
زمانی که شکایتی را به 
کمیسیون شکایات انتخاباتی 

می فرستیم، فردا متوجه 
می شویم که همان مورد را 

کمیسیون انتخابات از سایت 
خود برداشته است؛ این 

بدان معناست که شکایت های 
ما را کمیسیون شکایت های 
انتخاباتی عاجل به کمیسیون 
انتخابات می فرستد و آن ها 
آن مورد را از سایت خویش 

می بردارند!

روز  پاکستان  و  افغانستان  در  امریکا  ویژه  فرستاده 
امریکا  نظامی  کرد حضور  اعالم  توکیو  در  شنبه  سه 
باقی  »معنادار«  همچنان  افغانستان  در  متحدانش  و 

می ماند.
جیمز دابینز در دیدار با شماری از خبرنگاران گفت : 
» من فکر می کنم ما و متحدان مان آماده خواهیم بود به 
مأموریت خود به منظور مشاوره و با حفظ نیروهایی 
افغانستان حضور  در  اکنون  هم  آنچه  از  کمتر  بسیار 
دارند ادامه دهیم. این حضور که با هدف ادامه بهبود 
کیفیت نیروهای امنیتی افغانستان است،  معنا دار باقی 

می ماند.«
این فرستاده ویژه تصریح کرد دولت امریکا »به بررسی 

جزئیات طرح خروج نظامیان امریکایی ادامه می دهد. 
»

به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو، به گفته دابینز، 
تصمیم گیری درباره...                   ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

دلیل  به  کل  دادستان  که  می گوید  سنا  مجلس  رییس 
اتهام بستن به اعضای شورای ملی باید از مجلس سنا 

معذرت بخواهد.
فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا، گفت: » لوی 
و  زمین  غصب  به  را  ملی  شورای  اعضای  سارنوال 
کرده  متهم  کابل  شهرداری  از  مشروع  نا  خواست های 
است. هر سناتوری...                        ادامه صفحه 6

با سازش و معامله های پشت پرده سرنوشت مردم تعیین  اگر قرار بود 
می شد، چه نیازی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود.

سخنگوی تیم اصالحات و همگرایی با بیان این مطلب می گوید که آن ها 
باید حکومت آینده بر  ایتالفی را نخواهند پذیرفت و  هرگز حکومت 

آمده از انتخابات و ارادۀ مردم باشد.
که  دارد  جریان  تالش هایی  که  می گویند  آگاهان  از  شماری  همچنان، 
اصاًل انتخابات در دور دوم برگزار نشود و میان دو نامزد پیشتاز سازش 

و معامله یی صورت گیرد. 
اما تیم داکتر عبداهلل می گوید که هرگز آمادۀ ایتالف، معامله و سازش 

نخواهد شد.
سید آقا فاضل سانچارکی...                                  ادامه صفحه 6

به  که  گفتند  شده  آزاد  تازه  زندانیان  از  برخی 
طالبان  به  دوباره  شان  منطقۀ  به  رسیدن  محض 
می پیوندند و تا زمانی به جنگ شان ادامه خواهند 
بیرون  افغانستان  از  خارجی  سرباز  آخرین  تا  داد 

برود
بنابر فرمان خاص شماره 16 حامد کرزی حدود یک هزار 
آنان  از  زیادی  شمار  می شوند.  آزاد  پلچرخی  از  زندانی 
با  ارتباط  و  سیاسی  جرایم  با  پیوند  در  که  هستند  کسانی 
به  دوباره  گفته اند  آنان  از  برخی  شده اند.  بازداشت  طالبان 

طالبان می پیوندند.

بنابر این فرمان رییس جمهور افغانستان تمام زندانیانی که 
مدت حبس شان کمتر از یک سال است، آنهایی که نصف 
بخش  که  زندانیانی  و  اند  کرده  سپری  را  ساله  پنج  حبس 
سوم مدت ده سال حبس شان را سپری می کنند، از بند رها 

خواهند شد.
مقامات می گویند بین این زندانیان مجرمین جنایی نیز شامل 
اما بخش بزرگی از آنان زندانیان سیاسی می باشند  هستند، 
که با طالبان همکار بوده اند و یا در جنگ بازداشت شده اند.
عالی  دادگاه  تحقیقاتی  کمیتۀ  رییس  شریفی،  مراد  سید 
سه  روز  زندانیان  از   300 کردن  آزاد  مراسم  در  افغانستان 

شنبه )13 ماه می / 23 ثور 1393( گفت که بنا بر این فرمان 
رییس جمهور یک هفته قبل نیز 244 زندانی آزاد شده اند: 
قبلی هم 244 تن  »برای شما معلوم است که در آن دوره 
را  دیگر  تن  انشاهلل 300  امروز هم  آزاد شدند.  زندانیان  از 
آزاد می کنیم که پرونده های شان مورد غور و بررسی قرار 

گرفته اند«.
وی از زندانیان آزاد شده خواست که برای آبادانی کشورشان 
تالش کنند و فریب تبلیغات کشورهای خارجی را نخورند. 

او گفت که این فرمان...                         ادامه صفحه 6

رییس مجلس سنا:

اسحاق الکو معذرت بخواهد

تحلیل گران سیاسی:

تالش دارند دوِر دوم انتخابات 
برگزار نشود

دابینز با تأکید بر ادامۀ حضور کشورش در افغانستان:

کرزی در سیاست افغانستان چهره  ای 
با نفوذ می ماند

نيـروهای 
امنيتی مجبور 

به خوردِن علف 
2شده اند
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تحليل رمان؛ 
از پيش

 ساختارگرايی 
تا پسا

مدرنيته

ساالنه صدها 
نوزاد در 
پاکستان
 کشته 

می شوند

در برگ ها

ارتـش و 
سياست 
در پنج 

سـاِل آيندۀ 
افغانستان

صفحه 6

یک هزار زندانی طالب از پلچرخی آزاد می شوند
برخی از زندانیان:

 به صفوف طالبان بر می گردیم

عبدالستار مراد معاون ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل:

کمیسیون های انتخاباتی 
صبر و شکیبایی ما را درک نکردند



انتخابات بدون شک به عنواِن یکی از مؤلفه های 
باشد  داشته  کارایی  می تواند  وقتی  دموکراسی، 
آن ها  رأی  که  کنند  باور  و  بپذیرند  مردم  که 
محافظت شده و چون امانتی ارزش مند، حرمِت 
از  این روزها یکی  آن پاس داشته شده است. 
را  جامعه  به نوعی  که  مردم  بزرِگ  دغدغه های 
آشفته و عصبی ساخته است، نبود یک اعتماد و 
باورِ مردمی به این اصل است که رأی آن ها از 
آن لحظه که به صندوق انداخته شده تا لحظۀ 
و سالم  نتایج، دست نخورده  اعالن  و  شمارش 
فرض  به  هم  اگر  خیر!...  یا  است  مانده  باقی 
دست کاری،  و  تغییر  بدون  مردم  رأی  این که 
ارزش سنجی شده و مورد شمارش قرار گرفته 
است، پس رقیب اصلِی آرای اصلِی مردمی چه 

کسی می تواند باشد؟ 
شدن  باطل  از  بحث  و  تقلبی،  آرای  از  بحث 
که  هم  روزها  این  و  مردم،  حقیقی  رأی های 
و  تردستی ها  از  عبداهلل  داکتر  ستاد  رونمایی  با 
رندی های بی شماری که در ساخت و پردازِش 
گرفته  صورت  رأی ها  تعداد  و  اعداد  و  ارقام 
است، ناگفته پیداست که عمِق فاجعه کجاست. 
است،  مسوول  کسی  چه  این که  میان  این  در 
همان قدر برای مردم پرسش برانگیز و مبهم شده 
داده و سرنوشِت رأی مردم  که سواِل چه رخ 
مردمی  دغدغه های  مرکز  در  شد،  خواهد  چه 
کمیسیون  این  قانون،  طبق  است!...  گرفته  قرار 
شکایت های  کمسیون  و  انتخابات  مستقل 
انتخاباتی اند که قرار است حل وفصل حرکت و 
روند مردمی یی با این همه عظمت و پیچیده گی 

اما سوال این جاست،  را به عهده داشته باشند. 
حیات  و  سیاست  در  عمر  یک  که  کسانی  آیا 
داشته اند  دخالت  و  کرده  شیطنت  کشور،  این 
یک  به  مبدل  افغانستان  نخواسته اند  هرگز  و 
می توانند  شود،  قدرتمند  کشور  یک  و  قدرت 
و  نفوذ  اعمال  و  تصرف  و  دخل  وسوسۀ  از 
مانده  کلیدی، دور  ارگان مهم و  این  بر  تسلط 
تصمیم  مهندسِی  و  مدیریت  به  نیم نگاهی  و 
و  ترفند  هر  طریق  از  کمیسیون ها  این  نهایِی 

استراتژی یی نداشته نباشند؟ 
این  روی  بر  روزها  این  در  این که  احتمال 
بگیرد،  اوج  سو  هر  از  فشارها  کمیسیون ها 
چه  تا  که  دید  باید  و  دارد  وجود  به شدت 
گردونه  این  در  تأثیرگذار  و  کلیدی  افراد  حد 
به  خیانت  از  را  خود  کاری  سابقۀ  می توانند 

امانت ملِی مردم دور نگاه دارند! 
این روزها ادعای ستاد داکتر عبداهلل و اتهاماتی 
که به کمیسیون های انتخاباتی وارد کرده است، 
قرار  هدف  را  انتخابات  نهایی  نتیجۀ  مستقیمًا 
داده و مدعی بر این است که اگر به شکایت ها 
رسید ه گی  آن ها  دست  در  موجود  مدارک  و 
انتخابات  رفتن  پروندۀ  بگیرد،  درست صورت 
به دور دوم بسته شده و برندۀ اول و آخر این 
شک  بدون  بود!  خواهد  عبداهلل  داکتر  میدان، 
از  جزءبخشی  جوسازی ها  و  ادعاها  این گونه 
میان  این  در  کس  هر  و  است  انتخاباتی  بازی 

خوب تر درخشید، میدان داری خواهد کرد. اما 
الزم است در این برهه حساس از تاریخ کشور، 
اسناد،  بر  مبتنی  ادعای  و  توخالی  ادعای  میان 
شواهد و حقایق متقن، تفاوت قایل شد و با یک 
ناسره  از  را  سره  اصولی،  و  درست  رسیده گی 
به  انتخابات  کمسیون  این که  صرف  کرد.  جدا 
مردم بگوید که ما اسناد ارایه شده از سوی ستاد 
داکتر عبداهلل را بررسی کرده ایم و قناعت آن ها 
را حاصل نموده ایم، کفایت نمی کند که بتوانیم 

و  بیاندازیم  بزرگ  این چنین  ادعایی  بر  پرده 
بگوییم هیچ خبری نیست و شهر در امن و امان 
است و رأی شما در صندوق هایی که ریخته اید، 
از جان بهتر مواظب شده است و هر چه این و 
آن می گویند، خواب و خیالی بیش نیست و ما 
صادقانه بدون هیچ کم وکاستی در خدمت منافع 

