  بهترین ضمانت  شاید 
افغانستان  باشد که در کشوری چون  اصل 
اساِس  بر  نه  انتخاب ها  هم  هنوز  که 
شایسته ساالری بلکه بر اساِس قوم گرایی ها 
می گیرد،  صورت  سمت وسوگرایی ها  و 
باید کسی بر اریکۀ قدرت تکیه بزند که از 
حمایِت بیشتر از 5۰ درصِد رأی دهنده گاِن 
تضمیِن  یعنی  این  باشد.  برخوردار  کشور 
به  است  قرار  که  حکومتی  بقای  و  قوام 

دست برندۀ میدان ایجاد شود.
 اما پُرواضح است که اگر در همان دورِ اول 
نتیجۀ مطلوب حاصل شود، هم برای زنده 
نگاه داشتِن انگیزۀ مردم و هم صرفه جویی 
و  مفیدتر  ملت،  یک  هزینۀ  و  وقت  در 
هم  این بار  چرا  اما  بود.  خواهد  کارآمدتر 
دوم  دور  به  انتخابات  رفتِن  از  صحبت 

است؟
نامزد  دو  که  زیادی  فاصلۀ  به  توجه  با   
که  می رسد  نظر  به  دارند،  هم  از  پیشتاز 
جنجال ها  هم  دوم  دور  به  انتخابات  رفتِن 
و چالش های خاِص خود را داشته باشد که 
دوش  به  ناحیه  این  از  که  هزینه یی  اولین 
ملت تحمیل می شود، هزینۀ گزاف برگزارِی 
دوبارۀ انتخابات و یا اتالِف فرصِت تشکیل 
سوق  و  یک دست  و  همگون  دولِت  یک 
دولت های  تشکیِل  سمت  به  فضا  دادِن 
ائتالفی ست. چرا که در افغانستان، تاریخچۀ 
حرکت ها و سیاست گذاری هایی که بر پایۀ 
درخشان  چندان  بوده،  استوار  ائتالف ها 
ده ها  ائتالف،  هر  میان  از  همواره  و  نیست 
شعبه و شاخه و دسیسه و مشکل و بحران 

خلق شده است!
 مردم با حضورِ پُرشور و قاطِع خود این بار 
به موقِع  و  سریع  شدِن  روشن  انتظارِ  در 
بودند،  اول  دورِ  همان  در  انتخابات  نتایِج 

اما عمل کردهای کمیسیون های انتخاباتی، به 
گونه یی سازمان دهی شد که فرصِت یک سره 
شدِن کار در مرحلۀ اول را از فضای سیاسی 

کشور گرفت. 
آری  از  زیادی  قرنطین شدِن شمار  یا  باطل 
مزار  و  هرات  در  دوره  این  پیشتازِ  نامزد 
امن ترین والیات کشور  شریف ـ که جزِو 
هاله یی  در  هنوز  ـ  می شوند  محسوب 
و  روشن  پاسِخ  هیچ  و  دارد  قرار  ابهام  از 
نشده  ارایه  کار  این  برای  هم  قانع کننده یی 
کمیسیون های  تصمیم  که  هرچند  است. 
باطل  و  آرا  سرنوشِت  مورد  در  انتخاباتی 
یا قرنطین شدِن آن ها و سپس رسیده گی و 
ارزیابِی آرا حتا اگر به ابطال بیانجامد، جزِو 
کمیسیون ها  این  انحصارِی  صالحیت های 
است؛ اما تجربۀ حکومت دارِی آقای کرزی 
در  که  رسانده  اثبات  به  اخیر  سال های  در 
هر  بر  نظارتی  درسِت  سیستم  یک  نبود 
به  را  کلیدی  کارهای  که  نهادی  و  ارگان 
و  خودکامی  به  صالحیت ها  دارد،  دوش 

حق تلفی منجر می شود.
دست های  که  می شود  ادعا  امروز  این که   
و  دادن  خط  حال  در  ناپیدایی  و  پیدا 
به  انتخاباتی  کمیسیون های  کردِن  هدایت 
دور  هم  زیاد  است،  خاص  سمت وسویی 
دست کاری ها  این  اگر  نیست.  واقعیت  از 
باطل نمودن آرا،  این قرنطین کردن ها و  و 
بخشی از یک دسیسۀ بزرگ علیه تبارز ارادۀ 
واقعی مردم باشد، بدون شک می توان ادعا 
صورت  ملی  خیانِت  بزرگ ترین  که  کرد 
سنگین  جزایی  که  جرمی  است؛  گرفته 
برای مرتکبان و پیامدهایی تکان دهنده برای 

سرنوشت سیاسِی ما خواهد داشت.
 اگر افتخارِ این انتخابات و به نتیجه رسیدن 
انتقال  زدِن  رقم  نخستین بار  برای  آن، 
رییس جمهور  یک  از  قدرت  مسالمت آمیز 
به رییس جمهورِ منتخِب بعدی باشد، برای 
تکمیل و تداوم و قوامِ این افتخار تاریخی 
آن چه نیاز است، توجه و دقت به این نکته 
وقتی  مسالمت آمیز  انتقاِل  این  که  است 
موفقیت آمیز و کارآمد تجلی و تبارز خواهد 
به  را  قدرت  کسی  آن  به واقع  که  یافت 
دست گیرد که مردم وی را برگزیده اند. اما 
مردمی که برای تثبیت حاکمیِت خویش بر 
سرنوشت سیاسی شان، حاضر شدند قربانی 
دهند و بزرگ ترین تهدیدهای امنیتی را به 

یا  و  ضعیف  عمل کرد  هر  با  بخرند،  جان 
غلط و جانب دارانۀ کمیسیون های انتخاباتی، 
بی انگیزه گی  و  ناامیدی  ورطۀ  به  می توانند 
سقوط کنند. و این آفِت بزرگی ست که اگر 
انتخابات های  همۀ  شود،  ما  ملت  دامن گیر 

بعدی را از رنگ و رونق خواهد انداخت.
کمیسیون های انتخاباتی در آزمون گاه بزرگی 
از تاریخ کشور قرار دارند و تاریِخ این دیار 
نام و کارکردِ آن ها را ثبت و ضبط خواهد 
کرد و از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد که 
در این مقطع حساس تاریخی، چه کسانی 
در صدد دست زدن به خیانِت ملی برآمدند، 
و  انتخابات  مهندسی  پی  در  کسانی  چه 
و  شدند  آن  حقیقِی  نتایج  به  بردن  دست 
از  را  سره  کردند  تالش   وافعًا  کسانی  چه 
ناسره جدا کنند و فرصتی را مهیا سازند تا 
ملت پیرزوِی شخصی را به بزم بنشیند که 
با قدرِت سرانگشتاِن خود او را به روی کار 

آورده اند. 
و  بی پاسخ  نباید  شک  بدون  ملی،  خیانت 
بدون تعقیب باقی بماند. خیانت در امانت 
سیاسی  سرنوشت  که  امانتی  آن هم  ملت، 
عواقب  بزند،  رقم  است  قرار  را  آن ها 
کمیسیون های  باید  که  دارد  هولناکی 
نگذارند  شده،  که  قیمتی  هر  به  انتخاباتی 
این اتهامات علیه آن ها به تحقق پیوسته و 
خدای ناکرده درستِی آن  به اثبات برسد که 
در این صورت، بحرانی حقوقی و قانونی و 
که  شد  خواهد  کشوری  دامن گیِر  سیاسی، 
این روزها بدترین فضا و زمان برای ایجاد 

تشنج و هرج ومرج را دارد. 
هر تشنج و نزاِع سیاسی که ممکن به نزاعی 
گرم و فیزیکی بیانجامد، همان تهدیدی ست 
که فقط در حالتی متصور است که ملت به 
این باور برسد که رأی و ارادۀ آن ها به هیچ 
گرفته شده و گروهی با زدوبندهای شرم آور 
می خواهد در واپسین لحظات، فرصتی برای 
ائتالِف ناصادقانۀ خود با کسی که باالترین 
این رو  از  کند.  مهیا  دارد،  را  بُرد  احتمال 
ائتالف هایی که با کشاندِن انتخابات به دور 
دارد،  آن ها وجود  احتمال شکل گیری  دوم 
این که بر محورِ صداقت، ظرفیت  از  بیشتر 
اساِس  بر  بیشتر  باشد،  مساعی  تشریِک  و 
که  منفعت طلبی هایی ست  و  فرصت طلبی 
فرصت های  تمامِ  گذشته  ساِل  سیزده  در 
استثنایِی افغانستان را بر باد داده و می دهد!
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حلیمه حسینی

انتخابات به دوِر دوم می رود یا کشانده می شود؟  

انتخابات  مستقِل  کمیسیون  گذشته،  هفتۀ  پنج شنبۀ  روز 
به جای این که نتایج ابتدایِی انتخابات را طبق تقویِم انتخاباتی 
اعالم کند، به نشر آراِی هشتادوسه درصدِی قسمی پرداخت. 
بر بنیاد آماری که در آن روز ارایه شد، این گمان تقویت 
یافت که انتخابات به دور دوم می رود. اما نشِر آن آمار با 
واکنِش محتاطانۀ داکتر عبداهلل عبداهلل مواجه شد و او آمار 
ارایه شده را پرسش برانگیز و نگران کننده خواند، و هم چنین 
واکنش هایی در شبکه های اجتماعی و رسانه  ها در این باره 

به ظهور رسـید.
هیچ  آرا،  درصدی  پنجاه  نتایِج  نشر  با  آن که  علی رغِم 
دلیلی برای رفتِن انتخابات به دورِ دوم قابل مشاهده نبود، 
کار  در  کرزی  آقای  مبادا  که  بود  این  عمومی  هراس  اما 
کمیسیوِن انتخابات مداخله کند و این انتخابات را جبراً به 
دورِ دوم بکشاند تا در سایۀ آن به آن چه در سر دارد، جامۀ 
عمل بپوشاند. روی این نگرانی ها بود که در همین ستون 
نوشتیم که نباید انتخابات به دور دوم برده شود. ولی تعویق 
برای  نتایِج قسمی  اعالن  ابتدایی و نشر  نتایج  اعالِن  زمان 
کمیسیون  کار  در  زیادی  خطاهای  که  داد  نشان  سوم  بار 
مستقِل انتخابات وجود دارد و نیز عمل کردهای کمیسیون 
شکایت های انتخاباتی نشان داد که این کمیسیون نیز بدون 
در نظرداشِت مواردی که قانون به آن پرداخته، به کارهایی 
دست زده که سبب به ناحق باطل شدِن بخشی از آرای مردم 

شده است. 
نشر  از  کمیسیون  چرا  این که  سِر  بر  گمانه  ها  بحبوحۀ  در 
کرد،  خودداری  مختلف  بهانه های  به  ابتدایی  نتایج  اعالن 
سرانجام کمیسیون برگزاری انتخابات پس از رای زنی های 
شبانه روزی، نتایِج بیش از هشتاد درصد محالت رای دهی 

را به مردم اعالم نمود.
اگرچه قرار است تا شام امروز نتایج ابتدایی انتخابات اعالم 
شود؛ اما از خالِل گفته های رییس کمیسیون و آماده گی های 
دور  به  انتخابات  رفتِن  احتمال  که  شده  معلوم  قبلی شان 
بر  این  و  شده  تقویت  بسیار  مردم،  انتظار  برخالف  دوم 
حدس وگمان های مردم مبنی بر نحوۀ تصمیم گیرِی سلیقه یی 

و جانب دارانۀ کمیسیون های انتخاباتی صحه می گذارد. 
روز  نتایِج  اعالم  با  مخالف  و  موافق  گفت وگوهای  اکنون 
پنج شنبه جریان دارد و در روزها و هفته های آینده، مردم 
خواهند  زمینه  این  در  بیشتری  بحث های  شاهد  افغانستان 
بود. البته در صورتی که تصمیِم کمیسیون های انتخاباتی بر 
اساِس داده های درست و شفاِف از آرای مردم باشد، رفتِن 
امر  یک  دشواری ها،  تمام  علی رغم  دوم  دور  به  انتخابات 
مبنی  شواهدی  اگر  اما  بود.  خواهد  دموکراتیک  و  طبیعی 
آرای  با  سیاسی  برخورد  هم  یا  و  کمیسیون ها  دستبردِ  بر 
مردم به دست آید، یقینًا رفتن به دور دومِ انتخابات به شدت 
توسعه  بحران  جغرافیای  و  شد  خواهد  جنجال برانگیز 

خواهد یافت.
همه،  رأس  در  و  انتخاباتی  کمیسیون های  مسوولیِت 
آینده، بسیار  مسوولیِت آقای کرزی در روزها و هفته های 
این  نوِع  و  نحوه  زیرا  بود؛  و سرنوشت ساز خواهد  خطیر 
تصمیم گیری ها هم می تواند آروزهای مردم را تحقق بخشد 
و هم می تواند منجر به ایجاد بحران در کشور شود. اما حاال 
کارکرد کمیسیون  انتخاباتی در اعالن سومین نتایج قسمی، 
نشان می دهد که این کمیسیون آرای مردم افغانستان را تا 
برای  را  اعالن کرده و زمینه  به نحوی مهندسی شده  این جا 
رفتِن انتخابات به دورِ دوم مساعد نموده است. ساده ترین 
می خواهد  به عمد  انتخابات  کمیسیون  این که  برای  دلیل 
انتخابات را به دور دوم بکشاند، این است که اعضای ارشِد 
انتخابات به دور  از رفتن  ابتدای کارشان  از  این کمیسیون 
دوم سخن می گفتند و اینک این سخن ها با رفتارِ مشکوک 
است.  ساخته  شده  نزدیک  واقعیت  به  انتخابات  کمیسیوِن 
تقویت کرده  بسیار  را  انتخابات  مهندسِی  این روند، گمان 
است. زیرا با توجه به تأخیری که در اعالن نتایج ابتدایی 
صورت گرفته و با توجه به تغییر نیافتن آرای نامزد پیشتاز، 
رفتن انتخابات به دور دوم عملی تر به نظر می رسد. به هر 
انتظار  به  فراوان  نگرانِی  با  افغانستان  مردم  تمامِ  صورت، 
نشسته اند که ببینند کمیسیون  انتخابات افغانستان را به کدام 

سمت می برد!