ملی و حمایت از رأی مردمی هستیم! 
مردم بدون شک خواهاِن شفافیت و رسیده گی و 
پاسخ گویِی کمیسیون ها هستند. باید در این میان 
یک  از  بیش  سرنوشت  که  می شود  ادعا  وقتی 
میلیون رأِی مردم نامعلوم است، پاسخی اصولی 
ستاد  که  هرچند  جست.  آن  برای  مناسب  و 
ظاهر شده  مدعی  مقام  در  امروز  عبداهلل  داکتر 
است، اما اگر این اقامۀ دعوی علیه کارکردهای 
و  مناسب  پاسخی  انتخاباتی،  کمیسیون های 
روشن نگیرد، چه سود اگر انتخابات حتا به دور 
دوم کشیده شود و یک بار دیگر با میلیون ها دالر 

هزینه، یک انتخابات دیگر برگزار شود؟!! 
است  عبداهلل  با  حق  که  این  از  جدای  امروز 
شکایت ها  و  دعواها  به  باید  اشرف غنی،  یا 
رسیده گی دقیق صورت بگیرد. باید به صورت 
علنی، با دادن وقت کافی به طرفین، اجازه داده 
شود که صدای کسانی که امروز بیش از چند 
میلیون رأی مردم را با خود دارند، شنیده شود. 
اگر با خفه کردن صدای این گونه دادخواهی ها 
و  دموکراسی  بنیان  بخواهیم  شکایت ها،  و 

استوار  را  بعدی  حکومت  و  مردم ساالری 
سازیم، بدون شک قوام و دوامی بیش از آن چه 
که حکومت های خودکامه و دست نشاندۀ دیگر 
شاهد  را  کرده اند  خود  آن  از  دنیا  سراسر  در 

نخواهیم بود.
و  شواهد  منطق،  و  عقالنیت  با  باید  امروز   
رسانه ها  و  شود.  گفت وگو  مفاهمه  و  استدالل 
و  حاضر  ملت،  گوش  و  چشم  عنوان  به  هم 
ناظر بر این گفت وگوها و جدل ها باشند، آن گاه 
است که به سرعت و با سهولت می توان تفاوت 
ادعای  با  را  بی اساس  و  توخالی  ادعایی  میان 
محکِم مبتنی بر شواهد و اسناد خدشه ناپذیر را 
از هم جدا و رأی نهایی را منصفانه و به رأی 
مردم نزدیک تر صادر کرد. در غیر این صورت 
دور دوم که سهل است، اگر ده دور دیگر هم 
انتخابات تکرار شود، تا برای کسب مشروعیِت 
آن چهره ها و جریاناتی که در نگاه مردم فاقد 
گشوده  راهی  هستند  مشروعیت  و  صالحیت 
راه  این  در  به حتم  و  باطل  خیال  زهی  گردد، 

سرخورده و ناکام خواهیم شد!
نیاز  ما  مردم  دیگر،  چیز  هر  از  بیش  امروز   
ایجاد  اگر  که  اعتمادی  دارند؛  اعتمادسازی  به 
نشود، دور دومِ انتخابات از هم اکنون مختوم به 
شکست خواهد بود. امروز خود کمیسیون های 
انتخاباتی نیاز است تا در محک قضاوِت تاریخ 
آن ها  خلوِص  عیار  و  بگیرند  قرار  مردم  و 
ناخالصی  که  نسبت  هر  به  شود،  گیری  اندازه 
و غرض ورزی در این کمیسیون ها رخنه کرده 
باشد به همان میزان، نتیجۀ انتخابات به بن بست 

و بحران و آشوب نزدیک تر خواهد شد.
 امروز داکتر عبداهلل و داکتر اشرف غنی به عنوان 
در  برد  به عنوان دو مدعی  و  پیشتاز  نامزد  دو 
این میدان، نیاز است تا در فضایی سالم و دور 
چشم  به  خاک  و  و  جوسازی ها  تشنجات،  از 
گرفتِن  دست  به  برای  را  خود  شانس  زدن ها، 
افغانستان  در  قدرت  سرکِش  و  چموش  زمامِ 
از  رساتر  آن ها  صدای  باید  امروز  بیازمایند. 
تا  کوچک ترین  به  و  شود،  شنیده  وقت  همه 
جدی ترین ادعا و یا شکایتی که از سوی آن ها 
طرح می شود، به دقت و با حساسیت مضاعف 
توجه شود؛ چرا که اگر کمیسیون های انتخاباتی 
دهند  صورت  را  الزم  اعتمادسازی  نتوانند 
بازی های  و  معامله گری ها  از  دور  را  خود  و 
گزافی  هزینۀ  حقیقت  در  دهند،  قرار  سیاسی 
که به ملت افغانستان تحمیل می شود، یک بارِ 
دیگر سرخورده شدن و به حالت تهوع رسیدن 
از وضعیتی ست که انتخابات را در کل در نظر 
دردناک،  مضحک،  بازی  یک  به  بیشتر  آن ها 
ساخت  خواهد  شبیه  ناجوان مردانه   و  پُرهزینه 
که فرسنگ ها با عنصر و گزاره یی که از آن به 
مسالمت آمیز  انتقال  برای  مکانیزم  یک  عنوان 
کرده  دور  است،  مطرح  قدرت  دموکراتیک  و 
لطمات  بی اعتمادی،  و  باورمندی  عدم  این  و 
زیادی را برای سالمت، امنیت و ثبات سیاسِی 

کشور به همراه خواهد داشت. 
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حلیمه حسینی

 

انتخابات، زمانی که همه چیز درگیِر سیاست  در گرماگرمِ 
بحران  بین المللِی  گروه  است،  سیاست زده گی  تِب  و 
به تازه گی گزارشی را منتشر کرده است که نشان می دهد 

امنیِت افغانستان به شدت شکنند و آسیب پذیر است.
و  شهرستان ها  از  بسیاری  گروه،  این  گزارش  طبق   
که  معنا  این  به  دارند؛  قرار  تیغ  لبۀ  بر  کشور  استان های 
از نقاط کشور به شدت  امنیتی در برخی  سطح تهدیداِت 
باالست؛ چنان که اگر کمک های جامعۀ جهانی قطع و یا 
با  را  خونینی  درگیری های  امنیتی  نیروهای  یابد،  کاهش 
طالبان و سایر گروه های تروریستی در آن نقاط خواهند 

داشت. 
در این گزارش هم چنان تذکر رفته که دولِت کمونیستی 
کمک های  که  مجاهدین شکست خورد  از  زمانی  وقت، 
کنونِی  نظامِ  و  شد،  قطع  دولت  آن  به  سابق  شوروی 

افغانستان نیز فعاًل در یک موقعیِت مشابه قرار دارد.
همه چیز  که  موقعی  کنونی،  شرایط  در  که  هم  به راستی 
به  کمترتوجهی  گرفته،  قرار  انتخابات  گرِو  در  سخت 
امنیتی که  امنیت می شود؛  از جمله  مسایل اساسِی کشور 
بدون شک یکی از بزرگ ترین چالش ها  فراراهِ دولِت آیندۀ 

افغانستان خواهد بود.
بسیار  میراث های  از  نیست که یکی  پوشیده  بر هیچ کس 
دولِت  که  است  ناامنی  مسالۀ  همین  کرزی،  آقای  ناگوارِ 
فعالیت های  کند.  نرم  دست وپنجه  آن  با  باید  آینده 
هیچ  زمینه  این  در  متاسفأنه  کرزی  آقای  دوازده سالۀ 
نتیجه ده نبوده و برعکس، جهت مخالف را پیموده است. 
پایۀ  بر  دقیقًا  او،  ریاست جمهوری  دورِ  دو  سیاست های 
بنیادهای  کردن  ریشه کن  به جای  که  شد  مطرح  مسایلی 
سیاست ها،  این  اعظِم  بخش  کرد.  تقویت  را  آن  ناامنی، 
بود  رییس جمهور  آقای  قومِی  رویکردهای  از  ناشی 
امنیتِی  نادرسِت  و  خام  سیاست های  آن،  دیگر  بخش  و 
حکومِت او را شامل می شد که در هر حال، تاواِن این همه 

را باید دولِت آیندۀ افغانستان بپردازد.
آقای کرزی از امضای پیمان امنیتی با ایاالت متحده، که 
یکی از میثاق های بسیارمعتبِر جهانی به شمار می رفت، سر 
باز زد. ارتش و سایر نیروهای امنیتی را نتوانست درست 
سامان دهد و حتا نتوانست وسایل و تجهیزاِت نظامی یی 
را که ناتو پس از خروجش باید در افغانستان به میراث 

می گذاشت؛ جذب نماید.
پرداخِت  توان  افغانستان  کنونی  دولت  این ها،  بر  افزون 
یک  هزینۀ  ندارد.  را  امنیتی  ارگان های  هزینۀ  و  مخارج 
میلیارد دالرِی ارتش افغانستان را تا کنون جامعۀ جهانی و 
ایاالت متحده داده است. به همین گونه هزینه های سایر 
ارگان های امنیتی را سایر کشورها پرداخت  کرده اند. حال  
آن که اگر جامعۀ جهانی این کمک ها را کاماًل قطع کند و 
یا کاهش دهد، بدیهی ست که دولت از توان پرداخِت آن 

عاجز است.
در شرایطی که میلیاردها دالر ساالنه به افغانستان سرازیر 
کمک های  کشورها  همۀ  که  شرایطی  در  و  می شد 
گسیل  افغانستان  به  ساحت  هر  در  را  بی دریغ شان 
و  نگرفت  پا  درست  کشور  امنیتِی  نیروهای  می داشتند، 
نیز  آینده  دولِت  که  نمی رود  امید  بنابراین،  نشد.  تقویت 

به آسانی بتواند عقب مانِی دولِت کرزی را جبران بکند.
دولت آینده در شرایطی زمامِ قدرت را به دست خواهد 
کامل شکل  به صورت  امنیتی یی  زیربنای  هیچ  که  گرفت 
نگرفته و در خوش بینانه ترین حالت هم اگر کمک ها قطع 
نشوند، حداقل کاهِش سرسام آوری خواهند یافت. با این 
حساب، این احتمال هم وجود دارد که چالش های امنیتی 

در دولِت آینده بیشتر از امروز باشد.
بنا بر گزارشی که گروه بین المللِی بحران ارایه کرده است، 
نیروهای  تلفات  کمک ها،  قطع  یا  و  کاهش  صورت  در 
گزارش  این  هرچند  می شود.  پیش بینی  باال  بسیار  امنیتی 
سقوط  تواِن  طالبان  که  است  گفته  خوش بینانه  بسیار 
والیات را نخواهند داشت؛ اما با وضعیتی که دیده می شود، 

برگشِت طالبان نیز دور از تصور نخواهد بود.