کمیسیون انتخابات افغانستان را 
به کجا می برد؟
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آیا با شکست بهار عربی لندن دوباره »لندنستان« می شود؟
برقراری  در  بهارعربی  شکست 
لندن  خاورمیانه،  در  دموکراسی 
ناراضیان  فعالیت  مشکل  با  را 
رژیم های سرکوب گر جهان عرب 

مواجه کرده است.
در حال حاضر این پرسش مطرح 
مخالفان  سرکوب  آیا  که  است 
مانند  از دول عربی  بعضی  توسط 
بار  المسلمین،  اخوان  سرکوب 
دیگر لندن را به صورت پناهگاهی 
امن برای ناراضیان عرب مانند دهه 

۱99۰ در آورده است؟
سازمان  ماموران   ۱99۰ دهه  در 
فرانسه،  جاسوسی  و  اطالعات 
»لندنستان«  تمسخر  با  را  لندن 

می خواندند.
الجزایری  ناراضی  یک  گفته  به 
لندن فصای خوبی است برای بیان 

عقاید و باورهای سیاسی ناراضیان بدون آن که از سوی 
دیکتاتورهای کشورشان تحت فشار قرار بگیرند.

با  که  هستند  افرادی  ناراضیان  این  از  بسیاری  گرچه 
مخالفت های  ابراز  و  مبارزه  به  صلح آمیز  روش های 
افراطی  خود می پرداختند ولی شماری هم به گروه های 

خارجی وابستگی داشتند.
و  مشورتی  »کمیته  بنام  دفتری  بن الدن هم  اسامه  حتی 
اصالحاتی« تحت نظر یک نماینده اهل عربستان سعودی 
در لندن داشت که بعداً به مقامات امریکایی تحویل داده 

شد.
امنیتی  سازمان های  و  پولیس  داخله،  وزارت  سال ها 
عرب  ناراضیان  فعالیت  روی  به  را  انگلیس چشم خود 
به  پناه  دادن  با  شاید  که  دلیل  این  به  عمدتا  می بستند، 
اما  بماند.  امان  در  تروریستی  حمالت  از  انگلیس  آنها، 

بمبگذاری های لندن خالف آن را ثابت کرد.
در حال حاضر بعضی از مقامات دولت انگلیس در مورد 
فعالیت ناراضیان عرب در خاک این کشور ابراز شک و 

تردید می کنند.
انگلیس  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید  جاری  ماه  اوایل 
دستور داد در مورد فعالیت اخوان المسلمین تحقیق شود 
زیرا بعضی از گزارش های تایید نشده حاکی از احتمال 
حمالت  در  گروه  این  رهبران  از  بعضی  داشتن  دست 

تروریستی مصر بود.
به گفته یک کارشناس امور امنیتی انگلیس، درحال حاضر 
دیده  با  گروه ها  این  فعالیت  به  نسبت  کشور  این  مردم 

شک و تردید می نگرند.
آیا  عرب  جهان  در  دموکراسی«  »نبودن  به  توجه  با  اما 
ناراضیان  به  فعالیت صلح جویانه  اجازه  دادن  با  انگلیس 
رژیم های خودکامه، برای خود اعتبار کسب نمی کند؟ و 
آیا در صورت جلوگیری از این گونه فعالیت ها، ناراضیان 
دام  به  و  آورد  نخواهند  روی  زیرزمینی  فعالیت های  به 

گروه های افراط گرا نخواهند افتاد؟
کارشناس  اندرسن،  دیوید  پرسش ها  این  به  پاسخ  در 
انگلیس  دولت  تروریسم  به  مربوط  قوانین  که  مستقلی 
را بررسی می کند گفت گروه های تروریستی گروه هایی 
هستند که با توسل به اعمال خشونت بار مبارزه می کنند اما 
چنین تعریفی بسیار گسترده است و وزیر داخله انگلیس 
را  تروریستی  گروه های  که  حلقه یی  کردن  تنگ تر  برای 
می گیرد،  نظر  در  هم  را  دیگری  عوامل  می گیرد  بر  در 
در  و  می گذارد  آزمایش  محک  به  را  ناراضیان  فعالیت 
صورتی که آنها را خطرناک تشخیص دهد مانع از فعالیت 

و حضورشان در انگلیس خواهد شد.
اما مشکل اینجاست که انگلیس بارها در مورد ناراضیانی 
متحدان  با  برای جامعه خطرناک محسوب می شوند  که 
باره  این  در  و  است  داشته  نظر  اختالف  خود  عرب 

مرتکب اشتباه شده است.
از  مصر  و  یمن  دولت های  سالها 
المصری،  ابوحمزه  فعالیت  بابت 
یک روحانی تندرو و امام جماعت 
در  فینسبری پارک  مسجد  سابق 
شکایت  انگلیس  به  لندن،  شمال 
می کردند اما تا سال 2۰۰4 انگلیس 

درصدد بازداشت او برنیامد.
 2۰۰6 سال  در  سرانجام  ابوحمزه 
ایجاد  و  کشتار  به  ترغیب  جرم  به 
نفرت نژادی مذهبی به زندان افتاد، 
تحویل  امریکا  2۰۱2به  سال  در 
دست  اتهام  به  حال  و  شد  داده 
داشتن در حمالت تروریستی یازده 
سپتمبر در این کشور تحت محاکمه 

قراردارد.
از  بسیاری  عربی  بهار  از  بعد 
این گروه را خطری  رهبران عرب 
فعالیت  بابت  به شمارمی آورند واز  برای حکومت خود 

ناراضیان این گروه در انگلیس شکایت دارند.
هم  دیگری  بسیار  سازمان های  اندرسن  دیوید  گفته  به 
شده اند  اعالم  غیرقانونی  کشورهای خود  در  که  هستند 
اما نمی شود صرفا بر پایه و اساس ادعای این کشورهای 
مانع از فعالیت آنها شد. دولت انگلیس با معیارهای تعیین 
شده خود این سازمان ها را تحت بررسی قرارخواهد داد.
انگلیس  آیا  که  است  مطرح  پرسش  این  چنان  هم  اما 
و  نفرت  که  کسانی  فعالیت  از  باید  زمانی  چه  می داند 
خشونت را ترغیب می کنند جلوگیری کند و هم چنین بر 
چه اساسی می تواند اجازه آزادی بیان را برغم مخالفت 

بعضی از دولت های عربی به ناراضیان آنها بدهد؟
دولت انگلیس در بیانیه یی نوشته می خواهد نحوه برخورد 
با تروریسم و افراط گرایی را بهبود بخشد از جمله در 
انگلیس  ناراضیانی که در  بودن  اثبات خطرناک  صورت 
فعالیت دارند آنها را از داشتن حق شهروندی محروم و 

از انگلیس اخراجشان کند.
انگلیس  در  کردن  زندگی  و  آمدن   « افزوده:  بیانیه  این 
امتیازی است که ما به کسانی که به ارزش های ما احترام 
را  آن  می اندازند  خطر  به  مارا  جامعه  و  نمی گذارند 

نخواهیم بخشید.«

زنان و اقلیت ها
قربانـیان اصـلی در پاکـستان

اوباما و قصد دیدار
 از مسجدی در مالیزیا

پوتین:
 اینترنت پروژه سیا است

اعتراض حامیان اخوان به نامزدی 
السیسی در انتخابات مصر

مسجد  از  مالزی  به  در سفر  امریکا  رییس جمهور 
ملی این کشور بازدید خواهد کرد.

به  امریکا سفر خود  اوباما، رییس جمهوری  باراک 
مالزی را از بعد از ظهر روز شنبه آغاز خواهد کرد 
و قرار است روز یکشنبه از مسجد ملی مالزی دیدن 

کند.
مسجد  به  کشور  این  در  که  مالزی  ملی  مسجد 
»نگارا« معروف است، در سال ۱922 و در مکانی 
ساخته شده است که پیشتر کلیسا بود. این مسجد 
تاریخی  بناهای  مهمترین  از  یکی  حاضر  حال  در 

مالزی به شمار می رود.
بازدید  که  هستند  معتقد  مالزی  مسلمان  علمای 
نشان  مالزی  ملی  مسجد  از  امریکا  جمهور  رییس 
با جهان  بیشتر  ارتباط  به  اوباما  باراک  تعهد  دهنده 
باالیی  بسیار  اهمیت  از  اقدام  این  و  بوده  اسالم 

برخوردار است.
مذهبی  مشاور  زین«،  مهد  »عبدالهق  راستا،  این  در 
گفت:  مالزی  وزیر  نخست  رزاق«،  تون  »نجیب 
یک  مسجد  از  ابرقدرت  کشور  یک  رهبر  بازدید 
از  بهتر  اوباما نمی توانست  موضوع عادی نیست و 

این به اسالم ادای احترام کند.
شمار  به  امریکا  جمهور  رییس  اولین  اوباما  باراک 
سفر  مالزی  به  گذشته  سال   5۰ طی  که  می رود 

می کند.

علیه  حمالت  افزایش  از  پاکستان  بشر  حقوق  کمیسیون 
زنان و اقلیت ها در این کشور خبر داده و اعالم کرد که 
قتل های ناموسی و خشونت علیه اقلیت ها در این کشور 

در سال 2۰۱3 افزایش یافته است.
در  زن   ۸69 از  بیش  پی.تی.آی،  خبرگزاری  گزارش  به 
جریان قتل های ناموسی در پاکستان کشته شدند و این در 
حالی است که 56 زن دیگر در سال گذشته میالدی در 

جریان وضع حمل جان باختند.
حدود 6۸6 تن دیگر نیز در بیش از 2۰۰ حمله قبیله یی 
در سال گذشته میالدی کشته شدند که این تعداد از سال 
2۰۱2 ، 22 درصد افزایش داشته است؛ یکی از مرگبارترین 
حمالت علیه مسیحیان در سال 2۰۱2 رخ داده است، به 
پاکستان  پیشاور  در  کلیسایی  به  حمله ای  در  که  طوری 

دست کم ۱۰۰ تن کشته شدند.
جمعیت  پاکستان  بشر  حقوق  کمیسیون  گزارش  بر  بنا 
تبعیض  با  سیک ها  و  احمدی  هندوها،  مسیحیان،  اقلیت 

نژادی و افزایش خشونت ها مواجه شده اند.
درصد   2۰ تنها  که  شیعه  مسلمانان  علیه  خشونت ها 
در  می دهند،  تشکیل  را  پاکستان  میلیونی   ۱۸۰ جمعیت 

سال های اخیر با افزایش مواجه شده است.
زنان صورت  علیه  شدیدی  این، خشونت های  بر  عالوه 
گرفته و همچنین ۸۰۰ مورد اقدام به خودکشی زنان در 

سال گذشته گزارش شده است.
به  را  پاکستان  مقام های  این گروه حقوق بشری مستقل، 
از  حمایت  و  کشور  در  انسانی  اوضاع  بهبود  در  ناکامی 
مورد  را  آباد  اسالم  دولت  و  کرده  متهم  اقلیت ها  حقوق 

انتقاد قرار داده است.
همچنین کمیسیون حقوق بشر پاکستان به مساله افزایش 
نقض حقوق بشر و انجام حمالت گسترده علیه اقلیت ها 
و پرسنل رسانه یی و زندانی کردن ماهیگیران هندی اشاره 

کرده است.
در گزارش این گروه آمده است: در سال 2۰۱3 میالدی 
۱۱ خبرنگار کشته شده و تعداد دیگری نیز در پی وقوع 

حمالتی زخمی شدند.
پاکستان در شاخص آزادی جهانی در میان ۱79 کشور در 

رده صد و پنجاه و نهم قرار دارد.
به  همچنین  پاکستان  بشر  حقوق  کمیسیون  گزارش  در 
پولیس  توسط  محاکمه  بدون  کشتارهای  و  قتل ها  مساله 
اشاره شده و آمده است، 5۰3 تن در جریان 357 عملیات 
خشونت بار پولیس در پاکستان کشته شده در حالی که 49 

تن دیگر نیز زخمی شدند.
دبیرکل کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد: دولت اسالم آباد در دفاع از حقوق اولیه شهروندی و 
برنامه ریزی برای مقابله با خشونت ها علیه زنان و اقلیت ها 

ناکام مانده است.
خشونت ها  این  افزایش  نگران  ما  گفت:  ادامه  در  وی 
کاملی  برنامه  یا  و  جامع  رویکرد  هیچ  متاسفانه  هستیم. 
برای دفاع از حقوق شهروندی در پاکستان وجود ندارد و 
این بدان معناست که ما نمی توانیم اقداماتی را انجام دهیم 

تا شهروندان پاکستانی از حقوق خود بهره مند شوند.
درباره حمله  را  نگرانی خود  ادامه  در  مسوول  مقام  این 
به حمید میر، خبرنگار باسابقه پاکستانی که در سوء قصد 
به جانش در کراچی جان سالم به در برد، ابراز داشت و 
انجام حمالت و  افزود: ما به شدت نگران این مساله و 
از  که  چرا  هستیم،  پاکستان  در  خبرنگاران  نقض حقوق 

آن ها دفاع نمی شود.

خصوص  در  هشدار  ضمن  روسیه  رییس  جمهوری 
سیا«  »پروژه  را  اینترنت  گوگل،  جستجوی  موتورهای 

خواند.
پوتین،  والدیمیر  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
جمع  در  خود  سخنرانی  در  روسیه  رییس جمهوری 
گروهی از روزنامه نگاران جوان به آن ها اطمینان داد که 
اینترنت از آغاز توسط سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
)سیا( کنترل می شده است و جاسوسی آن تا به امروز 

ادامه دارد.
وی افزود: این زندگی است و این نحوه کنترل اینترنت 
از  مساله  این  که  می دانیم  است.  آمریکایی ها  سوی  از 
و  شده  آغاز  سیا  پروژه  یک  عنوان  به  اینترنت  آغاز 

همچنان ادامه دارد.
وی در سخنرانی تلویزیونی خود در پاسخ به سواالتی 
که از سوی یک وبالگ حامی کرملین مطرح شده بود، 
به  می شود  گوگل  وارد  که  اطالعاتی  که  داد  هشدار 
تمامی سرورهایی که در آمریکا هستند نفوذ می کند و 

همه چیز آنجا کنترل می شود.
وی افزود که موتور جستجوگر یاندکس که به شدت در 
روسیه از آن استفاده می شود نیز شدیدا کنترل می شود.

وی افزود: بخشی از یاندکس خارج از کشور ثبت شده 
بلکه  نمی گیرد  قرار  استفاده  مورد  مالیات  برای  فقط  و 

برای سایر امور نیز به از آن استفاده می شود.
وی افزود: این موتور جستجو متعلق به سرمایه گذاران 
کشورهای  کنترل  به  نسبت  من  و  است  بین المللی 
خود  منافع  برای  باید  ما  نگرانم.  اینترنت  در  خارجی 
از  را  آن  ما  و  است  این روند در حال وقوع  بجنگیم. 

جانب دولت حمایت می کنیم.
وی در ادامه از بیان جزئیات بیشتر در خصوص اقدامات 

احتمالی خودداری کرد.

جمع زیادی از حامیان اخوان المسلمین مصر با برگزاری تظاهرات 
و تشکیل زنجیره های انسانی در والیت های مختلف، ضمن محکوم 
انتخابات  در  السیسی  عبدالفتاح  نامزدی  و  نظامی«  »کودتای  کردن 
ریاست جمهوری، خواهان بازگشت مشروعیت و سرنگونی »دولت 

کودتا« شدند.
حامیان  از  زیادی  جمع  الجزیرۀ،  خبری  شبکه  گزارش  به 
اخوان المسلمین مصر با برگزاری تظاهرات در والیت »الدقهلیه« و به 
دعوت از »ائتالف حمایت مشروعیت«، »کودتای نظامی« را محکوم 

کردند.
پرچم های  حمل  و  انسانی  زنجیره های  تشکیل  با  تظاهرکنندگان 
مرسی،  محمد  تصاویر  و  العدویۀ«  »رابعۀ  میدان  نمادهای  مصر، 
رییس جمهوری برکنار شده مصر، خواهان سرنگونی »دولت کودتا« 

و بازگشت مشروعیت شدند.
با  خود  مخالفت  اعالم  ضمن  تظاهرات  این  در  شرکت کنندگان 
انتخابات  در  مصر  سابق  دفاع  وزیر  السیسی،  عبدالفتاح  نامزدی 
ریاست جمهوری آتی تاکید کردند که مصر و ملت آن هرگز جایگاه 

و مکانی برای فاسدان نخواهد بود.
زمان  تا  خود  تظاهرات  به  که  کردند  تاکید  کنندگان  تجمع 
بازداشت شدگان، محاکمه کشتار  بازگشت کامل مشروعیت، آزادی 

تظاهرکنندگان و پایان دادن به بازداشت ها ادامه می دهند.
در منطقه »المنصوریۀ« واقع در والیت الجیزۀ نیز جنبش »زنان علیه 
کودتا« با برپایی زنجیره یی انسانی، خواهان سرنگونی »دولت کودتا« 

شدند.
در والیت »البحیرۀ« واقع در شمال قاهره نیز تظاهرات مشابهی در 
محکومیت نامزدی السیسی در انتخابات ریاست جمهوری و مداخله 

ارتش در حیات سیاسی کشور صورت گرفت.
از سوی دیگر صدها تن از اهالی بنی سویف در اعتراض به بازداشت 
9 تن از اهالی این منطقه توسط نیروهای امنیتی دست به تظاهرات 

زدند.
در همین راستا درگیری هایی میان اهالی این منطقه و نیروهای امنیتی 
رخ داد، از سوی دیگر »ائتالف حمایت از مشروعیت« در بیانیه یی 

اعالم کرد که از روز جمعه تظاهرات جدیدی را آغاز خواهد کرد.
سخنگوی  محرز  یاسر  بازداشت  مصری  منابع  دیگر  سوی  از 

اخوان المسلمین توسط نیروهای امنیتی خبر دادند.

                                                                                    فرانک گاردنر، خبرنگار شبکه خبری بی.بی.سی
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بخش دوم و پایانی

گذار از حاِل بد به حاِل خوب 
با 12 راهكار

پایین  6ـ خندیدن پس از صرف هر وعدة غذایی، میزان شکر خوِن شما را 
می آورد. 

متخصصان معتقدند عضالتی که ما از آن ها برای خندیدن استفاده می کنیم، برای 
دریافت انرژی، شکر خون را مصرف می کنند و این فرآیند خطر ابتال به دیابت، 

چاقی و حتا برخی از سرطان ها را کاهش می دهد.
بنابراین بعد از صرف غذای شب، در آرامش کامل بنشینید و مدتی به تماشای فلم 

کمدی مورد عالقۀتان بپردازید.

7ـ راه رفتن و حرف زدن هم زمان، موجب كمردرد می شود.
وقتی در حین راه رفتن، صحبت هم می کنیم، این کار مانع از همزمانی تنفس ما با 
گام های مان در هنگام برخورد پاها به زمین می شود. این عدم هماهنگی، موجب 
می شود که بخشی از ضربه های ناشی از برخورد گام ها به زمین به کمر وارد شود 

و موجب بروز کمردرد می شود.
توصیه می شود دفعۀ بعد اگر به هنگام خرید کردن موبایل تان زنگ زد، یک گوشه 

بنشینید و با تلفن صحبت کنید.

8ـ فشار دادن پاها روی هم مانع از ضعف كردن و بی حالی می شود.
پیدا کردید یا حس  از جای خود احساس سرگیجه  از سریع برخاستن  بعد  اگر 
کردید که منگ شده اید و چشمان تان سیاهی می رود، با این حرکت ساده می توانید 
جریان خون را به سرعت به مغز بفرستید و ضعف و سرگیجۀ خود را متوقف 

کنید.
ابتدا هر دو پای خود را روی زمین قرار دهید. بعد یکی از پاها را روی پای دیگر 
بیاندازید و تا جایی که می توانید در این وضعیت پاها را روی هم فشار دهید. 3۰ 

ثانیه در این وضعیت بمانید تا خون به مغزتان برسد و حال تان بهتر شود.
9ـ غفلت از كمردرد، تهدید جدی برای مغز است.

پزشکان دریافته اند افرادی که بیش از یک سال مبتال به کمردرد هستند، ۱۱ درصد 
از حجم سلول های مغزی آن ها در ناحیه یی که مربوط به کنترل یادگیری است، 
کاسته می شود. ظاهراً فشار مقابله با کمردرد این تأثیر نامطلوب را روی سلول های 

مغزی برجای می گذارد.
در صورت بروز کمردرد، فوراً از پزشک کمک بگیرید. اکثر کمردردها در صورتی 

که زودتر مورد توجه قرار بگیرند، قابل درمان هستند.

10ـ چاقی، احتمال بروز سردردها را تا دو برابر افزایش می دهد.
التهاب در عروق خونی ناحیۀ سر می شود که مهم ترین عامل  وزن زیاد موجب 

بروز سردرد است.
برای کاهش دردها، اقدام به کاهش وزن کنید و برای درمان سردردها از راهکارهای 
طبیعی استفاده کنید. مصرف روزانۀ داروهای مسکن در واقع موجب بروز سردرد 

می شود.

11ـ مشکل در اندام تناسلی مردانه می تواند عالمت عارضة قلبی باشد.
از  ناتوانی جنسی در مردان می تواند ناشی  آخرین مطالعات نشان داده است که 

تنگ شدن عروق خونی باشد.
به درمان های انترنتی و ماهواره یی اعتماد نکنید. در عوض برای چکاپ کامل به 

متخصص مراجعه کرده و قبل از هر چیز به پزشک خود اطمینان کنید.

12ـ داروهای سرماخورده گی، تأثیر نامطلوب روی توان باروری دارند.
داروهای سرماخورده گی که برای خشک کردن ترشحات بینی استفاده می شوند، 
در عین حال می توانند موجب کاهش مخاط دهانۀ رحم شود و در نتیجه باروری 

را مشکل می سازد.
بنابراین توصیه می شود: به جای داروهای ضد احتقان، از درمان های معمولی مثل 

ویکس استفاده کنید. 

منبــع: ایســـنا

خسرو صادقي بروجني 

برای  تا  کرده  تالش  نیز  هاروی  دیوید 
که  دیگِر جامعه  بخش های  درگیر ساختن 
در کار اجتماعی سهمی ندارند و از ستم و 
سرکوِب نظام سرمایه داری در رنج اند )تأثیر 
و  تولیدی  شیوۀ  خودبه خودی بودِن  فرعی 
سیاست تضعیِف قدرت نیروی کار که نیاز 
به ارتش ذخیرۀ کار )بی کاران( و گروه های 
حاشیه یی و »به دردنخور« را ایجاد می کند(، 
کند  ارایه  ارزنده  و  قابل توجه  طرح هایی 
که برای بحث سازمان دهی کارگر جمعی، 
طبقۀ کارگر و نیروهای پیرامونِی آن حایز 

اهمیت وافر است. 
»این  است:  معتقد  کالینیکوس]5[  الکس 
تلقی  که  است  اهمیت  حایز  نکته یی 
مارکس از طبقۀ کارگر را آن گونه نپنداریم 
که رسانه ها و کلیشه های آکادمیک به عنوان 
کارگراِن یدِی مردِ صنعتی به ما می نمایاند، 
میان  رابطه  مبنای  بر  طبقه  مارکس  برای 
تعریف  استثمارشونده  و  استثمارکننده 

مستلزم  بودن  کارگر  منظر  این  از  می شد. 
حفظ  جهت  در  اقتصادی  استقالل  فقدان 
پس  است.  خود  منابِع  مبنای  بر  و  خود 
در جهت  اجبار  وجود  مستلزم  زنده ماندن 
فروش نیروی کار تو به بنگاه سرمایه داری 
است و از آن روی که توان چانه زنی برای 
امر  این  نتیجۀ  است،  کم  بسیار  کارگر 
استثمار تو خواهد بود. کارگر بودن در این 
نیست.  کارخانه  در  یدی  کار  مستلزم  معنا 
می تواند کار در دفتر، شفاخانه، مکتب و یا 

دانشگاه باشد.«
حال اگر بخواهیم مسأله را ملموس تر کنیم، 
هواپیما،  مهماندار  یک  آیا  بپرسیم:  باید 
باربری، یک  موتر  رانندۀ  یک خلبان، یک 
خبرنگار،  یک  روزنامه نگار،  یک  پرستار، 
ُخرده فروش،  کارگر  یک  مهندس،  یک 
نظافت کار،  یک  آزمایشگاه،  محقق  یک 
یک کارمند پسته خانه، زنی که پشت رایانه 
نیمه شب  از  را  اجناس  که  مردی  نشسته، 
سوپرمارکیت  قفسه های  روی  صبح  تا 
می گذارد، آن که میوه می چیند، یک معلم 
و حتا یک مدرس دانشگاه، کارگر نیستند؟ 
از نظر مارکس همۀ اینان کارگر و بخشی 

جدایی ناپذیری از طبقۀ کارگرند. 
همۀ آنانی که اغلب با عنوان »طبقۀ متوسط« 
و »کارمندان« خطاب شان کرده و سعی در 

مبرا کردن شان! از »طبقۀ کارگر« داریم. 
موضوعی که بسیاری افراد و حتا بسیاری 
از نیروهای سیاسی مدافع حقوق کارگر از 
درِک آن عاجزند این است که: »کارمندان 

اردوگاه  در  گرفتن  قرار  واسطۀ  به  هم 
ابزارِ  مالکیت  عدم  هم چنین  و  کارمزدی 
بخش  خود،  کارِ  نیروی  فروش  و  تولید 
عظیمی از طبقۀ کارگر محسوب می شوند«. 
عدم  حضور یا عهده دار بودن کارهایی که 
نرم  تولید  یا  اجتماعی  خدمات  بخش  در 
در  و  کارگاهی  محیط  از  خارج  )کارهای 
اطالعات، فضای مجازی  ارتباطات،  زمینۀ 
و تکنولوژی( عمل می آید، هیچ مغایرتی با 