دولِت آینده و چالش های 
امنیتی

اعالم نتایج
 نهایی 

و مسوولیت
 ملی
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که  است  معتقد  مسکو  دولت  کرد،  اعالم  روسیه  خارجه  وزیر  معاون 
رفراندوم های 11 می 2014 در دو منطقه شرقی اوکراین نشان گر بحران 

شدید در دولت کی یف هستند.
بیانیه ای در  امور خارجه روسیه در  به گزارش صدای روسیه، وزارت 
پی دیدار گریگوری کاراسین، معاون وزیر امور خارجه روسیه با رئیس 
هیأت اتحادیه اروپا به روسیه اعالم کرد: رفراندوم های اخیر در مناطق 
دونتسک و لوهانسک واقع در شرق روسیه باید به عنوان نشانه ای واضح 
در بروز بحران شدید و در عدم تفاهم و درک مشترک در دولت کی یف 

دیده شود و این یک بحران برای کشور اوکراین محسوب می شود.
معاون سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه، سیاست تحریم های 
اتحادیه اروپا را در روابط با روسیه به عنوان یک اقدام کهنه و منسوخ 
و فصل  به حل  هیچ کمکی  رویکرد  این  کرد:  اعالم  و  کرده  توصیف 
عدم  تعمیق  باعث  تنها  و  نمی کند  منطقه  در  جدی  سیاسی  مشکالت 
توافق ها می شود و ضربه ای مهلک بر یافتن راهی به منظور خارج شدن 

از این بحران جدی در اوکراین است.
در جریان رفراندوم 11 می 2014 در این مناطق شرقی اوکراین اکثریت 

سکنه خواهان جدا شدن از این کشور و پیوستن به روسیه شدند.
وزارت امور خارجه روسیه همچنین در بیانیه ای که امروز سه شنبه منتشر 
اتحادیه  و  آمریکایی  شرکای  که  دارد  انتظار  مسکو  است:  آورده  شد، 
در   2014 آوریل   17 در  آمده  دست  به  توافق نامه های  طبق  بر  اروپا 
ژنو و براساس اقدامات سازمان امنیت و همکاری اروپا عمل کرده و 
اقداماتی را برای حل و فصل بحران سیاسی در اوکراین انجام دهند و 
بر مقام های دولت کی یف تأثیر بگذارند تا پیش از برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری 25 مه 2014 در اوکراین بحران در این کشور حل 

و فصل شود.
پیشتر وزرای خارجه 2۸ کشورهای اتحادیه اروپا با غیرقانونی خواندن 
انتخابات در دو ایالت شرقی اوکراین از جمله به موضوع تحریم روسیه 
و انتخابات آتی ریاست جمهوری در این کشور پرداختند. جدایی طلبان 

اوکراین خواهان پیوستن به روسیه شده اند.
وزرای خارجه 2۸ کشور اتحادیه اروپا در اجالس روز دو شنبه خود در 
بروکسل به دیدیر بورگ هالتر، رئیس سوئیسی سازمان امنیت و همکاری 
اروپا قول دادند که از برنامه های او در کاهش تنش در اوکراین حمایت 
کنند و خواستار برگزاری دور دوم نشست ژنو برای حل بحران اوکراین 

شدند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا همچنین تصمیم گرفتند حساب های بانکی 
13 تن از افرادی که از ادغام شبه جزیره کریمه به روسیه حمایت کرده 
بودند را مسدود کرده و ورود آنها را به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع 
کنند. به این ترتیب شمار افراد تحریم شده در ارتباط با بحران اوکراین 

به 61 تن رسید.
افزایش  سر  بر  اما  اروپا  اتحادیه  کشورهای  وله،  دویچه  گزارش  به 
تحریم ها ی اقتصادی بیشتر روسیه در ارتباط با اوکراین هم نظر نیستند. 
وزرای خارجه این اتحادیه اجرای تحریم های شدید اقتصادی روسیه را 
به بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین موکول کردند. آنها در 
بیانیه پایانی خود تاکید کردند که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
نشان خواهد داد که آیا تحریم های بیشتر روسیه باید اجرایی شوند یا نه.
یک روز پس از برگزاری همه پرسی در دونتسک و لوهانسک، ایالت های 
»جمهوری  تاسیس  تازه  دولت  اعالم  با  جدایی طلبان  اوکراین،  شرقی 
خلق دونتسک« خواستار پیوستن این جمهوری به روسیه شدند. روسیه 

نتیجه همه پرسی شرق اوکراین را به رسمیت شناخته است.
روسیه  از  باره  این  در  دونتسک  جدایی طلبان  رییس  پوشیلین،  دنیس 
خواست پس از تایید جدایی مردم دونتسک از اوکراین در همه پرسی، 

نسبت به پیوستن این کشور به روسیه نظر دهد.

روزهای سخت مصر در پیش است
به رغم این که جماعت اخوان المسلمین در مصر 
از هر گونه فعالیتی منع شده اند و تالش می شود 
به موجب قانون اخیر مبارزه با تروریسم از فعالیت 
از زمان عزل  اما  آنها جلوگیری شود  های سیاسی 
مصر  جمهوری  ریاست  سمت  از  مرسی  محمد 
همچنان حضوری بارز در عرصه سیاسی این کشور 
مقام ها و نخبگان مصری  نیست که  دارند. روزی 
یا  له  و  باشند  نزده  المسلمین  اخوان  درباره  حرفی 
علیه آنها موضعی را اتخاذ نکرده باشند تا آن جا که 
در برنامه های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست 

جمهوری مصر نیز جایگاهی برای خود یافته اند.
الصباحی  حمدین  و  السیسی  عبدالفتاح 
تنها دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
مصر به طور تلویحی موافقت کرده اند که 
اخوانی ها را از عرصه سیاسی این کشور 
را  اظهاراتی  طرف  دو  هر  بگذارند.  کنار 
نشان  که  دارند  می  بیان  ها  اخوانی  علیه 
می دهد به مثابه پیش پرداختی از سوی 
سمت  به  رسیدن  برای  آنها  از  کدام  هر 

ریاست جمهوری است.
این در حالی است که اخوانی ها همچنان 
قدرتی در خور توجه در مصر محسوب 
از عرصه  که  این  رغم  علی  و  می شوند 
همچنان  اند،  شده  گذاشته  کنار  قدرت 
قدرتی در خور توجه محسوب می شوند 
که تاثیری شگرف بر افکار عمومی مصر 
می  بینی  پیش  که  جایی  تا  گذارند.  می 
یوسف  سوی  از  انتخابات  تحریم  شود 
اخوان  جماعت  معنوی  رهبر  القرضاوی، 
المسلمین تاثیری موثر بر میزان مشارکت 

بگذارد.  ریاست جمهوری  انتخابات  در  ها  مصری 
با این حال هر دو نامزد همچنان برای جذب آرای 
چه  اگر  کنند  می  تالش  خود  سود  به  ها  اخوانی 

همچنان بر دور کردن آنها از قدرت تاکید دارند.
دانشگاه  در  سیاسی  علوم  استاد  شاهین،  عماد 
عرب  نگاران  روزنامه  خبرگزاری  به  ها  امریکایی 
با  را  همه  السیسی  خصوص  این  »در  گوید:  می 
می  که  هایی  تالش  همه  و  کرد  شوکه  اظهاراتش 
اخوان  با جماعت  وگو  یا گفت  آشتی  به  توانست 
کشور  کرد.  آب  بر  نقش  را  شود  منجر  المسلمین 
انتظار می رفت  شاهد دو دستگی سیاسی است و 
تحت شرایطی گفت وگوهایی میان دو طرف برای 
آرام کردن فضای سیاسی انجام شود. از السیسی که 
می رود تا رییس جمهوری آینده مصر شود انتظار 
می رود تا رییس جمهور همه مصری ها و نه فقط 

مویدان جریان 30 ژوئن باشد.«
ادامه خشونت  از  را  نگرانی خود  شاهین همچنین 
هایی که اخوان المسلمین اعالم کرده اند در صورت 

در  جمهوری  ریاست  سمت  به  السیسی  پیروزی 
پیش خواهد گرفت ابراز داشت و گفت که اخوانی 
ها با او دشمنی دارند و انتظار نمی رود که بگذارند 
از  اگر  بماند. حتی  منصب  این  در  با خیال راحت 
همه صالحیت های قانونی خود برای جلوگیری از 

ناآرامی ها استفاده کند.
فعالیت  المسلمین  اخوان  جماعت  رود  می  انتظار 
سیاسی خود را در باطن دنبال کند به معنای دیگر 
المسلمین  اخوان  جماعت  که  شود  می  بینی  پیش 
پیش  رو  پیش  انتخابات  در  را  خود  پنجم  ستون 
بیندازد، چه در پارلمان چه در قالب گروه های ملی.

می  نیز  الصباحی  حمدین  نگرش  درباره  شاهین 
گوید: »آن طور که از اظهاراتش پیدا است او نیز در 
همین مسیر حرکت می کند. در عین حال او هیچ 
خط و موضع روشنی در این زمینه ندارد. او در زمان 
حکومت حسنی مبارک، رییس جمهوری سابق نیز 

با اخوانی ها عقد اخوت بسته بود.«
حمدین  اظهارات  در  تناقض  به  همچنین  وی 
الصباحی اشاره می کند و می گوید: »او این بار گفته 
است که در دولتش جایی برای اخوان نخواهد بود. 
اما طبیعت فردی مثل صباحی نشان می دهد که وی 
در صورتی که مجددا رییس جمهور شود با اخوانی 
ها آشتی خواهد کرد تا بتواند از اعتبار سیاسی آنها 
برای کسب حمایت مردمی استفاده کند. به ویژه که 
او فردی است که بر خالف السیسی حمایت مردمی 

قدرتمندی پشت سر خود ندارد.«
مصطفی کامل السید، استاد علوم سیاسی در دانشگاه 
قاهره نیز در این باره می گوید: »تاکید السیسی بر 
نبود جریانی به اسم اخوان المسلمین در طول دوران 

همه  سیاسی  ترور  مصر  بر  اش  جمهوری  ریاست 
گری  میانجی  و  آشتی  برای  که  است  هایی  تالش 
پایان دادن به بحران پیش آمده  سیاستمداران برای 
جریان  المسلمین  اخوان  و  موقت  حکومت  میان 
فعلی  با حکومت  اخوان  بحران  دارد. در حالی که 

نیست بلکه با شخص السیسی است.«
صراحت  به  »السیسی  گوید:  می  همچنین  وی 
از  و  کرده  رد  را  ها  اخوانی  با  ای  آشتی  گونه  هر 
مصری ها خواسته است که در سایه آنها از هر گونه 
امیدوار است  او  کنند.  اجتناب  ناآرامی  و  خشونت 
حسابی  تسویه  به  السیسی  از  بعد  برای  بتواند  که 
می  نظر  به  بعید  اگر چه  برسد،  ها  اخوانی  با 
رسد که تحت هر فشار داخلی یا خارجی تن 
به بازگشت اخوانی ها به حیات سیاسی کشور 

بدهد.«
المللی  بین  کارشناس مسائل  الالوندی،  سعید 
در مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک االهرام 
نه  و  السیسی  »نه  گوید:  می  باره  این  در  نیز 
از اخوانی ها  توانند هیچ کدام  الصباحی نمی 
انتخابات  برای  چه  شان  سیاسی  حیات  از  را 
ریاست جمهوری چه برای نامزدی در مجلس 
ملی  حرف  یک  ها  اخوانی  حرف  کنند.  منع 
ایدئولوژی  و  فکر  از  برخواسته  بلکه  نیست 

خاصی است.«
اخوان  »آینده  گوید:  می  همچنین  الالوندی 
المسلمین مرهون سیاست های رییس جمهور 
پیش روی مصر است و در صورت موفقیت 
و  مبادی  تطبیق  و  اجتماعی  تحقق عدالت  در 
اهداف دو دولت 25 ژانویه و 30 ژوئن نمی 
توان تصوری از نقش آینده سیاسی اخوان در 