این موضوع ندارد. 
تعریفی  هرگونه  از  مهم، صرف نظر  مسالۀ 
گروه های  یا  آکادمیک  مجامع  طرف  از 
کارمندان  خود  تلقی  اجتماعی،  و  سیاسی 
عام،  نظر  از  است.  واقعی شان  جایگاه  از 
منزلت  نوعی  اساس  بر  کارمندان  جایگاه 
بر  تصور  و عمومًا  است  اجتماعی  رتبۀ  و 
که  هستند  کسانی  کارمندان  که  است  این 
مکان های  در  یا  ادارات  میزهای  پشت  در 
آموزشی و درمانی به دور از شرایط سخت 
را  تخصصی  و  دفتری  کارهای  محیطی 
انجام می دهند و اصوالً از کارگرانی که در 

کار  معادن  یا  کارخانه جات  و  ساختمان ها 
وقت  هر  و  باالترند  سروگردنی  می کنند 
می گویند  می آیند،  تنگ  به  کار  شدت  از 
یعنی  است،  بدتر  مزدوری  از  ما  کار  این 
کار یدی را به نوعی سخت تر ار کار خود 

می پندارند. 
شرایط  سختی  تحمل  و  یدی  کار  هرچند 
را  جسمانی  باالی  توان  و  نیرو  محیطی 
فرسوده گی  اساس  همین  بر  و  می طلبد 
ویژۀ  شرایط  اما  دارد،  دنبال  به  بیش تری 
ساختار  در  منکوب بودنش  با  کارمندی 
عدم   و  سازمانی  بوروکراتیک  سخت 
سد  و  تصمیم گیری  هرگونه  در  دخالت 
ِحقوق  احقاق  برای  تالش  هرگونه  کردن 
نوعی  نهایت  در  ناچیزش  درآمِد  و 
تفاوت  مسخ شدنش  و  ازخودبیگانه گی 

زیادی با دیگر هم طبقه یی هایش ندارد. 
درون طبقه یی  گرایش های  این که  لُّب کالم 
را دیگر نمی توان بر اساس فرمول قدیمی 
کارگِر یدی و فکری یا به تعبیِر سی رایت 
میلز جامعه شناس فقید امریکایی، »یخن آبی« 
و »یخن سفید« تعیین کرد، چه بسا آن منشی 
نسبت به کارگر ماهر در درجۀ باالتری از 

استثمار و محرومیت باشد. 
با چنین تعبیری از »کار« و »کارگر« است 
که می توان »طبقۀ کارگر« را نه طبقه یی در 
»اقلیت«، بلکه اکثریِت قاطع جامعه دانست 
معنوی  و  مادی  نَِعِم  تولیدکننده گان  که 
و  مواهب  این  از  غالبًا  اما خود  جامعه اند؛ 
به  تنها  می کنند،  تولید  که  عظیمی  سرمایۀ 

دست رفتۀشان  از  کار  نیروِی  بازتولیِد  قدرِ 
در فرایند تولید نصیب شان می شود. اکثریتی 
که اندک افزایشی در دستمزد و مزایای شان 
با هزار تبصره و قانون و الیحه در صحن 
 ِ یک  تیتِر  و  می شود  مطرح  مجلس  علنی 
طرح  »الیحۀ  می گردد،  اخبار  و  نشریات 
»پاداش  بازنشسته گان«،  حقوق  هماهنگ 
کارمندان دولت«،... تیترهایی اند که هر روز 
می بینیم و می شنویم، تو گویی که »لطفی« 
از  اما  شده.  نهاده  منتی  و  گرفته  صورت 
ارزش افزوده های ِکالِن تولیدشده از سوی 
همین طبقات و نحوۀ توزیع آن، صحبتی به 

میان نمی آید. 
از  نمیر«  و  بخور  »ناِن  عنوان  تحت  آن چه 
آن یاد می شود، در این واقعیت ریشه دارد 
که  می شود  نصیب شان  مقداری  تنها  که 
قادر به بقا و ترمیِم قوای جسمی و فکرِی 
»ارزش زایِی  فراینِد  به  بازگشت  برای  خود 
نه  و  باشند   )Capital Valorization( سرمایه« 
تمامی  سازد  قادر  را  آنان  که  اندازه یی  به 
شکوفا  را  خود  توانایی های  و  استعدادها 
تأمین  انسانی شان  نیازهای  کلیۀ  و  سازند 

شود.
پی نویس ها:

انگلس،  فردریک  و  مارکس  کارل   ]۱[
حسن  ترجمۀ  کمونیست،  مانیفست 

مرتضوی، ۱3۸۰، نشرآگه، ص 279 
حاضر  دوران  در  دیگر،  تعبیری  در   ]2[
نیز دکتر امیرحسین آریان پور معتقد است: 
و  روشن فکران  سرمایه داری  جامعۀ  »در 
حاکم  طبقۀ  نوکرِی  برای  را  متخصصان 

تربیت می کنند«.
حسن  ترجمۀ  سرمایه،  مارکس،  کارل   ]3[
 2۰9 صص  آگه،  نشر   ،۱3۸6 مرتضوی، 

-2۱۰
 Capital, Vol. 1, Vintage books, 1978,  ]4[
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عالی رتبۀ  استاد  کالینیکوس  الکس   ]5[
دانشگاه  در  سیاسی  علوم  و  جامعه شناسی 
تاکنون  وی  از  است.  لندن  کالج  کینگ 
شده  ترجمه  فارسی  به  کتاب  عنوان   7
تاریخی  »درآمدی  از:  عبارت اند  که  است 
ضد  »مانیفست  اجتماعی«،  نظریۀ  بر 
مارکس«،  انقالبی  »فلسفۀ  سرمایه داری«، 
»مارکسیسم و فلسفه«، »تحلیل امپریالیسم«، 
و  »تروتسکی  پست مدرنیسم«،  »نقد 

تروتسکیسم«. 

مفهوم 

واقعِی 

طبقۀ 

کارگر

بخش سوم و پایانی



شهرام پرستش 

اساس  بر  استروس  لوی  انسان شناسی ساختاری کلود 
گرفته  شکل  روشن گری  بزرگ  فیلسوف  اندیشه های 
خود  ترجمان  کانت  فراتاریخی  سوژۀ  چنان که  است؛ 
و  می یابد  باز  وی  آرای  در  انسان شناسی  زبان  به  را 
زبان شناسی  در  ابتدا  اگرچه  نیز  فنومن  و  نومن  تمیز 
بین زبان و گفتار  ساختاری دوسوسور در قالب تمیز 
آشکار می گردد، اما این استروس است که بن مایۀ این 
ساختار  مفهوم  بر  تأکیـد  با  انسان شناسی  در  را  تمیز 

بنیادی ذهن به نمایش می گذارد. 
مکتب  فکری  فضای  که  است  قرار  این  از  قضیه 
جایگاهی  دو  ذهن  از  ملهم  اصوالً  ساختارگرایی، 
ظاهر  و   )essence( باطن  هم چون  دوگانه هایی  و 
)appearance( است. در این مکتب اصالت با باطن یا 
ذات است که اگر چه نقش تعیین کننده را در زنجیرۀ 
امور بر عهده دارد و علت موجدۀ آن چیزی به حساب 
می آید که ظاهر و آشکار است لیکن همیشه نامرئی و 

پنهان از دیده گان است. 
استروس نیز انسان شناسی خود را بر این اساس استوار 
کرده است؛ چنان که فرض بنیادی او به ساختار ذهنی 
مشترکی بازمی گردد که همۀ بشریت را از ابتدای تاریخ 
آن  از  انسان  ذهن  دربرمی گیرد.  آینده  حتا  و  امروز  تا 
حیث که انسان است، ساختاری دارد که از طریق آن 
جهان را به گونۀ انسانی و در قالب آن ساختار ادراک 
به  نحوی  به  که  اموری  همۀ  دیگر،  بیان  به  می کند. 
ادراک انسان درآمده اند، از این صافی عبور نموده و 
تا حدی صیقل یافته اند که تصویر آن ساختار نامرئی 
را در سطح خود بازمی تابانند. درست از همین طریق 
است که می توان به ساختار بنیادی ذهن دست یافت؛ 
زیرا این ساختار علی رغم بنیادی بودنش به هیچ روی 
در  همیشه  باطنی  امری  منزلۀ  به  بلکه  نیست،  آشکار 
این  نقش  اما  می ماند.  پنهان  اعماق  دست نیافتنی ترین 
موجود نامرئی را در آینۀ وجود می توان شناسایی  کرد 
و به دفعات آن را بازخوانی و در نهایت بازسازی نمود. 
در حقیقت، راه رسیدن به این ساختار باطنی، تنها از 
که  چرا  است،  امکان پذیر  ظاهری  ساختارهای  طریق 
مشابهت این ساختارها در سایۀ ارجاع شان به ساختار 
مشاهدۀ  اوصاف،  این  با  می نماید.  فهم   قابل  بنیادی 
پا  تا  سر  حوزه های  در  ساختاری  همسانی  و  تشابه 
متفاوتی که از یک طرف به عینی ترین موضوعات نظیر 
موضوعات  ذهنی ترین  به  دیگر  طرف  از  و  خوراک 
و  آمد  خالف  تنها  نه  می گردد،  منتهی  اسطوره  نظیر 
شگفت انگیز نیست، بلکه کاماًل امری عادی و متعارف 

می باشد.
اصول  با  که  دارد  تذکره  یک  استروس  این جا  در   
مفروضه اش در مورد فراتاریخی و فراجغرافیایی بودن 
همین  است.  سازگار  تمامی  به  ذهن،  بنیادی  ساختار 
با  انسان شناسی  جنبۀ  او  مطالعات  به  که  است  تذکره 

برداشت مردم شناسان نسل های اولیۀ آن را می دهد؛ زیرا 
او انسان شناسان را دعوت می کند که به جای واکاوی 
الیه های در هم فرورفتۀ تمدن مدرن، سهل تر آن است 
ابتـدایی جست وجو  جوامع  در  را  بنیادی  ساختار  که 
نمود؛ جوامعی که به مراتب ساده تر از جوامع پیچیدۀ 
مـدرن می باشند و با کنار زدن الیه های نه چندان زیادی 
می توان به گوهر آن ها دست یافت. ماهیت این گوهر 
با گوهر جوامع مدرن هم هویت است. این مطلب به 
ساده گی پرده از رویکرد سراسر پوزیتیویستی استروس 
بازمی ستاند. اما به اعتقاد استروس، ساختار بنیادی ذهن 
بشر را تقابل ها و تضادهایی تشکیل می دهنـد که ذاتی 
آن به حساب می آیند. این تقابل ها و تضادها ماهوی 
ذهن انسان هستند و از این حیث بین انسان ابتدایی و 
این که  طرفه  ندارد.  وجود  تفاوتی  هیچ  مدرن،  انسان 
تعالیم  یادآور  ذهن  همزاد  تضادهای  و  تقابل ها  این 
محمل  به حق  که  می باشند  روشن گری  آمـوزه های  و 
ذهن دو جایگاهی است و استروس در ذیل این فضا 

پرورش یافت.
با این رویکرد، سر منشای همۀ اساطیر از جمله اسطورۀ 
ادیپ و اسطورۀ سرخ پوستان ایروکوا در همین ساختار 
تقابلی قرار دارد، ضمن آن که اسطوره به هر حال این 
تقابل ها و تضادها را در دل خود می خورد و آن ها را 
می گردد.  کلیت  نهایت شاهد  در  می کند، چنان که  گم 
این کلیت همان چیزی است که لوکاچ شیفته اش بود 
و آن را در حماسه جست وجو می کرد؛ حماسه یی که 
و  لوکاچ  طالیی  عصر  دارد.  اسطوره  در  ریشه  بازهم 
استروس نیز در دوره یی قرار داشت که این اساطیر و 
حماسه ها از آن جا می آمدند که جایی جز یونان باستان 
نیست. سرزمین یونان بهشت گم شدۀ آن ها است. هم 
از  دست  نمی تواند  هیچ گاه  لوکاچ  که  این روست  از 
حماسه بشوید؛ چنان که به هنگامی که حتا در کرامت 
رمان سخن می گوید، آن را حماسۀ دوران مدرن قلم داد 
می کند با این تکمله که قهرمان رمان آن بهشت گم شده 
شدۀ  پاره  پاره  جهان  با  مقابله  در  را  یونانی  کلیت  و 

جدید جست وجو می کند. 
برای لوکاچ، رمان یک گذرگاه شورانگیز است که در 
نهایت باید از آن گذشت و به حماسه بازگشت؛ کاری 
که تولستوی و داستایووسکی طالیه دارانش بودند. اما 
برای استروس رمان هیچ گاه جذابیت اسطوره را نداشته 
است اگرچه او می توانست این ژانر ادبی جدید را نیز 
به تقابل ذاتی وحدت و کثرت فرو بکاهد و همراه با 
لوکاچ آن را صورت وارونۀ اسطوره به حساب آورد. 
در  و حماسه  استروس  نزد  در  اسطوره  تقدیر،  هر  به 
که  هستند  مشروعی  ادبی  ُفرم های  تنها  لوکاچ،  نزد 

ورای زمان و مکان به حیات خود ادامه می دهنــد و 
رمان در این رهگذر مقامی بیشتر از یک ایستگاه بین 
این  اما آن چیزی که شرایط را برای  پیدا نمی کند.  راه 
نوع مواجهه با رمان فراهم می آورد، همانا زیرساخت 
و  سویی  از  لوکاچ  جامعه شناختی  تفکر  پوزیتیویستی 

انسان شناختی استروس از سوی دیگر است. هر دوی 
این اندیشمندان، تاریخ را یک دست می بینند؛ چنان که 
عصر طالیی یونان یا بهشت گم شدۀ لوکاچ که در پایان 
راه باز هم امید بازگشت به آن می رود، به نوعی از این 
ساختار  و  می کند  حکایت  یک پارچه گی  و  یک دستی 

بنیادی یا به عبارت بهتر طالیی ذهن استروس نیز که 
امروز  به  تا  تاریخ  سپیده دمان  از  انسان  مشترِک  قدر 

است به نوعی دیگر.
با این اوصاف، به جاست که تیوری های توضیح دهندۀ 
از  دیگری  صورت  مدرن،  دنیای  در  رمان  وضعیت 
تیوری های حماسه و اسطوره باشند؛ زیرا اگرچه عصر 
اسطوره و حماسه به ظاهر تمام شده است، اما در باطن 
امر تاریخ به حقیقِت خود باز خواهد گشت. اما و هزار 
اما که تاریخ تا کنون تاریخ بازگشت نبوده است و رمان 
ساختار  بازگشت  نشانه های  روی  هیچ  به  پست مدرن 
اسطوره و کلیت حماسه را با خود ندارد. اگرچه لوکاچ 
استنشاق  روشن گری  فکری  فضای  از  استروس  و 
کردند و در این فضا به کلیت و ساختار رسیدند، اما 
کلیت گریز  فیلسوفان  که  است  فضا  این  ذیل  در  هم 
این  آموزه های  متعاقب  برآوردند.  سر  ساختارزدا  و 
فیلسوفان دالیل بسیاری وجود دارد که این عصر را نه 
با عصر طالیی یونان باستان و نه حتا با عصر پس از آن 
یعنی دورۀ مدرن می توان مقایسه نمود. ظهور و افول 
ژانرهای ادبی از جمله اسطورۀ حماسه و رمان نیز از 

این منظر تأویل پذیر است.
 رمان فارغ از ویژه گی منثور خود که آن را در مقابل 
خصوصیاتی  می دهد،  قرار  منظوم  حماسۀ  و  اسطوره 
دارد که آن را به کلی از اسطوره و حماسه جدا می کند. 
از جملۀ این خصوصیات می توان به تاریخ مندی رمان 
در  کرد.  اشاره  اسطوره و حماسه  بی تاریخی  برابر  در 
اسطوره  در  آن که  حال  دارد،  خطی  جنبۀ  زمان  رمان 
قهرمان  قالب  در  تمایز  این  تجلی  می زند.  دور  زمان 
سو  یک  از  حماسه  و  اسطوره  انسانی  غیر  و  آسمانی 
انسانی رمان از سوی دیگر حلول  و قهرمان زمینی و 
رمز  و  راز  می توان  که  است  سیاق  همین  بر  می یابد. 
رنج های جاودانی قهرمانان اسطوره یی هم چون سیزیف 
را دریافت و یا دانست چرا خدایان یکی از قهرمانان 
حماسی ایلیاد و ادیسۀ هومر را به نوشیدن آب از جامی 
شکسته محکوم می کنند درحالی که او هرگز نمی تواند 
از آن جام آب بنوشد چرا که آبی در آن باقی نمی ماند، 

و یا شال بافتن بی سرانجام پنه لوپه را. 
و  تفرد  از  هیـچ وجه  به  حماسه  و  اسطوره  قهرمان 
این  زیرا  نیست،  برخوردار  رمان  قهرمان  تشخص 
هویت ریشه در تمایزی دارد که به تعبیر بوردیو، ذات 
مدرنیته است. قهرمان رمان، شخصیت روانی اجتماعی 
پیدایش  که  نیست  بی دلیل  این رو  از  دارد.  تاریخی  و 
رمان با رمان های تاریخی همراه بوده است که انعکاس 
به  اسطوره و حماسه  بی زمانی  برابر  در  را  زمان مندی 
خصوصیات  این  همۀ  می دهـد.  نشان  وجه  بهترین 
داللت بر آن دارند که رمان به منزلۀ یک ژانر، از اساس 
این  منشای  سر  است.  متفاوت  حماسه  و  اسطوره  با 
که  بازمی گردد  دوران هایی  تمایز  به  بی تردید  تفاوت، 

محمل این ژانرها بوده اند. 
دوران قدیم با بی زمانی خود سنت را تکرار می کند و 
تولد خرد  با  آن که دوران جدید  تقدس می یابد، حال 
چیز  هیچ  به  که  است  همراه  نقادی  عقل  و  خودبنیاد 
تاریخ  در  را  آن  و  نمی کند  رحم  نیز  عقل  خود  حتا 
این  در  نماید.  اسطوره زدایی  عقل  از  تا  می دهد  قرار 
دنیا چه جایی برای اسطوره باقی می ماند که از گزند 
عقالنیت بگریزد و در خلوت تقدس امان گیرد. بدین 
با جهان قدسی و رمان  تناظر اسطوره  ترتیب خطوط 
با جهان عرفی به آرامی نمایان می گردد. این به معنی 
اسطوره  از ساحت  به کلی  آن است که ساحت رمان 
مگر  بیابد  راه  رمان  به  نمی تواند  اسطوره  و  جداست 
آن که در کورۀ عقالنیت وبری اسطوره زدایی شده باشد. 
شاید همین قضیه است که آفرینش رمان از اسطوره را 
همیشه با مشکل مواجه کرده است؛ چنان که این تحویل 
که  است  شده  ختم  اسطوره  از  دیگری  روایت  به  یا 
هرگز به مرز رمان نرسـیده و یا در صورت موفقیت، 
تمایز صوری  تکفیر مواجه گردیده است. سرانجام  با 
و ماهوی این دو ژانر ایجاب می نماید که تیوری های 
به کار گرفته شده در تحلیل رمان، همان تیوری هایی 
نباشند که تحلیل اسطوره وامدار آن ها است. بی تردید 
اجتماعی  علوم  تحقیقات  در  رویکردی  از  قضیه  این 
سازگاری  پوزیتیویستی  نگاه  با  که  می شود  ناشی 

نخواهد داشت. 
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از اسطورۀ 
استروس 
تا رمان 

لوکاچ
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قهرمان اسطوره و حماسه به هیـچ وجه 
رمان  قهرمان  تشخص  و  تفرد  از 
ریشه  هویت  این  زیرا  نیست،  برخوردار 
در تمایزی دارد که به تعبیر بوردیو، ذات 
رمان، شخصیت  قهرمان  است.  مدرنیته 
روانی اجتماعی و تاریخی دارد. از این رو 
با  رمان  پیدایش  که  نیست  بی دلیل 
تاریخی همراه بوده است که  رمان های 
انعکاس زمان مندی را در برابر بی زمانی 
اسطوره و حماسه به بهترین وجه نشان 
می دهـد. همۀ این خصوصیات داللت بر 
آن دارند که رمان به منزلۀ یک ژانر، از 
اساس با اسطوره و حماسه متفاوت است. 
سر منشای این تفاوت، بی تردید به تمایز 
این  محمل  که  بازمی گردد  دوران هایی 

ژانرها بوده اند
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جاری شدن سیالب ها در والیت های شمال و شمال 
غربی افغانستان حدود ۸۰ قربانی به جا گذاشته است. 
همچنان این سیالب ها صدها خانه، زمین های زراعتی 

و بازارهای محلی را تخریب کرده است.
جوزجان،  والیت های  مردم  سیالب  جاری شدن 
سرپل، فاریاب و بادغیس را شب جمعه غافلگیر کرد 

و مجموعاً بیش از ۸۰ قربانی به جا گذاشت.
گفت  جوزجان  والی  معاون  محمدی،  عبدالرحمان 
این والیت کشته شده و ۸۰  در  تن  از 4۰  بیش  که 
تن دیگر ناپدید اند. به گفته آقای محمدی، در شهر 
شبرغان اجساد 26 تن به شمول ۱5 کودک و 5 زن 

پیدا شده است.
و  درزآب  تپه،  قوش  ولسوالی های  در  که  افزود  او 
باران سیالب  بارش شدید  اثر  بر  نیز  دوکوه  خواجه 
جاری شده و ۱7 جسد تا حاال پیدا شده است. به گفته 
او، در این سه ولسوالی 9 قریه تخریب شده و بسیاری 
جاهایی دیگر نیز که در مسیر این سیالب قرار داشته 

است، آسیب دیده اند.
دو  هوایی  »نیروی  افزود:  محمدی  عبدالرحمان 

هلیکوپتر را برای نجات مردم از مناطق سیالب زده 
اختصاص داده است، اما فکر می کنم این دو هلیکوپتر 
برای نجات هزاران تن از مردم روستایی کافی نیستند«.
سرک های  که  گفت  جوزجان  والیت  مقام  این 
و  است  شده  مسدود  زده  سیالب  مناطق  مواصالتی 
های  خانه  که  اند  شده  مجبور  تن  هزار  پنج  حدود 
خود را ترک کنند. او گفت: »این سیالب در 3۰ سال 

گذشته سابقه نداشته است«.
عبدالجبار حقبین، والی سرپل گفت که در این والیت 
نیز شش تن در اثر سیالب جان داده و ۱7 تن دیگر 
فاریاب  بیدار، سخنگوی والی  ناپدید هستند. جاوید 
نیز گفت که جاری شدن سیالب در این والیت جان 

3۰ تن را گرفته است.
نیز  بادغیس  مرکز والیت  نو،  قلعه  در شهر  همچنان 
جاری شدن سیالب تلفاتی به جا گذاشت. قمر الدین 
شکیب، معاون والی این والیت به دویچه وله گفت: 
»مجموعاً هشت نفر تلفات جانی داریم تا حاال و در 

ولسوالی مرغاب شش نفر مفقود االثر می باشند«.
به گفته او، 2۰۰ دکان در منطقه گنج بازار و بیش از 

دیده  آسیب  آن  نو و حومه  قلعه  در شهر  صد خانه 
اند. آقای شکیب که گفت ادارات صحت عامه، هالل 
برنامه غذایی جهان در حال حاضر آمادگی  احمر و 
ارائه خدمات اولیه را برای خانواده های آسیب دیده 
دارند، اما خسارت های وارد شده در اثر این سیالب 
به حدی است که اداره محلی نمی تواند آن را جبران 

کند.
تاجران و بازاریان شکایت دارند که سیالب خسارت 
علی  سید  است.  کرده  وارد  آنها  به  مالی  زیاد  های 
به  که  گفت  نو  قلعه  شهر  در  فروش  محمد، چوب 
ارزش هشت صد هزار افغانی چوب داشت و سیالب 

همه آنها را با خود برده است.
سیالب های ناشی از باران های موسمی در افغانستان 
همواره قربانی می گیرد، زیرا از یک طرف این حوادث 
قابل پیش بینی نیستند و از سوی دیگر امکانات کافی 

برای جلوگیری از تلفات و خسارات وجود ندارد.
سال گذشته نیز صدها خانه بر اثر سیالب ها در شمال 

کشور ویران شدند و چندین تن کشته شدند.
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احمـد عمران

قسمی  هشتادوسه درصدِی  آراِی  اعالم 
این  انتخابات،  کمیسیون  سوی  از 

امیـدواری را افزایش داده است که با همۀ کاستی ها 
و تأخیرها، انتخابات در مسیر واقعِی خود قرار دارد 
احتمال  کند،  پیدا  ادامه  هم چنان  روند  این  اگر  و 
واقعِی  پیروزِی  افغانستان  مردم  این بار  که  می رود 
تا  بگیرند. ولی  انتخابات جشن  نتیجۀ  را در  خود 
و  موانع  از  نباید  نتیجه یی،  چنین  به  رسیدن  زماِن 
تهدیدهایی که این روند را می تواند از مسیر واقعِی 

آن منحرف سازد، نگران نبود. 
کمیسیون انتخابات هرچند به شکِل دوام دار تأکید 
اعالمِ  برای  را  خود  تالش های  تمام  که  می ورزد 
نتیجۀ واقعی و حقیقِی انتخابات انجام می دهد، ولی 

چالش های زیادی فرا راهِ آن قرار دارد. 
رییس کمیسیوِن انتخابات در نشست اعالم قسمِی 
نتایج ۸3درصدی گفت که از حاال می توان حدس 
زد که انتخابات در دورِ اول نتیجه نخواهد داد و به 

دورِ دوم خواهد رفت. 
دور دومِ انتخابات هرچند در قانون انتخابات به آن 
پرداخته شده و مبنایی قانونی دارد، ولی به این معنا 
دورِ  در  باید  کشور  در  انتخابات  حتمًا  که  نیست 
اول نتیجه ندهد. انتخابات اوِل ریاست جمهوری که 
زیر نظر ستاد مشترِک انتخابات انجام شد، در دور 
نبود، ولی  با وجود این که خالی از مشکالت  اول 
نتیجه داد. اما در انتخابات دومِ ریاست جمهوری که 
مدیریت انتخابات عمدتًا به وسیلۀ نهادهای بومی 
انجام شد، انتخابات در گرداِب مشکالِت ناشی از 
معنای  به  نباید  سخن  این  افتاد.  ناسالم  مدیریِت 