دهه های آینده پیش بینی کرد.«
رییس  شکست  صورت  در  کند،  می  تاکید  وی 
انتخاباتی اش  جمهوری پیش رو در اجرای برنامه 
عالی  و  کرد  خواهد  ظهور  مجدد  اسالمی  جریان 

ترین کالم را نزد افراد ساده جامعه خواهد داشت.
رود  می  »انتظار  گوید:  می  همچنین  الالوندی 
را  سیاسی خود  فعالیت  المسلمین  اخوان  جماعت 
می  بینی  پیش  دیگر  معنای  به  کند  دنبال  باطن  در 
شود که جماعت اخوان المسلمین ستون پنجم خود 
را در انتخابات پیش رو پیش بیندازد، چه در پارلمان 
چه در قالب گروه های ملی، و به زودی به السیسی 
ها  ناآرامی  و  تظاهرات  به  و  دهد  اعالم جنگ  نیز 
سناریوی  دیگر  عبارت  به  دهد،  ادامه  انفجارها  و 
شد.  خواهد  تکرار  السیسی  با  بار  این  دهه شست 
همچنین انتظار می رود که تنشی حقوقی در سطح 
آن جا  تا  باشیم  بشر شاهد  پا گذاشتن حقوق  زیر 
که افکار عمومی علیه السیسی در دوره پیش روی 

ریاست جمهوری اش تحریک شود.«

معاون الوروف: 
رفراندوم های اخیر نشانگر بحران 

عمیق در اوکراین است

اردوغان: 

هیچ خطری آینده حزب عدالت 
و توسعه را تهدید نمی کند

سیسی:

 ارتش مصر برای حمایت از کشورهای عربی آماده است
عبدالفتاح السیسی با تاکید بر اینکه ارتش مصر ارتشی 
قوی ودارای رویکردی عاقالنه است تاکید کرد که این 
درصورت  و  نبوده  کشوری  هیچ  علیه  تهدیدی  ارتش 
رویارویی کشورهای عربی باهرگونه تهدیدی نیروهای 

مصری فورا برای حمایت از آنها بپا می خیزند.
السیسی،  عبدالفتاح  پانوراما،  اینترنتی  پایگاه  به گزارش 
کرد:  تاکید  مصر  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد 
امنیت  ضامن  یکدیگر،  از  عربی  کشورهای  حمایت 
کشورها  دراین  ثباتی  بی  وجود  و  است  عرب  جهان 
به دلیل قدرت دیگران نیست بلکه به خاطر ضعف ما 

است.
السیسی نقش کشورهای عربی بویژه کشورهای حوزه 

خلیج فارس را در حمایت از مصر در جریان تحوالتی که بعد از 30 جنوری 
رخ داد، ستود.

وی همچنین با قدردانی از دیدگاه کشور امارات در قبال مصر تصریح کرد: ملت 
قاهره  قبال  در  را  دیدگاه های مشابهی  بحرین و عمان  کنار کویت،  در  امارات 

اتخاد کردند.
پیشتر عربستان و امارات از اقدام ارتش مصر در برکناری محمد مرسی، رییس 

جمهوری سابق این کشور حمایت کرده بودند.
از سوی دیگر وی در خصوص اختالف با قطر و امکان ادامه روند تنش با این 

کشور افزود: ما با هیچ کشوری اختالف نداریم اما 
برای ما مهم است که دیگران به مصر احترام گذاشته 
هیچ کس  نکنند.  مداخله  کشور  داخلی  امور  در  و 

نمی تواند بار دیگر در مصر دخالت کند.
با  این کشور  السیسی همچنین در خصوص روابط 
دولت ها  با  روابط  با  ملت ها  با  روابط  افزود:  ترکیه 
با  خود  روابط  که  می کند  تالش  آنکارا  دارد.  فرق 

قاهره را اصالح کند و عکس این نیست.
با  دررابطه  خود  سخنان  از  دیگری  دربخش  وی 
روابط قاهره با ایران افزود: روابط ما با ایران به شکل 
مستقیم به امنیت و ثبات خلیج )فارس( ارتباط دارد. 
عربی  کشورهای  امنیت  علیه  تهدیدی  که  زمانی  تا 

وجود نداشته باشد هیچ مشکلی وجود ندارد.
انتخابات ریاست جمهوری مصر نسبت به تجزیه سوریه  از سوی دیگر نامزد 
در  وحدت  حفظ  برای  مسالمت آمیز  راهکاری  ایجاد  خواستار  و  داد  هشدار 

اراضی سوریه شد.
وزیر دفاع سابق مصر همچنین در خصوص روابط مصر با آمریکا و روسیه اظهار 
باشد  یا برعکس آن  آمریکا و  با مسکو علیه  ما  ندارد روابط  داشت: ضرورتی 
روابط ما با روسیه روابطی قدیمی است. اختالف ما با واشنگتن بخاطر مواضع 

آنها درقبال مصر درپی برکناری مرسی است.

نخست وزیر ترکیه با بیان اینکه حزبش با همه احزاب گذشته و حال 
متفاوت است، گفت که در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهوری 
ترکیه حزب عدالت و توسعه با خطر از دست دادن قدرتش روبرو 

نمی شود.
به گزارش صدای روسیه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در تاریخ 10 اوت 
)1۸ مهر( برگزار خواهد شد، عنوان کرد که حزب حاکم عدالت و 
توسعه در حال حاضر 46 درصد آرا را در دست دارد و این میزان 

در حال افزایش است.
در  حاکم  حزب  قانونگذاران  از  برخی  نگرانی  به  همچنین  وی 
صورت  در  حزب  این  نفوذ  و  قدرت  شدن  کم  احتمال  خصوص 
انتخاب اردوغان به عنوان رئیس جمهور گفت که حزب او با احزاب 

دیگر متفاوت است.
این در حالی است که اکثریت مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه 
جمهوری  ریاست  پست  برای  اردوغان  احتمالی  کاندیداتوری  از 

کشور حمایت کرده اند.
اردوغان همچنین با اشاره ضمنی به این موضوع که احتماال کاندیدای 
پستی  جمهوری  ریاست  که  کرد  عنوان  شد،  خواهد  انتخابات  این 
از همه  رئیس جمهور شود  که  و هر کسی  است  زیاد  اختیارات  با 

قدرت های خود براساس قانون اساسی استفاده خواهد کرد.
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نمی دانید موبایل تان کجاست؟ دقایق بسیاری از روز را مشغول گشتن دنبال کلیدها 
و سایر لوازم شخصِی خود بوده و از این بابت عصبانی هستید؟ به جایی می روید و 
بعد با خود فکر می کنید که چرا آن جا رفته اید؟ متخصصان چنین مسأله یی را »ذهن 
مه آلود« یا »مغز ابری« می نامند و می گویند بسیاری از افراد امروزه از این مشکل 

رنج می برند. این  مطلب به شما می گوید که چه گونه با این مسأله برخورد کنید.
 

به مغزتان رژیم بدهید
می گوید:  نوادا  دانشگاه  در  تربیتی  روان شناسی  متخصص  نوایرز،  مانویل  داکتر 
»حواس پرتی یا توجه به مسایل دیگر، اصلی ترین دلیل این گونه مشکالت است و 
این روزها خیلی هم زیاد شده، مثاًل می خواهید در جمعی حرف بزنید، دهان تان را 
باز می کنید اما بعد یادتان نمی آید که چه می خواستید بگویید، شاید علت این باشد 
که تنها چند ثانیه قبل به موبایل تان نگاه کرده اید... . در واقع این پرت شدن حواس 

از یک موضوع، یکی از علت های اصلی گیچی و حواس پرتی است.«
چه طور بر این مشکل غلبه کنید؟

داکتر نوایرز می گوید: »فقط 10 دقیقه در هر روز، خودتان را از وسایل الکترونیکی 
مثل موبایل، لپ تاپ و بازی ها و ضبط صوت تان دور کرده و آن ها را خاموش 
کنید. بعد روی یک کاغذ همه مسایل مهم را که باید به خاطر بسپارید، بنویسید 
و این کاغذ را همراه خودتان همه جا ببرید و چندین بار در طول روز به آن نگاه 
کنید. می توانید با خودتان شرط کنید که فقط روزی 2 یا 3 بار ایمیل  های تان را چک 
کنید و موبایل تان را از خودتان دور نگه دارید تا وسوسه نشوید که هر دقیقه آن 

را چک کنید.«

مغزتان را تمرین دهید
همیشه چیزهای تان را گم می کنید و اسم افراد آشنا را به خاطر نمی آورید؟ داکتر 
لیندا بلیر، متخصص روان شناسی و نویسندۀ کتاب »از خودتان در مقابل اضطراب 
دفاع کنید« می گوید: »این مسأله ناشی از عدم تمرکز و توجه است. اگر کلیدهای تان 
را گم می کنید، ناشی از آن است که لحظه یی که آن را در جایی گذاشته اید، دقت 
نکرده اید که کجا می گذارید. اگر اسم کسی را به خاطر نمی آورید، به این دلیل 
است که زمانی که با این فرد مالقات کرده اید، ذهن تان را وارد این تالش نکرده اید 

که اسم او را به خاطر بسپارید.«
اما چه طور بر این مشکل غلبه کنید؟

داکتر بلیر یادآور می شود: »یکی از ساده ترین کارها در خانۀتان این است که جای 
خاصی را برای کلیدها، موبایل و سایر لوازم شخصی تان در نظر بگیرید و همیشه 
آن  ها را همان جا بگذارید. در مورد سایر مسایل نیز باید ذهن تان را به طور مرتب 
نام  به  اگر کسی  مثال  برای  باشد؛  داشته  مناسب  بتواند عمل کرد  تا  تمرین دهید 

او را  فلورانس به شما معرفی می شود، در چند جملۀ اول سعی کنید مرتب نامِ 
تکرار کنید، مثاًل بگویید فلورانس، خوشحالم که با تو آشنا شدم... فلورانس، کار 
تو چیست؟ شاید این طرز حرف زدن کمی عجیب به نظر برسد، اما در عوض 

باعث می شود شما اسِم آن فرد را به خاطر بسپارید.«

مغزتان را بیدار کنید
می گوید:  بلیر  داکتر  دارد.  احتیاج  آکسیجن  به  مناسب  عمل کرد  برای  شما  مغز 
که  آکسیجنی  میزان  نتیجه  در  و  نیست  عمیق  شما  تنفس  هستید،  خسته  »وقتی 
تأثیر  مغز  عمل کرد  روی  این  و  می یابد  کاهش  می رسد،  مغز  به  خون  طریق  از 
باعث »ذهن مه آلود« شود. حالت مشابه  می گذارد. همین موضوع ساده می تواند 
دیگر، اضطراب و ناراحتی است که باعث می شود تنفس به صورت ایده آل انجام 
نشود و فرد تند تند و غیرعمیق نفس بکشد یا تنفس خود را حبس کند، نتیجۀ 

همۀ این حالت ها، نرسیدن آکسیجن به مغز است.«
اما چه طور بر این مشکل غلبه کنید؟

داکتر بلیر راه حل خوبی دارد: »ورزش کردن بهترین راه حل ممکن برای رساندن 
حد ماکزیمم آکسیجن به مغز است، اگر این روزها خیلی فراموش کار شده اید، یک 
برنامۀ ورزشی منظم و نه خیلی سخت و طاقت فرسا، برای خودتان تدارک ببینید، 
حتا می توانید یک برنامۀ پیاده روی چند دقیقه یی روزانه در نظر بگیرید و بعد از 

مدتی متوجه شوید که ذهن تان چه قدر شفاف تر و دقیق تر شده است.
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چه  گونه با ذهِن مه آلودمان 
برخورد کنیـم؟

نویسنده: پال دی میلر
برگردان به فارسی: عماد عابدی

جماهیر  اتحاد   ،19۸9 سال  فبروری   در 
شوروی پس از ده سال جنِگ خشونت بار 
بین المللی  ناظران  کرد.  ترک  را  افغانستان 
رژیم  خود  حتا   - افغانستانی  مجاهدان  و 
کمونیستِی  رژیم  سریِع  سقوط  انتظار    -
مجاهدین  داشتند.  را  کابل  تازه یتیم شدۀ 
افغانستان، به امید استفاده از ضعف دولت، 
موقت  به طور  را  خود  درونِی  اختالفات 
کنار گذاشته و حملۀ بلند پروازانه یی را به 
جالل آباد برنامه ریزی کردند. در ماه مارچ، 
شورشیان یک نیروی ده هزار نفری را بسیج 

کرده، سوی شهر به راه افتادند. 
خوردند.  شکست  به شدت  مجاهدین  اما 
ارتش افغانستان و متحداِن آن با استفاده از 
سالح، آموزش و مشاورۀ شوروی با مانور 
به راحتی  بهتر  نبرد  و  بهتر  فرماندهی  بهتر، 
اگر  دهند.  شکست  را  مهاجمان  توانستند 
و  چریکی  تاکتیک های  در  مجاهدین  چه 
در  اما  داشتند،  مهارت  دفاعی  مانورهای 
خود  از  متعارف  یورش های  راه  اندازی 
و  ضعیف  رهبری  دادند.  نشان  بی کفایتی 
را  آن ها  جنگِی  نیروی  درونی،  اختالفات 
این همه، سه سال  با  اما  ضعیف کرده بود. 

بعد، رژیم کمونیستی سقوط کرد.
 کم نیست شمار کارشناسانی که از فروپاشی 
پس  افغانستان  کنونِی  دولت  قریب الوقوع 
در  ناتو  نظامِی  نیروهای  عقب نشینی  از 
گروه  می دهند.  هشدار  جاری  سال  پایان 
سال  در  مثال،  طور  به  بحران،  بین المللی 
2012، از امکان “فروپاشی دولت” هشدار 
که  نوشت  ریکس،  تام  نظامی،  مورخ  داد. 
با این  سقوط کابل “خیلی محتمل” است. 
معکوِس  نتیجۀ   19۸9 سال  تجربۀ  حال، 
این را نشان می دهد: حکومت افغانستان به 
احتمال بسیار زیاد پس از خروج نیروهای 
که  مادامی  و  می ماند،  پابرجا  بین المللی 
حمایِت  به  بین المللی  کمک کننده گان 
این  بدهند،  دوام  افغانستان  ارتش  از  خود 
حکومت به حیاِت خود ادامه خواهد داد. 
اما  یافت،  اگر چه کمک ها کاهش خواهد 
زودی ها  این  به  بین المللی  کمک کننده گان 
به همکاری نظامِی خود پایان نخواهند داد.  

ساِل  کابل  با  امروز  کابِل  تاریخی  مقایسۀ 
1992 مناسب نیست؛ گزینۀ بهتر، سایگون 
نظامیان  که  زمانی  است؛   1963 سال 
این  در  غیرنظامی  حکومت  ویتنامی، 
سال  پنج  در  کردند.  سرنگون  را  کشور 
آینده و فراتر از آن، بزرگ ترین خطر برای 
طالبان  افغانستان  در  دموکراتیک  حکومت 
است.  افغانستان  ارتش  خود  بلکه  نیست، 
مأموریت  نتیجۀ  حال  به  تا   2001 سال  از 
یک  ظهور   افغانستان،  در  دولت سازی 
بوده  ضعیف  دولِت  یک  و  قوی  ارتش 
هر  باید  که  تعادلی  ایجاد یک عدم  است، 
کسی با دانش سرسری از تاریخ معاصر و 
یا تئوری سیاسی را نگران بسازد. بارها و 
نظامی  کودتاهای  به  ترکیبی  چنین  بارها، 
منجر شده است: افسران نظامی کارآزموده 
فاسد  رهبران  برابر  در  را  خود  شکیبایی 
غیرنظامی از دست داده اند، چون این باور 
به آن ها آموزش داده شده است که پاسداران 
دولت می باشند؛ برای حفظ دولت، ادارۀ آن 
با پشتیبانی  اند، معموالً  را به دست گرفته 
مردم.  کودتا ممکن است یک پدیدۀ از کار 
سال  در  رویداد  این  اما  شود،  تلقی  افتاده 

2012 در مصر و مالی تکرار شد.
نیز  افغانستان  در  می تواند  رویدادی  چنین 
پاکستان  در  خوبی  نتیجۀ  که   - دهد  رخ 
ژنرال  مشرف،  پرویز  ژنرال  سلطۀ  زیر 
نداشت.  همراه  به  دیگران  و  ضیاءالحق، 
و  متحده  ایاالت  سیاست گذاراِن  بنابراین 
جامعۀ جهانی باید گام هایی را بردارند که 
بسازد.  “کودتاناپذیر”  را  افغانستان  دولت 
حمایت  به  باید  واشنگتن  نمونه،  به طور 
خود از رهبری چند قومی ارتش افغانستان 
می تواند  واشنگتن  هم چنین،  بدهد.  ادامه 
غیر  حکومت  ادامۀ  به  را  خود  کمک های 
که  چیزی  به  مشابه  بسازد،  وابسته  نظامی 
امریکا  کمک های  با  لوگار   - کری  الیحه 
داد.  انجام   2009 سال  در  پاکستان  به 
که  کند  تهدید  نباید  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
نظامی،  کودتای  یک  وقوع  صورت  در 
اما  کرد.  خواهد  قطع  را  خود  کمک های 
مالی  کاهش کمک های  به  تهدید  می تواند 
یا جلوگیری از انتقال بعضی از تسلیحات 
همکاری  بگوید  این که  یا  و  کند،  پیشرفته 
افغانستان را قطع خواهد  با رهبران ارتش 

کرد.
و  متحده  ایاالت  نیست.  کافی  تهدید  تنها 
هم پیمانان آن باید امتیازهایی هم بدهند. به 
این منظور، واشنگتن باید یک نیروی نظامی 
روابط  دارد،  نگه  افغانستان  در  را  کوچک 
خود با مقامات بلندپایۀ نظامی و غیرنظامی 
افغانستان را ادامه بدهد، یک جریان ثابت 
کمک به ارتش و دولت افغانستان را فراهم 
کند، و به روند بلند و آهسته عادت دادِن 
افغانستان به هنجارهای دموکراتیک متعهد 

شود.

ارتش نیرومند
در تاریخ شورش گری، طالبان گروه عجیبی 
است. این گروه، چه در حکومت داری و چه 
در شورش گری، هرگز ظرفیت دولت داری 
در  پنج ساله  اقتدار  زمان  در  نکرد.  پیدا  را 
فرد  به  منحصر  بی عرضه گی  طالبان  کابل، 
از خود نشان دادند، که در اثر آن افغانستان 
بانک  حکومت داری  شاخص های  همۀ  در 
جدول  آخر  در  دیگر  کشور  دو  با  جهانی 
جهانی  بانک  جدول  بود.)در  گرفته  قرار 
حکومت  اصاًل  که  سومالیا،  با  افغانستان 
بود.(  گرفته  قرار  ردیف  یک  در  نداشت، 
همین بی کفایتی و بی رحمی بود که طالبان 
از یک گروه پشتون های  نتوانستند، به جز 
به  را  افغانستان  مردم  حمایت  اسالم گرا، 
با خلق  آن ها  در عوض  کنند.  خود جلب 
ترس، رشوه، و زور برمردم سلطه راندند. 
به جای اسالم سنتی  این، طالبان،  بر  عالوه 
حنفی که بیشتر مردم افغانستان با آن آشنا 
استند، به یک ایدیولوژی بیگانه و خارجی 

دیوبندی اعتقاد دارند.
طالبان  سپتمبر،  یازدهم  حمالت  از  پس 
قرار  القاعده  کنار  در  گرفتند  تصمیم 
گیرند، و این به معنای جنگ های بیشتر در 
افغانستان بود. هنگامی که طالبان از قدرت 
رد  را  آشتی  طالبان  شدند،  انداخته  بیرون 
کرده و  از شرکت در انتخابات خودداری 
کردند. در عوض، آن ها تصمیم به راه اندازی 
شورش های خشونت آمیز گرفتند. اما طالبان 
سیاسی  موثر  شاخۀ  یک  نتوانستند  هرگز 
یا در مناطق تحت کنترِل خود  بسازند و  

ادارۀ منظِم دولتی را به وجود آورند.

ارتـش و سیاست در پنج سـاِل 
آیندۀ افغانستان

بخش نخســت



 

کامران پارسی نژاد

بخش دوم و پایانی

نقد اسطوره یی می تواند فراسوی قلمرو تاریخ گام بردارد 
و خواننده را با فرهنگ ها و باورهای انسان ـ که گرد و 
غبار تاریخ  سالیان درازی ست بر آن ها نشسته و آن ها را 
ابعادی  اسطوره شناسی  کند.  آشنا  ـ  است  برده  یادها  از 
بسیار پیچیده دارد، به گونه یی  که بسیاری از روان شناسان، 
مردم شناسان و حتا فیلسوفان  تالش می کنند که به اعماِق 

آن نقب زده، پرده از رمز و رازهایش  بردارند. در ایران 
نیز افرادی چون مرحوم دکتر مهرداد بهار، جستارهایی 
دربارۀ اسطوره شناسی و رمزاندیشی در ادبیات  فولکلور 

ایران نوشته اند.
برخی جریان روشن گرا و مدرنیسم را برخالف اسطوره  
می دانند و از روی آوردن به آن پرهیز می کنند، حال آن که  
اسطوره در روزگار خود جریانی روشن گرایانه محسوب 
اسطوره های  به  نیز  جهان  ادبی  جریان های  و  می شده  
گذشته مرتبط اند. در حقیقت، خواسته ها و گرایش های 
نسل  اسطوره یی  روایت های   از  همه گی  جدید  نسل 
گذشته مایه گرفته اند و اسطوره، چون  زنجیره یی محکم، 

دو نسل را به هم مرتبط می کند.
مدرن،  عصر  در  نگرشی  چنین  از  غافل  جدید،  نسل   
خود را وانهاد و مجذوب تکنالوژی ماشینی و پدیده های 
بود  علمی ـ صنعتی  شد.  “خدازدایی” عارضۀ دیگری 
ترک  معنی  به  خدازدایی  شد.  نسل   این  گریبان گیر  که 
بل که  نیست،  شدن  او  مقدس  ذات  منکر  یا  و  خداوند 
از  تجددگرایی  در عصر  است. خدا  بردن  یاد  از  نوعی 
جای  تقدس گرایی   نتیجه،  در  و  گرفت  فاصله  انسان ها 
خود را به تقدس زدایی داد. گرایش به مدرنیسم، عواقب  
انحصارطلبی،   داشت:  همراه  به  نیز  دیگری  نامطلوِب 
شی ءپرستی، استعمار جدید، و خودمحوری... را می توان 
در  دانست.  مدرنیسم  یا  تجددگرایی  عصر  نتایج  از 
روشن فکران  ذهن  در  بی شماری  پرسش های   این باره 
نتیجۀ  آیا  شد:  طرح  آن   مخالفاِن  و  مدرن  عصر  طالب 