تأیید گذشته و رد وضعیِت فعلی پنداشته شود.
هنوز  افغانستان  این که  دلیِل  به  اول  انتخاباِت  در   
دچار مشکالت فراواِن مدیریتی بود، نمی شد بدون 
همکاری سازمان ها و نهادهای بین المللی، انتخابات 
شفاف و سالم برگزار کرد و به ناچار باید از جامعۀ 
جهانی در این خصوص کمک گرفته می شد. ولی 
انتخاباِت دوم به وسیلۀ نهادهای افغانستان برگزار 
شد و این از یک سو گامی به پیش برای مدیریت 
سیاسِی کشور بود، و از سوی دیگر نشان داد که 
هنوز در این زمینه مشکالت و چالش ها هم چنان 

باید مورد توجه  نیز  این مسأله  باقی اند. در ضمن 
قرار گیرد که در دو انتخابات پیشین، نتیجۀ واقعی 
و  نیامد  به دست  انتخابات  برگزاری  فرایند  در 
عمدتًا نامزدهای رقیب به دالیل ملی نخواستند که 
افغانستان را در نخستین مراحل دموکراتیزه شدن، 
با چالش مواجه سازند. به همین دلیل، این موضوع 
سبب شد که قدرت در انحصارِ یک شخص قرار 

گیرد و نظام تک صدایی شود. 
برای  توجیهی  هیچ  فرد،  یک  سال حضور  سیزده 
ادامۀ قدرت در کشور نمی توانست داشته باشد مگر 
انتقال  به  تن  نبود  حاضر  فرد  این  که  توجیه  یک 
مسالمت آمیِز قدرت بدهد. آقای کرزی در انتخاباِت 
دوم نشان داد که خالف آن چه شهره است و او را 
همه فردی شکیبا و متمدن تصور می کردند، حاضر 
است برای فرو نگذاشتِن قدرت دست به هر گونه 
در  ریاست جمهوری  دومِ  انتخابات  بزند.  اقدامی 
و  نبود  واقعی  انتخاباِت  یک  حقیقت  در  کشور، 
نتیجۀ آن هم نمی توانست به ایجاد حکومتی مشروع 
آقای  شخِص  نظر  از  حتا  موضوع  این  بینجامد. 
کرزی نیز پنهان نماند و او در یکی از نشست های 
مجروح«  »رییس جمهوری  که  گفت  خود  خبری 

است. 
رییس جمهورِ مجروح به چه معنا می تواند باشد؟... 
مجروح  رییس جمهور  کرزی،  آقای  نظر  از  شاید 
کسی است که دیگران تمایل به همکاری با او را 
ندارند و با وجود تمام تالش هایش، نمی تواند در 
سطح ملی و بین المللی برای خود موقعیِت مناسبی 
افغانستان،  مردم  نگاه  از  ولی  آورد.  وجود  به  را 
رییس جمهور مجروح به کسی گفته می شود که در 
نتیجۀ آرای آن ها قدرت را به دست نیاورده است. 

اما انتخاباِت سوم چیزی از جنس دیگر است. در 
این انتخابات، بسیاری از تعامل ها و معادالِت پیشین 
دست خوش تغییر شده اند و وضعیت افغانستان نیز 
گذشته  سال های  با   ،2۰۱4 سال  به  شدن  وارد  با 
انتخابات  دلیل،  همین  به  است.  کرده  فرق  بسیار 
امید  و  بیم  از  پُر  و  انتخاباتی سرنوشت ساز  سوم، 
برای افغانستان است؛ انتخاباتی که اگر نتیجۀ واقعی 

به  را  افغانستان  باشد،  داشته 
بزرگ  تغییراِت  و  ثبات  سمت 
فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی، 
اگر  و  برد  خواهد  اقتصادی  و 
یک  در  آن  سقوط  به  باشد،  نداشته  واقعی  نتیجۀ 
گرداِب سیاه خواهد انجامید. به همین دلیل می بینیم 
که مردم با شور و نگرانی، روند انتخابات را از آغاز 

تا به حال دنبال کرده اند. 
منحرف  مسیر درسِت خود  از  انتخاباِت سوم  اگر 
خواهد  نتیجه  اول  دور  در  تردید  بدون  نشود، 
در  بدون  و  احساسات  روی  از  محاسبه  این  داد. 
نظرداشت وضعیِت کشور گفته نمی شود، بل برای 
آن می توان ادلۀ الزمِ عقالنی و منطقی سراغ کرد. 
صندوق های  پای  در  مردم  این که حضور  نخست 
انتخاب  برای  قاطع  تصمیِم  از  نشان  کاماًل  رای، 
بتواند مدیریت سیاسِی کشور را  فردی داشت که 
به نحو مطلوب انجام دهد. این تصمیم نیز به شکل 
افغانستان طی  مردم  بل  بود،  نشده  گرفته  ناگهانی 
سال های پسین به این نتیجه در اثر بررسی فعالیِت 
این که  دوم  بودند.  یافته  دست  سیاسی  کنش گراِن 
نتایج قسمی نشان می دهد که ترازوی انتخابات به 
اقدام های  این که  سوم  است.  متمایل  سمت  کدام 
سازمان یافته صورت می گیرد که آرای حداقل یکی 
از نامزداِن پیشتاز کاهش یابد. این ها همه نشانه های 
و  شمارش  روند  اگر  که  است  این  برای  روشن 
اعالم نتایج، به گونۀ واقعی صورت گیرد، انتخابات 

در دور اول نتیجه خواهد داد. 
هر اقدامی که انتخابات را از نتیجۀ اصلی و واقعِی 
آن منحرف و یا دور سازد، بدون شک برای ثبات 
و امنیِت افغانستان که در اولویت باید قرار داشته 
باشد، خطرآفرین است. دور دوم به عنوان یک اصِل 
احتیاطی در قانون شناخته می شود و نه یک اصل 
را  این گمانه زنی  نباید  انتخابات  حتمی. کمیسیون 
انجام می داد و خود را در مظاِن چنین اتهامی واقع 
انتخابات غیرجانب دار  نتیجۀ  به  می کرد که نسبت 
نیست. جانب داری کمیسیون های انتخاباتی، ضمن 
صدمه زدن به روند ملی انتخابات، می تواند نتایِج 
برای  آن  تحمِل  که  بزند  رقم  نیز  را  اسف ناکی 
دشوار  بسیار  ولی  ناممکن،  نگوییم  اگر  افغانستان 

خواهد بود!

چــرا دور دوِم انتخـابات؟

سـیالب مرگبار در والیت های شمـالی و غـربی

8۰ تن جان باختند و صدها خانه ویران شدند

قوت گرفتن پیروزی...
از نامزدان برنده انتخابات باشد.«

ثور(   6 شنبه،  دیگر)امروز،  روز  دو  تا  که  گفت  نورستانی 
بیش از ۱7۰۰ محل رای گیری تفتیش و 7۸9 محل دیگر در 
انتظار دارند نتایج  سراسر افغانستان بازشماری می شوند و 

ابتدایی صد درصد آرا روز شنبه اعالم شود.
ناظران،  نظر  زیر  آرا،  شمارش  مراحل  تمام  که  گفت  وی 
خواهد  انجام  مدنی  جامعه  اعضای  و  نامزدان  نماینده گان 
شد و کمیسیون از شفافیت در کار خود به رسانه ها و مردم 

افغانستان اطمینان می دهد.
قرار  افغانستان،  انتخابات  شده  زمانبندی  جدول  اساس  بر 
انتخابات ریاست  آرای شمرده شده  ابتدایی کل  نتایج  بود 
جمهوری افغانستان روز پنج شنبه اعالم شود اما دو روز به 

تأخیر افتاد.
بود که  این کمیسیون گفته  از اعضای  برمک،  سریر احمد 
دلیل تاخیر در اعالم نتایج ابتدایی ۱۰۰درصد آرای انتخابات 
تعطیلی  و  انتخاباتی«  اسناد  بررسی  »ادامه  شانزدهم حمل، 

روز جمعه است.
انتخابات گفته  این مسووالن در کمیسیون مستقل  از  پیش 
انتخابات شمرده شده و  آرای  بودند که حدود 9۰ درصد 
آماده اعالم به رسانه ها است. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان تا حاال در سه مرحله اعالم شده است.
کمیسیون انتخابات ابتدا ۱۰ درصد این نتایج شامل پانصد 
هزار رای از 26 والیت افغانستان را یک هفته بعد از روز 
رای گیری اعالم کرد که عبداهلل عبداهلل با 9 / 4۱ درصد و 
اشرف غنی احمدزی با 7 / 36 درصد پیشتاز معرفی شدند.
انتخابات  کمیسیون  مسووالن  نتایج،  اعالم  دوم  مرحله  در 
 44  /  4 که  کردند  اعالم  را  شده  شمرده  آرای  درصد   5۰
درصد آن را عبداهلل عبداهلل و 2 / 32 درصد آن را اشرف 
غنی احمدزی نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری به 

خود اختصاص دادند.
ابتدایی  از اعالم  افغانستان، پس  انتخاباتی  بر اساس تقویم 
مجموع آرا انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون شکایات 
انتخاباتی  شکایت های  به  تا  دارد  وقت  روز   2۰ انتخاباتی 

رسید ه گی کند.
در همین حال، طبق قانون اساسی افغانستان، اگر هیچ یک 
از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نتوانند بیشتر از 5۰ 
نامزدی  که  میان دو  انتخابات  آورند،  را بدست  آرا  درصد 
بیشترین آرا را بدست آورده اند، به دور دوم کشیده خواهد 

شد.

افشای اسناد تقلب در مراکز...
به گفتۀ آقای نورزی، کمیسیون انتخابات هرات ۸ مرکز 
به هیچ عنوان در  را که  ادرسکن  رأی دهی ولسوالی 
آنجا انتخابات برگزار نشده را شامل مراکز باز در روز 

انتخابات کرده است.
آقای نورزی معتقد است که تنها از ولسوالی ادرسکن، 
حدود ۱۰ هزار رأی با تقلب عالوه شده که در این آمار 

هیچ یک از مردم ولسوالی ادرسکن نقش نداشته اند.
همچنان  هرات  والیتی  شورای  نامزد  و  نماینده  این 
تأکید دارد که اسناد وی نشان می دهد، از مسدود بودن 
و  ملکی  مقامات  ادرسکن،  در  دهی  رأی  مراکز  این 
نظامی و به خصوص مسوول آنجا آگاهی داشته است.
به باور آقای نورزی، صندوق های خالی در فاصلۀ میان 

ادرسکن تا شهر هرات پُر شده است.
کمیسیون  رییس  صدیق زاد،  داوود  حال،  عین  در 
انتخابات والیت هرات ضمن ابراز بی اطالعی از این 
مسأله به خبرگزاری جمهور گفت: در صورتی نامزد و 
یا هر فرد دیگری دارای اسناد معتبر می باشد؛ می تواند 
به اداره اش مراجعه کرده و پیگیری امور را به صورت 

جدی آغاز کند.
وی با اینکه حاضر به مصاحبه رو در رو با خبرنگار 
طی  در  کرد:  بیان  تیلفونی  تماسی  در  نشد؛  جمهور 
به صورت  کارمندانش  کارکرد  تمامی  ماه های گذشته 

کاماًل شفاف بوده و این ادعا نادرست است.
این ادعاها و اسناد در حالی ارایه می  شود که چند روز 
پیش کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی والیت هرات 
حدود ۱۰۰ هزار رای از نقاط مختلف این والیت را 
نهادهای  و  افراد  سوی  از  تقلب  موجودیت  دلیل  به 

مختلف باطل اعالم کرد.
این اقدام کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی هرات با 
واکنش تند شمار زیادی از طرفین انتخابات روبرو شد.
والیت هرات در روند انتخابات سال جاری، تا اکنون 

خبرسازترین منطقه در افغانستان بوده است.

آرا ۷۰ محل و مرکز رأی...
باطل شده متعلق به 32 محل و 42 مرکز رای گیری 

است.
و  می باشد  محل  چندین  شامل  رای گیری،  مرکز  هر 
در هر محل نیز یک صندوق رای و 6۰۰ برگه رای  

وجود داشته است.
به این ترتیب احتمال می رود تعداد آرای باطل اعالم 

شده، به چندین هزار برگه برسد.
به گفته آقای محسنی، بررسی های آنها نشان می دهد 
که احتماال این صندوق ها به صورت غیر قانونی پر 

شده اند.
پر کردن صندوق های رای به نفع نامزدهای خاص، 
بیشتر  وجود  رای،  برگه  روی  بر  اشتباه  کد  وجود 
امضای  نبودن  از 6۰۰ برگ رای در یک صندوق و 
از  رای  برگه  پای  در  رای گیری  محل  مسئولین 

عمده ترین دالیل باطل شدن این آرا اعالم شده است.
رای  صندوق  هزار  دو  به  نزدیک  می شود  گفته 
و  شده  شناسایی  افغانستان  سرتاسر  در  مشکوک 
بررسی  سرگرم  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای 

دوباره این صندوق ها هستند.
بررسی  که  گفته اند  افغانستان  در  انتخاباتی  مسئوالن 
دفتر  در  والیت  هر  مشکوک  صندوق های  مجدد 
کمیسیون انتخابات در همان والیت صورت می گیرد.
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مادرید   رئال  باشگاه  و  برزیل  ملی  تیم  سابق  ستاره 
حرفه  بسیار  او  گفت  و  کرد  تمجید  ساله   22 ازنیمار 
یی است و برزیل برای پس گرفتن جام جهانی به او 
نیازمند است. اسطوره برزیلی در وصف نیمار از لفظ 
نابغه استفاده کرد. کارلوس همچنین اشکار کرد که آرزو 

دارد روزی هدایت تیم ملی برزیل را بر عهده بگیرد.
امید برزیلی ها در جام جهانی امسال، حول ستاره بارسا 
میچرخد و برزیلی ها امیدوارند همراه با نیمار بتوانند 
کنند و  تیمشان دفاع  از سابقه درخشان  در خانه خود 

جام جهانی را فتح کنند.
از  یکی  مدیدی  مدت  برای  ساله،   4۱ روبرتوکارلوس 
ارکان  اصلی تیم برزیل بود و همراه با این تیم توانست 
جام جهانی 2۰۰2 را باالی سر ببرد. کارلوس و یارانش 
پیدا  راه  فینال  به  هم   ۱99۸ جهانی  جام  در  توانستند 
شکست  میزبان  فرانسۀ  برابر  نهایی  دیدار  در  اما  کنند 
خوردند. کارلوس اکنون می گوید که مطمئن است تیم 

به کمک  را  قهرمانی  مسیر  تمام  تواند  می  برزیل  ملی 
نیمار طی کند.