آفت مدرنیسم، پرورش انسان های خود برتربین است؟ 
آیا انسان می تواند جدا از عقاید مذهبی و فرهنگ  بومی 
و سنتی اش، به حیات خود ادامه دهد؟ آیا همین عصر 
مدرن  وابسته به رسوم و باورهای گذشتۀ خود نیست؟ 
مردم برای  به دست آوردِن آزادی بدون قید و شرط، به 
هر کاری روی آوردند و درعوض، شک، بی بندوباری، 
ترس، اعتیاد، خودمحوری، ناامیدی، و توهم نصیب شان 
شد. در رمان های قرن  بیستم، اغلب مباحث و مضامین 
مطرح شده جزِو شکاکیت در جهان و پدیده های سیاسی 
واخوردۀ  انسان  دید.  نمی توان  دیگری  چیز  عقیدتی  ـ 
مجدداً  حتا   نمی برد،  جایی  به  راه  دیگر  تنها  نه  کنونی 
تالش می کند که پدیده های جدیدتری را کسب و تجربه  
کند. ماکس وبر به این دسته از افراد توصیه می کند که 
به  و  بازگردند  رفته  راه  از  جنجال،  و  وصدا  سر  بدون 

آغوش مذهب پناه  برند.
و  دقیق  تعریف  جهان،  موجود  فرهنگ نامه های  در 
واضحی  از دو واژۀ مدرنیسم و پست مدرنیسم در ادبیات 
که  معتقدند  متخصصین  از  برخی  است.  نشده   ارایه 
مدرن  هنر  خلق  به  منجر  که  است   نظریه یی  مدرنیسم 
می شود. نویسنده گان مدرنیسِم اولیه  چون تی اس الیوت، 
ویرجینیا وولف، جیمز جویس، فرانتس  کافکا و... بیشتر 
قصد داشتند جامعۀ بورژوایی قرن 19 را به نقد بکشند. 
واقع گرایانۀ  قواعد  خود،  هدف  به  رسیدن  برای  آن ها 
اسطوره یی  مقوالت  و  کردند  رد  را  دوره  آن  بر  حاکم  
کردند.  بورژوایی  واقع گرائی  قواعد  جایگزین  را 
نویسنده گان مدرنیسم هم چنین در سیر حوادث داستان ـ 
که طبق قانون عّلی و باتوجه به زمان پشت  سر هم چیده 
شده بود ـ دست بردند و نظام و ساختار داستان های شان 
را عمداً دگرگون کردند. در نظر آن ها، وجود وحدت  و 
انسجام بین طرح و شخصیت ها دیگر مطرح نبود. آن ها 
باب   19 قرن  در  چنان که  فلسفی،  مباحث  بیان  در  حتا 

بود، از شیوه یی  تازه بهره بردند و کلیۀ مباحث فلسفی ـ 
اخالقی را در قالب طنز و جمالِت دوپهلو بیان کردند.

گوناگون   آفات  با  مواجهه  از  پس  مدرن  عصر  انسان 
و  صنعتی  انقالب  سرگشته،  و  درمانده  تجددگرایی، 
در  و  گذاشته  سر  پشت  را  جهانی  بین الملل  جنگ   دو 
که  می داند  به خوبی  او  است.  تازه  راهی   جست وجوی 
نو  از  و  بازگردد  حرکت  شروع   مبدای  و  ابتدا  به  باید 
عقاید و دیدگاه هایی را که به راحتی از آن ها گذشته بود، 

احیا نماید.
جریان  در  که  نیز  پست مدرنیسم  نویسنده گان  امروزه 
چنان  تحوالتی قرار داشتند و شاهد زوال مدرنیسم بودند 
حقایق  کردِن  بازگو  در  دیگر  آن اند(  شاهد  هم   )اکنون 
زندگی تالشی  نمی کنند. آن ها داستان را صرفًا برای خود 
طبیعی  واقعیاِت  و  به جهان  دیگر  و  می نویسند  داستان 
سعی  پست مدرنیست ها  حقیقت،   در  ندارند.  کاری 
مدرنیست  نویسنده گان   افراطی  دیدگاه های  به  می کنند 
بر  داشت،  ضدیت  بورژوایی  و  واقع گرایی  با  که 
اساس اصول منطقی تعدیل بخشند. برخی معتقدند که 
پست  مدرنیست ها نه درصدد نابود کردن مدرنیسم هستند 
و نه می خواهند به عقاید آن ها ارزش بیشتر دهند. آن ها 
می خواهند با زبان بی زبانی  بگویند که آن چه مدرنیستها 
)بدون  می کردند  مطرح   داستان ها  اصلی  قالب  دربارۀ 
قالب داستانی هم می توان داستان نوشت( هم  غلط است 
نقد پست مدرنیست ها  نادیده گرفتِن آن سازه ها طبق  و 
باعث از هم پاشیدِن داستان می شود. 7 پست مدرنیست ها 

ابتدای  در  که  کرد  تشبیه  سرگشته هایی  به  می توان  را 
اما  می نگرند  سویی  هر  به  و  ایستاده اند  راه   هزاران 
عاقبت هم به راه  نمی افتند. در نظر آن ها رمان می تواند 
باشد.  واقعیت گرایی  واقعیت گرایی  و ضد  از  شالوده یی 
آن ها هم شکل اثر و هم محتوا را مهم  و باارزش می دانند. 
در نظر آن ها این امکان که نویسنده یی داستانی  بی سروته 
بنویسد، به همان اندازه می تواند مقبول باشد که  داستانی 
منسجم و استوار خلق شود. از نمونه های بارز رمان های  
پست مدرنیسم می توان به “صد سال تنهایی” مارکز اشاره 
کرد. در این اثر که نوعی ریالیسم جادویی بر آن حاکم 
نقیض  و  ضد  مضامین  همۀ  از  بی پروا  نویسنده   است، 
در یک جا بهره برده است. عناصر واقعیت گرایی، جادو، 
داستان،  شده اند.  تنیده  هم   به  و  بافته  درهم  اسطوره  و 
به گونه یی مطرح شده که خواننده  درنمی یابد نوع داستان 
باتوجه به آن قالب های از پیش تعیین شده و کلیشه یی 
داستان،  آیا  داستانی اسطوره یی می خواند؟  آیا  چیست؟ 

سیاسی است؟ یا ضد سیاست است؟
در هر حال، بسیاری از نظریه پردازان جدید، از شکست  
و  شکل  بدین  پست مدرن  آمدِن  کار  روی  و  مدرنیته 
پست مدرنیست ها  که  معتقدند  و  نیستند  راضی   قالب 
محافظه کارانی اند که  طرح های ناتمام مدرنیست ها را رها 
کرده اند و زیر پوشش این گروه  به اصطالح از زیر کار 

فرار می کنند.
تحلیل کننده گان رمان، هم اکنون شیوۀ تأویل یا هرمنوتیک  
را بیش از موارد دیگر ترجیح می دهند و بر این باورند 
که از طریق  تأویل، بسیاری از حقایق نهفته در اثر آشکار 
می شود؛ حقایقی  که از چشمان نویسنده مخفی مانده، و 

خود ندانسته آن ها را خلق  کرده است.
باید توجه داشت که تفسیر و تأویل با یک دیگر تفاوت  
دارند. تفسیر درک حقایق ظاهری متن است. در حقیقت، 
تفسیر را شناخت معنی خاص یک کلمه از میان چندین 

به  بردن  تأویل، پی  معنای آن کلمه  می دانند درحالی که 
مفهوم و معنی باطنی و درونِی یک واژه است. به عبارت 
و  متن  ظاهری  حقایق  به   بردن  پی  یعنی  تفسیر  دیگر، 
هرمنوتیک  در  درونی.  حقایق  به  بردن  پی  یعنی  تأویل 
آرای  نظر گرفتن  در  بدون  را  اثر  که  است  مجاز  منتقد 
به  دست یابی  منتقد،  دهد.  قرار  بررسی  مورد  نویسنده 
سیر اندیشه های نویسنده و هدف اصلِی او از خلق رمان 
را اصاًل مهم  نمی داند و حتا اگر از سخنان نویسنده یی 
نمی کند،  توجهی  آن ها  به  باشد،  مطلع   رمانش  دربارۀ 
بل که باتوجه به قوانین علت و معلولی و مد نظر نداشتن 
موشکافانه  را  اثر  خود  نویسنده،  آرمان های  و  اهداف 
نزد  اغلب  که  می کند  صادر  احکامی  و  می کند  بررسی 
خود نویسنده نیز جالب و تعجب آور است. منتقدان پیرو 
هرمنوتیک مدعی اند که می توانند از طریق رمان حتا به 
را  اطالعاتی  و  ببرند  پی  نویسنده گان  ناخودآگاه  ضمیر 
در  نیست،  مقدور  نویسنده  برای  آن   به  دست رسی  که 

اختیارش قرار دهند.
که  است  شایسته  برشمردیم،  را  تفاسیر  این  که  اکنون 
پایان مطرح گردد.  نیز در  دیدگاه  مخالفان تحلیِل رمان 
بر  از متخصصین و گاهی هم خواننده گاِن رمان  برخی 
بیهوده  کاری  رمان،  بر  تحلیل  نوشتن  که   تصورند  این 
دیگری  کار  اثر،  جای  کردن   غصب  به جز  و  است 
آلوده  باعث  نقد  که  می کنند  گمان  افراد  این  نمی کند. 
شمشیرهای   تیِز  نوک  مخصوصًا  و  می شود  رمان  شدِن 
خود را به سوی هرمنوتیک گرفته اند و می گویند اگر هم 
باید تفسیری بر اثری نوشته شود، آن تفسیر باید دربارۀ 
ُفرم و شکل  باشد. طبق نظر این افراد، بهترین داور هر 
اثر  دربارۀ  باید  که  اوست  و  است  رمان، خود خواننده  
واکنش  است.  درست  اصوالً  گفته،   این  کند.  قضاوت 
خود خواننده مهم است، اما نوشتن  یک تحلیل اصولی 
نیز نمی تواند باعث از میان رفتن زیبایِی آن  شود. خوانندۀ 
رمان اگر از سازه های داستانی مطلع و به  شیوه های نقد 
سنتی و نو آگاه باشد، هنگام مطالعۀ داستان از آن  داستان 
پیچیده و  مفاهیم  از  بسیاری  و  برد  لذت خواهد  بیشتر 
درک  بهتر  نداشته،  را  درکش  قدرت  قباًل  که  را  ثقیلی 

خواهد کرد.
حرکت   داشته،  بسیار  پیشرفت  رمان  که  کشورهایی  در 
رمان نویسان  و  منتقدان  بین  خاصی  هماهنگِی  و  خطی 
دیگری  از  هریک  که  به گونه یی  است  داشته  وجود 
پشتیبانی کرده اند. اگر نویسنده گان سمت وسوی کار خود 
را تغییر دادند، منتقدان نیز به  همان جهت چرخیده اند و 
نقدهای خود را باتوجه به متن متحول  کرده اند؛ اگر هم 
نویسندگان  این   ورزیده اند،  تأکید  مسأله یی  بر  منتقدان 
بوده اند که اغلب آثارشان را بر آن اساس  می نوشته اند. در 
واقع هماهنگی و یک دلی منتقدان و نویسنده گان  بود که 
باعث شد در کشورهایی چون انگلستان، کلمبیا،  فرانسه، 
امریکا، و ایرلند آثار برجسته یی به جهانیان  عرضه شود.