کارلوس در گفت و گویی که با روزنامه آلمانی »بیلد« 
داشت، اظهار می کند :«فکر می کنم که ما برنده میشویم، 
می  برگزار  برزیل  در  بازی ها  که  دلیل  این  به  فقط  نه 
شوند، بلکه به این دلیل که در جام کنفدراسیون های 
تابستان پیش ما به کمک لوئیز فلیپه اسکوالری  نشان 
دادیم که سیستم و شیوه بازی خودمون را عوض کرده 

ایم«
است.  نابغه  یک  »نیمار  افزاید:  می  ادامه  در  کارلوس 
در جام جهانی خواهد  ما  کلیدی  بازیکنان  از  یکی  او 
بود. چیزی که خیلی قابل توجه است شخصیت اوست، 
بازیکنی با قدرت تفکر باال و مطمئن که ما به او نیاز 

داریم«.
مدافع سابق باشگاه رئال مادرید اکنون کهک مسئولیت 
باشگاه سیواسپور در لیگ ترکیه را بر عهده دارد، اشکار 
کرد که بزودی زندگی خودش رو بعنوان مربی شروع 
باالیی  بلند  آرزوهای  زمینه  این  در  که  و گفت  میکند 

دارد.
دارم   دوست   « گوید:  می  هایش  ادامه صحبت  در  او 
باشم  برزیلی  اولین  من  شاید  و  بروم  لیگا  بوندس  به 
که سرمربیگری یکی از تیم های بوندسلیگا را برعهده 
می گیرد. همچنین امید دارم یک روز سرمربی تیم ملی 

برزیل شوم«.

و  افغانستان  امور  در  امریکا  ویژۀ  نمایندۀ 
با نخست  آباد  پاکستان روز گذشته در اسالم 

وزیر پاکستان دیدار کرد.
دابن  جیمز  پاکستانی،  دولتی  منابع  گفته  به 
فرستاده دولت امریکا در افغانستان و پاکستان 
که برای دیدار با مسووالن پاکستانی به پایتخت 
این کشور سفر کرده است با محمد نواز شریف 
نخست وزیر این کشور دیدار و با وی درباره 
روابط و همکاری های دوجانبه بین دو کشور 

بحث و رایزنی کردند.
از  قنا«   « قطر  دولتی  خبرگزاری  گزارش  به 
کردند  تصریح  پاکستانی  منابع  اباد،  اسالم 

خود  گذشته  روز  دیدار  در  دابن  و  شریف 
بین  و  منطقه یی  مسایل  و  تحوالت  همچنین 
المللی مورد توجه دو کشور را بررسی و در 

این زمینه تبادل نظر کردند.

پنج  مدت  به  که  امریکایی  سرباز  آزادی  برای  را  خود  تمایل  طالبان 
اما  داشته  ابراز  می برد،  سر  به  شبه نظامیان  این  اسارت  در  است  سال 
هنوز مشخص نیست که مقام های امریکایی می خواهند برای آزادی این 

سرباز اقدامی صورت دهند یا خیر.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ارتباطات ضعیف و سازماندهی 
نامناسب در میان تعدادی از آژانس های فدرالی امریکا برای آزادی این 

سرباز امریکایی دربند طالبان انتقادهایی را در پی داشته است.
سرباز امریکایی به نام »بو برگدال« از پنج سال قبل توسط  طالبان در 

افغانستان اسیر شده و تاکنون در بند آن ها به سر می برد.
تعدادی از مقام های وزارت دفاع و امور خارجه امریکا، ستاد فرماندهی 
مرکزی این کشور، ستاد مشترک ارتش امریکا، فرماندهی عملیات ویژه 
پلیس  فدرال  اداره  و  )سیا(  امریکا  مرکزی  اطالعات  آژانس  امریکا، 

با  همکاری  حال  در  )اف.بی.آی(  متحده  ایاالت 
آزادی  منظور  به  مساله  این  بررسی  برای  یکدیگر 

این سرباز امریکایی هستند.
گفت:  باره  این  در  امریکایی  مقام های  از  یکی 
سرباز  این  آزادی  مساله  درباره  زیادی  مولفه های 
امریکایی دربند طالبان افغانستان وجود دارد که ما 

در حال بررسی آن هستیم.
در  امریکا  آیداهو  ایالت  اهل  ساله   2۸ برگدال 
گذشته  سال  دسمبر  که  ویدیویی  پیام  آخرین 
میالدی منتشر شد، در صحت و سالمت کامل به 
سر می برد و گمان می رود که اعضای شبکه حقانی 
که در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان به عملیات 
علیه دولت دو کشور دست می زنند، وی را ربوده 

و اسیر کرده باشند.
سرباز  این  مساله  درباره  نیز  امریکا  ملی  امنیت  شورای  سخنگوی 
اینکه برگدال همچنان در اسارت به سر می برد  امریکایی گفت: دلیل 
این است که توسط سازمان تروریستی ربوده شده است نه به این خاطر 
که هیچ همکاری میان آژانس های دولتی امریکا برای آزادی این سرباز 

صورت نمی گیرد.
فرماندهی مرکزی امریکا نیز در بیانیه یی اعالم کرد: این اتهامات مبنی 
بر ناکامی امریکا در همکاری با طالبان کامال بی پایه و اساس است چرا 
که وزارت دفاع و فرماندهی مرکزی امریکا به همراه سایر آژانس های 
از  امریکایی  سرباز  این  تا  هستند  این  دنبال  به  متحده  ایاالت  دولتی 

اسارت رها شده و به کشور بازگردد.

در میان ۱۰۰ چهره تأثیرگذار جهان کریس رونالدو 
سال  در  فوتبال  بازیکن  تاثیرگذارترین  عنوان  به 

2۰۱4 معرفی شد.
است  قرار  رونالدو  کریس  که  رکوردهایی  انگار 
بشکند تمامی ندارد؛ بعد از اینکه این بازیکن موفق 
شد بعد از سال ها برای بار دوم توپ طالی دنیا 
را به دست بیاورد حاال مجله تایم امریکا نام او را 
داده است؛  قرار  دنیا  تاثیرگذار  بین ۱۰۰ چهره  در 
البته او تنها بازیکن فوتبالی است که در این لیست 

قرار دارد.
را  سال  برتر  چهره   ۱۰۰ ساله  هر  که  تایم  مجله 
انتخاب و معرفی می کند این بار در لیست خودش 
نام 5 ورزشکار را گنجانده است؛ اولی سرنا ویلیامز 
است  بانوان  عرصه  در  امریکایی  مطرح  باز  تنیس 
که تالش مجدد او برای رسیدن به قله تنیس زنان 
در انتخابش بی تاثیر نبوده است. ویلیامز از لحاظ 
جایگاهی بهترین جایگاه را در بین ورزشکاران این 
عرصه دارد و در بین ده چهره تاثیرگذار هم قرار 

گرفته است.
بسکتبالیست  کالینز،  جیسون  لیست  این  دوم  نفر 
امریکایی است؛ بازیکنی که در لیگ بسکتبال حرفه 
با  اخیراً  و  است  بازی  مشغول   ،NBA امریکا،  یی 
صدای  و  سر  همجنسگرایی  درباره  اظهاراتش 
زیادی هم به راه انداخته بود. اما ابن رده بندی یک 
ورزشکار فوتبالی دیگر هم دارد؛ البته فوتبال از نوع 
فوتبال  تیم  بازیکن  شرمن  ریچارد  اش!  امریکایی 
امریکایی هم با حضورش در بین ۱۰۰ چهره تاثیر 

گذار دنیا خیلی ها را شگفت زده کرده است.

با این حال هیچکدام از این چهره ها به اندازه لیدیا 
کو، شگفت انگیزتر نیست؛ اول اینکه شاید خیلی 
ها این دختر جوان را نشناسند؛ گلف باز کره یی که 
یکی دو سال است تبدیل به چهره یی جهانی شده 
و گفته می شود ثروتش نه سال به سال بلکه ماه به 
ماه رو به افزایش است! نکته قابل توجه درباره لدیا 
اینکه او تنها ۱6 ساله است و راه زیادی در دنیای 
حرفه ای و البته درآمدزایی پیش رو دارد. حضور 
او در کنار چهره های مطرح دنیا می تواند افتخار 

تازه ای برای این گلف باز کره ای باشد.
لیست  این  ورزشکار  ترین  سرشناس  حال  این  با 
پرتغالی  ستاره  رونالدو،  کریس  همان  نفره   ۱۰۰
برای  روزها  این  که  بازیکنی  است.  مادرید  رئال 
قهرمانی  و  اروپا  قهرمانان  لیگ  فینال  به  رسیدن 
مجدد در این رقابت  ها می جنگد و از رسیدن به 
عنوان قهرمانی در اللیگا هم ناامید نیست. نکته یی 
که مجله تایم درباره کریس رونالدو و تاثیرگذاری 
های  شبکه  در  کریس  رنگ  پر  حضور  نوشته  او 
افزایش  به  رو  و  بیشمار  تعداد  البته  و  اجتماعی 

عالقمندان او در این صفحه هاست.

شکی وجود ندارد که 
پپ گواردیوال یکی از 
سبک  ترین  درخشان 

به  اروپا  فوتبال  در  را  بازی  های 
با  که  سبکی  است.  آورده  وجود 
اللیگا و فوتبال آبی آناری ها آغاز 
شد و جواب هم گرفت، امروز در 
بوندسلیگا نیز بسیار خودنمایی می 

کند.
سبک پپ )تیکی تاکای( به همراه 

باواریایی ها در بوندسلیگا خیلی زود باعث قدرت نمایی 
در  را  نتیجه  تا  نشد  باعث  اینها  تمام  اما  مونیخ شد.  بایرن 
دور  در  مادرید  نکند.رئال  واگذار  ها  کهکشانی  به  برنابئو 
بازی  یک  ارائه  با  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  رفت 
ارمغان  به  مادرید  رئال  هواداران  برای  را  پیروزی  منطقی 

آورد.
و  روبن  دیدنی  مهار  و  گل  پاس  یک  با  کوئنترائو  فابیو 
همچنین ارتباط درست با خط حمله یکی از ستارگان این 
به  کارواخال  از سوی دیگر و در جناح راست  بود.  بازی 
می  واقع  در  و  بود  کرده  خنثی  را  ریبری  حمالت  خوبی 
فوق  دفاعی  نظم  مدیون  را  پیروزی  این  رئال  گفت  توان 

العاده اش است.
هرچقدر هم که پپ در طول فصل رکورد حفظ و مالکیت 
توپ را داشت ولی باید قبول کرد که تمام اینها در مقابل 
کارگشا  هم  چندان  مادرید  رئال  مانند  قدرتمندی  حریفان 

نیست.
بازی برگشت چگونه خواهد بود؟

توان  است و می  بسیار غنی  تاکتیکی  نظر  از  مونیخ  بایرن 
گفت این یکی از مشخصات بایرن نسبت به دیگر تیم های 
مالکیت  از  توانند  نمی  آنها  اما  آید.  می  شمار  به  اروپایی 
توپ استفاده خوبی داشته باشند و به شکلی سعی در حفظ 

در  توپ  توزیع  و 
مختلف  نواحی 

زمین کنند.
بازی  در  نداند  شاید  رئال 
برگشت بایرن با چه ترکیبی 
می  میدان  به  فکری  چه  و 
که  داند  می  قطعا  ولی  آید 
تیمی  با  بازی  برای  باید 
قصد  که  کند  آماده  را  خود 
دارد مالکیت توپ باالی 7۰ 
درصد را به ثبت برساند. تیمی که نمی تواند ضد حمالت 

حریف را کنترل کند.
منطقی این است که رئال در عمق دفاع کند و فشار حمالت 
بایرن را تحمل کند و در ضد حمالت توپ را به مهاجمان 
بازی  در  رونالدو  و  بیل  گرت  اینکه  به  توجه  با  برساند. 
برگشت کامال آماده خواهند بود این ضد حمالت می تواند 

زهر مهلکی برای بایرن مونیخ باشد.
اول  دارند.  بزرگ  دو مشکل  ها  باواریایی  اما  میان  این  در 
مقابل  در  داد  نشان  رافینیا  که  جایی  راست  دفاع  در  اینکه 
کوئنترائو و رونالدو ضعف دارد. با توجه به این مسئله امکان 
این وجود دارد که فیلیپ الم به پست قبلی خود بازگردد و 

خاوی مارتینز به وسط زمین بیاید.
ریبری  باشد.  ریبری  شاید  مونیخ  بایرن  مشکل  دومین 
بازیکنی است که در بازی های مستقیم نقش بسیار مهمی 
بازی های عرضی  در  این در حالی است که  کند  ایفا می 
چندان نمی تواند مانند یک ستاره عمل کند. ریبری و روبن 
بارها جایشان را با هم عوض کردند اما هیچکدام نتوانستند 
از پس دفاع رئال بربیایند. مسالۀ عدم اثرگذاری ریبری در 
این مسابقه کاماًل نگران کننده بود و باید منتظر این باشیم 
که گواردیوال پست جدیدی برای این بازیکن تعریف کند.

روبرتو کارلوس: 

جام جهانی را با نیمار نابغه کسب می کنیم

دیدار نخست وزیر پاکستان با جیمز دابن

رونالدو در میان 1۰۰ چهرۀ تأثیرگذار جهان

ورزش
آنچلوتی در مقابل تیکی تاکای پپ

ناباوری های سیاسی و بازاِر...
می دهد که در افغانستان مطالعه هم بسیار اندک است و غالبًا 
کسانی که کتاب می خرند دانشجویان دانشگاه ها هستند و آن ها 
هم تنها کتاب هایی را می خرند که برای شان دیکته شده است.

هم چنان، آرش بهروز مسوول انتشارات خیام می گوید، امسال 
وزارت  طرف  از  کتاب  روزجهانی  از  گرامی داشت  برای 
اطالعات و فرهنگ برای ما چیزی گفته نشده است و شاید هم 

خودِ وزارت این روز را از یاد برده باشد.
آقای بهروز با بیان این که در نمایشگاه هایی که در کشور برگزار 
می شود تخفیفی وجود ندارد تا سبب تشویق بیشتر مراجعین 

گردد.
درصد  شصت  یا  پنجاه  دیگر  کشورهای  در  می گوید،  او 
همکاری را خود دولت در نمایشگاه به دوش می گیرد و سبب 
کتاب  کمتر  هزینۀ  با  و  بیایند  بیشتر  مراجعین  تا  می شود  این 

بخرند.
بیان  با  پژوهش گر  و  نویسنده  محمدی  محمد  غالم  همچنان، 

وجود  نیز  بشری  تجارب  از  چیزی  نبود  کتاب  اگر  این که 
نمی داشت گفت، دانش و تکنالوژی امروزی رابطۀ مستقیم با 
کتاب و کتاب خوانی دارد؛ تجارب بشری را تا امروز در کتاب 

ثبت کرده اند.
»یونسکو«، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، روز3 
اپریل را به عنوان »روز جهانی کتاب«  اردیبهشت برابر با 23 

اعالم کرده است.
تعیین این روز را نخستین بار اتحادیه بین المللی ناشران و دولت 
اسپانیا به بیست و هشتمین اجالس کنفرانس عمومی یونسکو 
پیشنهاد کرد. سپس به پیشنهاد فدراسیون روسیه، عنوان »حق 
مؤلف« نیز به آن افزوده شده و توسط اعضا به تصویب رسید 
که از این به بعد همه ساله از23 اپریل، در کشورهای مختلف 
جهان به عنوان روز جهانی کتاب یادبود می شود و به مناسبت 

این روز،  نمایشگاه های زیادی راه اندازی می گردد.
و  کتاب  بزرگ داشت  برای  روزی  اختصاص  از  هدف   
کتاب خوانی، جلب توجه مردم، سازمان ها و انجمن های دولتی 

و خصوصی به کتاب گفته شده است. 
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هارون مجیدی
به خاطر گرامی داشت از روز جهانی کتاب رفتم به تنها بازار 
محقر کتاب فروشی در »جوی شیر« و »مرکز بابر«، تا کتاب 

بخرم و با کتاب فروشان صحبت کنم.
 احساس می کردم شاید در این روز شمار زیادی از مردم برای 
خرید کتاب به این بازار آمده باشند؛ اما روز جهانی کتاب را 
سردتر از روزهای دیگر برای خرید کتاب یافتم. برای ساعتی 
که آنجا بودم و از کتاب فروشی ها دیدن کردم، مشتریان برای 

خرید کتاب به شمار انگشتان دست هم نمی رسیدند.
سرد  از  بابر،  مرکز  در  خیام  انتشارات  مسوول  بهروز  آرش 

بودن بازار فروش کتاب شکوه می کند.
بازار  بر  منفی  تأثیرات  سیاسی  اوضاع  که  است  معتقد  او 

فروش کتاب گذاشته است. 
می گوید  دارد،  کتاب فروشی  است  سال  هفده  که  آرش 
وضعیت بازار کتاب  فروشی سه  سال پیش بسیار خوب بوده 

است.
جهانی  نهادهای  از  زیادی  شمار  زمان  آن  »در  می گوید:  او 
کمک رسان، کتاب خریداری می کردند و به کتابخانه ها توزیع 

می کردند و فروشات ما هم بسیار خوب بود.«
مسوول انتشارات خیام، استادان و دانشجویان دانشگاه ها را 
از مشتریان همیشه گی اش گفت و بیان داشت: فرهنگ مطالعه 

در میان عامِ مردم بسیار پایین است.
آرش بهروز، کم رونقی فروش کتاب را از مواردی می گوید 
که سبب شده است تا بازار نشر در کشور هم رنگین نباشد. 
او می افزاید: »به همین نسبت بخش اعظم کتاب ها در بیرون 
از کشور چاپ می شوند و ما تنها تسهیل کننده میان نویسنده 

و چاپخانه های بیرون از کشور هستیم.« 
آقای بهروز باور دارد که با مساعدشدن زمینۀ چاپ و تکثیر 
بهبود  نیز  کتاب  فروشی ها  وضعیت  کشور،  داخل  در  کتاب 

خواهد یافت.
كتاب های وارداتی 

با آن که شمار زیادی از ناشرین در کشور مصروف و چاپ و 
نشر کتاب هستند، اما با آن هم بخش اعظم کتاب های مورد 

نیاز دانشگاهیان از بیرون کشور وارد می شود.
مسوول انتشارات خیام می گوید، کتاب های دانشگاهی را از 
ایران و کتاب های مذهبی را از پاکستان وارد کشور می کنیم.

او هم چنان افزود، سپردن مالیه به دولت، سبب شده که هزینۀ 
کتاب در کشور گران باشد.

آرش بهروز با بیان این که کتاب های موارد نیاز دانشگاهیان در 
کشور چاپ نمی گردد، گفت: ما در بخش حقوق، مدیریت و 
علوم اجتماعی فروش بیشتر داریم و این کتاب ها را عمومًا از 

بیرون کشور می آوریم.
پژوهش گر  و  نویسنده  محمدی  محمد  غالم  حال،  عین  در 
نیز اخذ مالیه از کتاب فروشان را از مواردی می داند که روی 
هزینۀ  بلندرفتن  سبب  و  گذاشته  تأثیر  کتاب  فروش  قیمت 

کتاب و کم خریدشدن کتاب شده است.

و  اطالعات  وزارت  منفعل  نقش  و  كتاب  جهانی  روز 
فرهنگ

وزارت اطالعات و فرهنگ در سال های گذشته در همکاری 
نمایشگاه های  این روز  ناشران کشور در  با کتاب فروشان و 
چند روزه یی را برگزار می کرد، اما امسال از برگزاری چنین 

نمایشگاهی خبری نبود.
کتاب یک روزِ  غالم محمد محمدی می گوید، روز جهانی 
نمادین است و کاماًل یک کار دولتی نیست، بلکه نهادهای 
اجتماعی، فرهنگی و رسانه ها باید مردم را ترغیب به مطالعه 
و کتاب داشتن کنند و این فرهنگ را در جامعه نهادینه سازند.
و  اطالعات  وزارت  بی خبری  و  بی توجهی  محمدی،  آقای 
می گوید:  کرده  نکوهش  کتاب  جهانی  روز  از  را  فرهنگ 
باید نمایشگاه های زیاد کتاب از طرف وزارت  در این روز 
فرهنگ با تخفیف ویژه برگزار می گردید تا سبب نهادینه شدن 

فرهنگ کتاب خوانی و خرید کتاب در کشور می شد.
استاد محمدی تصریح کرد: »اگر چه امروز عصر کمپیوتر و 
انترنت را عصر بدون کتاب می گویند، اما تمام جامعۀ بشری 
به آن حد نرسیده اند که کتاب و کتاب خوانی را نفی کنند، تا 
هنوز هم کتاب نقِش عملی خود را به صورت اساسی دارد.«
در  مطالعه  و  کتاب  اگر  می گوید،  هم چنان  استادمحمدی   
جوامع وجود نداشته باشد، در جهان دانشی انتقال نمی یابد 
هم  کسانی  و  می روند  میان  از  نطفه  در  اندوخته ها  همۀ  و 
بی خبر  دانش جدید و مدرن  از  نمی کنند،  مطالعه  کتاب  که 

می مانند.
آقای محمدی در ادامۀ سخنانش گفت: »در کشورهای دیگر 
وسایل گوناگون برای انتقال دانش وجود دارد. در امریکا 46 
هزار کتابخانه موجود است و در چین هم بیش از 5۱ هزار 
کتابخانه وجود دارد؛ اما در افغانستان شاید ما صد کتابخانۀ 

عامه هم نداشته باشیم.«
کتاب  با خواندن  کتاب  فروش  است،  معتقد  محمدی  آقای 
کتاب فروشی ها  به  شما  زمانی که  و  دارد  ناگسستنی  پیوند 
می روید می بینید که خرید و فروش کتاب در حد نازل آن 

 ادامه صفحه 7
قرار دارد و نشان...                              

ناباوری های سیاسی

 و بازاِر سـرد کتاب فروشـی های کابل
افزایش صادرات برق از ترکمنستان 

افغانستان به 
در  برق  جدید  نیروگاه  یک  اندازی  راه  با 
حجم  میزان  ترکمنستان   - »لباپ«  والیت 
صادرات برق این کشور به افغانستان افزایش 

می یابد. 
مقامات دولتی ترکمنستان در گزارشی اعالم 
کردند که راه اندازی نیرو گاه جدید برق در 
والیت لباپ ترکمستان میزان حجم صادرات 
می  افزایش  افغانستان  به  را  کشور  این  برق 

دهد. 
افزایش  موضوع  گزارش،  این  اساس  بر 
در  افغانستان  به  ترکمنستان  برق  صادرات 

مورد  کشور  این  وزیران  شورای  نشست 
بحث و بررسی قرار گرفته است. 

قرار است این نیرو گاه در اوایل ماه می در 
والیت لباپ ترکمستان راه اندازی شود.

اقتصاد  عمده  شاخه های  از  یکی  برق   
تا  دارد  تالش  کشور  این  است،  ترکمستان 
نیز  ترکیه  و  ایران  به  را  برق خود  صادرات 

گسترش دهد. 
به  این کشور،  برق  انتقال  امکانات  همچنین 
در  قفقاز  و  پاکستان  قزاقستان،  تاجیکستان، 

حال بررسی است.

برای  نمادین  اقدامی  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
جهانی  »روز  به مناسبت  بیان«  »آزادی  کردن  نهادینه 
کابل  در  بیان«  »آزادی  نام  به  را  خیابانی  مطبوعات«، 

نامگذاری کرد. 
وزارت اطالت و فرهنگ روز پنجشنبه به مناسبت روز 
در  را  خیابانی  نمادین،  اقدامی  در  مطبوعانت  جهانی 

کابل به نام »آزادی بیان« نام گذاری کرد.
این وزارتخانه، در عین حال چهار خیابان دیگر را در 
شهرنو کابل نیز به نام های »خیابان استقالل«، »خیابان 
قانون  »خیابان  و  بشر«  حقوق  »خیابان  مشروطیت«، 

اساسی« نامگذاری کرد.
دکتر سیدمخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنگ علت 
نام گذاری این خیابان ها را تقدیر از فعالیت های موثر 
رسانه های کشور در راستای بیان واقعیت ها و آشکار 
کردن کاستی های موجود در کارکرد ادارات دولتی بیان 

کرد.
از  مشترک  کمیته یی  تشکیل  از  همچنین  وی 
سایر  و  فرهنگ  و  اطالعات  و  داخله  وزارتخانه های 
نهادهای مدافع رسانه های افغانستان، برای حمایت از 

خبرنگاران و رسانه ها خبر داد.
در  رسانه یی  فعالیت های  رشد  و  بیان  آزادی  دولت 
کشور را یکی از دست آوردهای مهم دوره حکومتداری 

خود می داند و به آن مباهات می کند.
گفتنی است که پس از شکست طالبان و تأسیس نظام 
و  رسانه  ای  فعالیت های  افغانستان،  در  سیاسی  جدید 
قابل  پیشرفت  و  رشد  کشور  در  بیان  آزادی  کل  در 

مالحظه ی داشته است.

خیابان هایی در کابل به نام های »آزادی بیان«، »قانون 

اساسی«، »مشروطیت« و »استقالل« مسما شدند