پانویس:
شیوه های   )1930( نو  نقد  پیدایی  از  پس  و  پیش  1ـ 
که  است  شده  پیدا  یا  داشته  وجود  گوناگونی   بررسی 
منتقدان  اهداِف  با  همه گی می توانند هم جهت و هم سو 
سیاسی،   اسطوره یی،  نقدهای  گیرند.  قرار  استفاده  مورد 

جامعه شناسی و زیباشناسی از این جمله اند.
مافوق  داستان قدرت هایی  قهرمانان  اکثر  2ـ در رمانس 
بشری دارند و میان آن ها به راحتی می توان خط کشی کرد 
و شخصیت های خوب و بد را از هم جدا کرد. مضامین 
حوادِث  توصیف   بیشتر  رمانس  نویسنده گان  نظر  مورد 
ماجراجویانه و پهلوانی است؛ به گونه یی که این حوادث 
بیشتر به افسانه ها و داستان هایی تخیلی نزدیک می شوند.
رمان  کرد:  اشاره  این ها  به  می توان  رمان  انواع  از  3ـ 
روان شناختی،  رمان،  ضد  کلیددار،  گوتیک،  تاریخی، 

بومی و...
4ـ در آثار نویسنده گانی چون ویرجینیا وولف و جیمز 

جویس مباحث  روان شناختی در اولویت قرار گرفتند.
بسیار زیاد شده است.  به چنین کاری  تمایل  اکنون  5ـ 
دنبالۀ  عنوان  با  آثاری  خلق  به  اقدام  افراد  از  بسیاری 
رمان های بزرگ جهان چون “بر باد رفته” کردند، با این 
تفاوت که نویسندۀ دنبالۀ داستان برای ارایۀ شخصیت ها 

از مباحث روان شناختی بهره برده است.
پیدایی علم مردم شناسی در  با  ادعا کرد که  6ـ می توان 
اسطوره یی  نقد  در شکوفایی  عظیم  تحولی  بیستم،   قرن 
انگلیسی در دانشگاه  از محققان  به وجود آمد. گروهی 
مباحث  از  باارزش  قدیمی،  متون  برای درک  “کمبریج” 
نیز  ارزش مندی  نتایج  به  و  کردند  استفاده  مردم شناسی 

رسیدند.
7ـ نویسنده گان مدرنیست سالیان متمادی تالش کردند 
ِ  خود بقبوالنند که بدون عناصر و روابطی  به خواننده گان
انسجام  و  اتحاد  خیال پردازی،  معلولی،  و  علت  چون 
حوادث و مانند این ها هم می توان  داستان نوشت. طبق 
می توان  نیز  آگاهی  و حس  عقالنیت  پایۀ  بر  آن ها  نظر 

داستان نوشت. 
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اسحاق الکو معذرت...
که بوده لطفًا نام بگیرد، ما حمایت می کنیم. در غیر آن 
از مشرانوجرگه معذرت بخواهد و همچنین این افراد 

را مشخص کند«.
اعضای  آن  از  پس  کشور  کل  دادستان  الکو  اسحاق 
شورای ملی را متهم کرد که اسنادی مربوط به اختالس 
و خواست های  کابل  نواندیش شهردار  یونس  محمد 

نامشروع نماینده گان مجلس به دادستانی واگذار شد.
از  ملی  شورای  اعضای  که  بود  گفته  کل  دادستان 
درخواست  شهرک  و  منزل  بلند  جواز  کابل  شهردار 

کرده  اند.
در همین حال؛ سناتوران می گویند که آقای الکو نباید 

به تمامی اعضای شورای ملی اتهام ببندد.
از  که  کسانی   « گفت:  سنا،  عضو  حیدری  اهلل  رفیع 
کابل  با شهردار  مجلس سنا در جنجال ولسی جرگه 
این  با  کاماًل  ما  گرفته شود.  نام شان  باید  اند؛  دخیل 

اتهامات مخالف هستیم. ما معامله گر نیستیم که برای 
خود خانه و قصر پیدا کنیم«.

به گفته او، بستن اتهامات به اعضای مجلس سنا، بر 
اساس اسناد ارایه شدۀ نواندیش توسط الکو بیان شده 

است.
آقای حیدری تأکید کرد که دادستان کل باید وضاحت 
آن  غیر  در  بگیرد  را  متهم  سناتوران  نام  و  دهد 
این  کرده،  اعالم  مطبوعات  طریق  از  که  همان طوری 

حرف شان را پس بگیرد.
کرد:  نشان  خاطر  مسلمیار  هادی  فضل  همچنین، 
مجلس سنا در مورد کارکردهای نواندیش و وضعیت 
مجلس  اعضای  تمامی  اما  دارد.  مالحظاتی  شهرکابل 

مفسد نیستند.
مسلمیار افزود: » کارهایی که شهردار کابل انجام داده 
از  که  است  رییس جمهور  کار  این  شود.  پرسان  باید 
شهردار کابل پرسان کند که چه کاری را در کابل انجام 

کابل  شهروند  و  مردم  نماینده گان  حیث  به  ما  داده. 
از  جاده ها  نیست؛  مناسبی  آدم  شهردار  که  می گوییم 

افتتاح تا اختتام دوباره خراب می شود«.
در  امنی ها  نا  افزایش  از  سناتواران  دیگر،  سوی  از 
و  اند  کرده  نگرانی  ابراز  کشور  والیت های  از  برخی 
از مقام های امنیتی خواستند که تدابیر جدی در زمینه 

اتخاذ کنند.
اعضای مجلس سنا، ضمن استقبال از پاک کاری فلم 
نامناسب  از برخورد  از شیشه های وسایط،  های سیاه 
راهی  چهار  در  ملی  شورای  اعضای  با  کابل  پولیس 
این  اصالح  خواستار  و  کرده  انتقاد  کابل  شهر  های 

برخورد شدند.
برای  که  خواستند  داخله  وزارت  از  آنان  همچنین، 
های  فیلم  کاری  پاک  روند  کشور،  در  امنیت  تشدید 
سیاه از شیشه های وسایط و بررسی افراد مسلح غیر 

مسوول را در والیت ها نیز آغاز کند.

هارون مجیدی
که  می گوید  همگرایی  و  اصالحات  انتخاباتی  تیم 
به خاطر زیر پرسش نرفتن پروسۀ انتخابات و برخی 
اکنون  تا  آنان  سیاسی،  و  ملی  کالن  مصلحت های 
نخواستند اسناد و شواهد تقلب در انتخابات را با مردم 

شریک سازند.
نخواهند  آرام  این  از  بعد  می گویند،  هم چنان  آ ن ها 
خواهند  پاس داری  مردم  رأی  تک تِک  از  و  نشست 

کرد. 
عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  تیم  که  است  درحالی  این 
رأی  میلیون  یک  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  عبداهلل 

مردم گم  شده است.
عبدالستار مراد معاون ستاد انتخاباتی تیم اصالحات و 
همگرایی در گفت و گویی با روزنامۀ ماندگار با انتقاد 
از کمیسیون های انتخاباتی گفت: کمیسیون انتخابات 
رأی  مردم را به گونۀ درست شامل سیستم نکرده اند و 
همچنان آرایی که باطل شده اند تا هنوز هم در سیستم 

موجود است.
آقای مراد می افزاید، هم چنان آرای شماری از محالت 

تا هنوز داخل سیستم نشده است.
نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  ستاد  عضو  این 
گفت:  سخنانش  ادامۀ  در  ریاست جمهوری  پیشتاز 
که  شود  پیدا  باید  رأی  هزار  چهارصد  »سرنوشت 
همچنان  است؛  شده  استفاده  کی  نفع  به  و  شده  چه 
پنج صدوسی هزار رأی دیگر که یک هزار و چهار 
در  تقلب  و عالیم جدی  می شود  صدوسی صندوق 
آن ها موجود است، باید به بازرسی و تفتیش می رفت؛ 

اما تا اکنون فرستاده نشده است.« 
سیستم  داخل  در  که  کرد  تأکید  مراد  عبدالستار 
مشکالت دیگری نیز وجود دارد؛ به گونۀ نمونه 2.4 

درصد آرا تا حال اعالن نشده است.
آقای مراد هم چنان می افزاید، یک نوع برخورد هجومی 
باالی مناطقی که رأی داکتر عبداهلل باالتر است وجود 
و  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  کمیشنران  دارد؛ 
و  اصالحات  تیم  رأی  اکثر  انتخابات  کمیسیون 
همگرایی را به تفتیش فرستاده اند در حالی که یک یا 
دو نمونه یافته اند و همه آرا را به تفتیش فرستاده اند.
یک  که  رأی  هزار  سی  و  »پنجصد  کرد:  تصریح  او 
و  عالیم  همان  با  صندوق  صدوسی  چهار  و  هزار 
تفتیش و  به  را  آن  اما کسی  دارد؛  مشخصات وجود 
بازرسی نمی فرستد چون در آن صندوق ها رأی داکتر 

اشرف غنی احمدزی باال است.«
این عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل عبداهلل افزود: ما 
رسماً در این خصوص به کمیسیون های انتخابات و 
شکایات انتخاباتی نامه فرستاده ایم، اما تا حال برای ما 

در این زمینه پاسخی نفرستاده اند.
آقای مراد خاطر نشان کرد: »ما تا به امروز بسیار احتیاط 
کردیم که پروسۀ انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی 
زیر سوال نرود، چون ما در این انتخابات برنده هستیم 
و رأی ما از پنجاه درصد باال است و این ها به اشکال 

مختلف تالش کردند تا رای ما باال نرود.«
آقای مراد افزود که ما روز دوشنبۀ همین هفته شماری 
از اسناد تقلب را افشا کردیم تا که مردم نگویند که ما از 

رای شان بی خبر هستیم و پاس داری کرده نمی توانیم.

عبدالستار مراد معاون ستاد انتخاباتی تیم اصالحات و 
»زمانی که شکایتی  اذعان داشت:  همگرایی همچنان 
فردا  می فرستیم،  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  به  را 
متوجه می شویم که همان مورد را کمیسیون انتخابات 
معناست که  بدان  این  برداشته است؛  از سایت خود 
انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  را  ما  شکایت های 
آن  آن ها  و  می فرستد  انتخابات  کمیسیون  به  عاجل 

مورد را از سایت خویش می بردارند.«
آقای مراد تأکید کرد، در کنار این هر تغییری را که 
کمیسیون انتخابات در سایت رسمی خود آورده است، 

ما از روی آن سند گرفته ایم.
زیر  به خاطر  آن ها  که  این  روی  تأکید  با  مراد  آقای 
کسی  هیچ  با  حال  تا  انتخابات  پروسۀ  نرفتن  سوال 
انتخاباتی  کمیسیون های  گفت:  اند  نکرده  صحبت 
همین صبر و شکیبایی ما را درک نکردند و ما حاال 

این روند را آغاز کرده ایم.
عبدالستار مراد بیان داشت، تا حال آن ها با یوناما در 
با  آینده  روزهای  در  و  کرده اند  صحبت  مورد  این 
نهادهای جهانی دیگر که از پروسۀ انتخابات نظارت 

می کردند در این زمینه صحبت هایی خواهند داشت.
عبدالستار مراد تأکید کرد، ما در هر صورت مصلحت 
اما آرمان  کشوری و ملی خود را در نظر می گیریم؛ 
نبرده ایم؛ بگذارید که معلوم  یاد  از  نیز  مردم خود را 
را  اقداماتی  چه  انتخاباتی  کمیسیون های  که  شود 
انجام می دهند و در روشنی تصامیم آنها رهبری تیم 
اصالحات و همگرایی تصمیم خود را خواهد گرفت.
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کرزی در سیاست افغانستان...
» شمار دقیق « نیروهای نظامی امریکایی که در افغانستان 

باقی می مانند »  تا یک یا دو ماه دیگر « مشخص می شود. 
گذشته  فبروری  اواخر  امریکا  جمهور  رییس  اوباما  باراک 
حامد کرزی همتای افغانی خود را از خروج کامل نیروهای 
نظامی تا آخر سال 2014 با خبرکرده بود. وی در عین حال 
نیروهای  حضور  برای  را  مهم  توافقنامه ای  امضای  امکان 
امریکایی »  تا پس از سال 2014 « در خاک افغانستان مطرح 

کرد. 
اواخر جنوری، امریکا 34 هزار نظامی در افغانستان داشت. 
پیمان  سازمان  ائتالفی  نیروهای  عضو  کشورهای  دیگر 

آتالنتیک شمالی )ناتو( نیز 19 هزار نیرو داشتند. 
دابینز در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان که دومین دور آن قرار است اوایل جون برگزار 
شود از پیش بینی خودداری کرد اما گفت که حامد کرزی 
که نمی توانست در انتخابات نامزد شود »چهره ای پرنفوذ« 
در زنده گی سیاسی افغانستان باقی خواهد ماند و این لزومًا 

چیز بدی نیست.«

تالش دارند دوِر دوم انتخابات...
سخنگوی ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل می گوید، حلقاتی 
داکتر  کنند که  ارگ می خواهند طوری وانمود  در درون 
ایتالف  ها  طریق  از  بل  نیست؛  انتخابات  برندۀ  عبداهلل 

قدرت سیاسی را به دست خواهد گرفت.
برای  ارگ  درون  در  زیادی  تالش های  افزود،  وی 
کشانیدن انتخابات به سمِت سنت های قبیله یی- تاریخی 

جریان دارد.
او تأکید کرد: »متأسفانه حلقۀ درون ارگ که گردن نهادن 
به خواست مردم افغانستان که همانا انتقال سیاسی قدرت 
از طریق انتخابات است را نمی تواند بپذیرند، بنابر این در 
تالش اند تا با مهندسی کردن رأی مردم، انتخابات را به 

سمِت ایتالف ها و معامالت سیاسی بکشانند. »
او اضافه کرد: » اگر ایتالف های سیاسی شکل می گرفت، 
ما  بنابراین  بود؛  انتخابات  گزاری  بر  به  نیازی  چه  پس 
بحث ایتالف های سیاسی را که زمزمه های آن به گوش 

مردم می رسد،  با قاطعیت رد می کنیم«.
»زمانی که  افزود:  عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  ستاد  سخنگوی 
داکتر صاحب عبداهلل از مسالۀ ایتالف های سیاسی آگاهی 
پیدا کردند، آن را نپذیرفتند و گفتند که اگر کمیسیون های 
انتخاباتی با مهندسی انتخابات را به دور دوم ببرند، ما به 
دور دوم می رویم؛ آنگاه با آرای بیشتر برنده خواهیم بود«.

وی با انتقاد از عملکرد کمیسیون های انتخاباتی مبنی بر 
این که در گذشته اعالم کرده بودند که برای برگزاری دور 
دوم انتخابات آماده اند؛ اما حاال می گویند که انتخابات به 
انتحاری یی که  اوراق رای دهی در حمله  دلیل سوختن 
در این کمیسیون رخ داده بود، با یک ماه تأخیر برگزار 

خواهد شد می گوید: این اقدام کمیسیون نشان می دهد که 
حرف هایی در پشت پرده وجود  دارد.

بعضی  پشت  در  که  »حلقاتی  کرد:  تصریح  سانچارکی 
دوم  دور  به  انتخابات  رفتن  از  دارند،  قرار  کمیشنرها  از 
داکتر  دوم  دور  در  می کنند  فکر  که  چرا  دارند،  هراس 
امتیاز  برای  جایی  و  شده  برنده  باالتری  آرای  با  عبداهلل 

طلبی آنان باقی نخواهد ماند«.
تحلیلگران  و  مجلس  اعضای  از  شماری  حال،  این  در 
نیز می گویند که باید حکومت افغانستان و کمیسیون های 
انتخاباتی به آرای مردم افغانستان احترام گذاشته و بر بنیاد 

قانون عمل کنند.
برگزاری  نماینده گان،  مجلس  عضو  هاشمی  شکیبا 
انتخابات در صورت رفتن به دور دوم را با تأخیر، نقض 
قانون انتخابات و عدم اسقاللیت کمیسیون  های انتخابات 

عنوان می کند.
از  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای  تمام  می گوید،  او 
سوی حامد کرزی انتخاب شدند و همۀ آنان حامی منافع 
به  انتخابات  برگزاری  در  تأخیر  بنابراین  اند؛  حکومت 

منظور تحقق برنامه های حکومت صورت می گیرد.
به گفتۀ بانو هاشمی، مطابق قانون باید انتخابات دور دوم 
در زمان معین آن برگزار شود؛ اما اگر مشکالتی مبنی بر 
تأخیر انتخابات وجود دارد، ما می توانیم تحمل کنیم؛ اگر 
به بهانه های مختلف برگزاری انتخابات به تأخیر می افتد 
تا حکومت اهداف خود را عملی سازد، در این صورت 

قابل قبول برای ما و مردم افغانستان نخواهد بود. 
انتخابات  تأخیر  دلیل  به  این که  بحث  کرد،  تأکید  وی 
هفتاد  دهۀ  به  دیگر  یک بار  ما  و  شده  بحرانی  وضعیت 

کس  هیچ  و  است  محض  اشتباه  گشت،  برخواهیم 
نمی تواند به این بهانه ها در صدد ایجاد حکومت موقت 

و انتقالی باشد.
دیده بان  مسوول  توحیدی  صدیق اهلل  حال،  همین  در 
رسانه های آزاد یا نی می گوید: »در صورت رفتن انتخابات 
به دور دوم حامد کرزی در تالش است تا با انعقاد یک 
پیمان و براساس تعهد میان دو نامزد پیشتاز برای آینده 

خود ضمانت هایی را به دست بیاورد.
از  تاکید کرد، شایعاتی وجود دارد که یک گروهی  وی 
انتخاباتی در حال بحث و  تحلیل گران نیز با هر دو تیم 
گفت وگو اند تا از این طریق بتوانند به اهداف خود برسند 

و انتخابات دور دوم اصاًل برگزار نشود.
برای  فرصتی  را  انتخابات  برگزاری  در  تأخیر  اوعلت 
توافق میان دو نامزد پیشتاز عنوان کرده گفت، کمیسیون 
پیشتاز که خواست  نامزد  میان دو  توافق  برای  انتخاباتی 
دارد؛  نیاز  بیشتری  زمان  به  است،  کرزی  رییس جمهور 
توافق  به  یافتن  دست  تأخیر  ماه  یک  از  منظور  بنابراین 

میان دو نامزد پیشتاز است.  
این اظهارات در حالی ابراز می شود که دو نامزد پیشتاز 
انتخابات نیز با انتقاد از عملکرد کمیسیون های انتخاباتی، 
و  کرده  تخلف  و  تقلب  به  متهم  را  کمیسیون ها  این 
حکومت را متهم به دست اندازی در انتخابات می کنند.  

یعنی  ثور  ماه   26 در  انتخابات  نهایی  نتایج  بود  قرار 
چهارشنبه همین هفته اعالم شود؛ اما کمیسیون انتخابات 
انتخابات  نهایی  نتایج  دالیلی،  بنابر  که  کرده  اعالم 

ریاست جمهوری با دو روز تاخیر اعالم خواهد بود.
ناجیه نوری   

عبدالستار مراد معاون ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل:

کمیسیون های انتخاباتی صبر و شکیبایی ما را درک نکردند

دو مقام وزارت اطالعات...
صحی دو محافظ آقای خلیلی که در این انفجار زخمی 

شده اند رضایت بخش گزارش شده است.
بازداشت  برای  تالش ها  که  است  گفته  نیز  پولیس 

عامالن این انفجار آغاز شده است.
بر  را  رویداد  این  مسوولیت  گروهی  یا  فرد  کنون  تا 
عهده نگرفته؛ اما گروه طالبان مسوول کارگذاری بیشتر 

ماین های کنار جاده در افغانستان هستند.
وزارت امور داخله اعالم کرده که طالبان به دلیل این 
که توان جنگ رو در رو را ندارند، از ماین های کنار 
این  انفجار  موارد  بیشتر  در  که  می کنند  استفاده  جاده 

ماین ها از غیر نظامیان قربانی می گیرد.

به صفوف طالبان بر...
در دیگر والیت های افغانستان نیز عملی می شود.

سردار محمد زازی، رییس زندان پلچرخی خطاب به زندانیان آزاد 
شده گفت که باید حداکثر تالش شان را بکنند تا دوباره مرتکب 
فرمان های  شوند،  زندانی  دوم  بار  اگر  که  چرا  نگردند،  جرمی  

آزادی رییس جمهور شامل حال شان نمی شود.
به گفته وی این روند ادامه دارد و در مجموع یک هزار تن از 
زندانیانی آزاد خواهند شد که شرایط فرمان رییس جمهور کرزی 
را داشته باشند: »فکر می کنم که صدها تن که شمار شان به یک 

هزار می رسد از این زندان آزاد می گردند«.
شماری از زندانیان آزاد شده می گویند بر عالوه دیگر مشکالتی 
که در زندان داشته اند، برخی ها به مواد مخدر معتاد گردیده اند.

منتقدان  کرزی  حامد  توسط  سیاسی  زندانیان  سازی  آزاد  برنامه 
به  آزادی  از  بعد  زندانیان  این  از  برخی  زیرا  دارد.  نیز  زیادی 
روی  شورشگری  به  دوباره  بلکه  نمی گردند  بر  ملکی  زنده گی 
به محض  که  گفتند  آزاد شده  تازه  زندانیان  از  برخی  می آورند. 
رسیدن به منطقه شان دوباره به طالبان می پیوندند و تا زمانی به 
جنگ شان ادامه خواهند داد تا آخرین سرباز خارجی از افغانستان 

بیرون برود.
یکی از این زندانیان که نخواست نامش ذکر شود به دویچه وله 
گفت: »من تا زمانی که کافر در وطن مان باشد انشاهلل به مبارزه 
ام ادامه می دهم، ما فقط یک حکومت کاماًل اسالمی می خواهیم 

نه چیز دیگر«.
شکنجه  شان  بودن  زندانی  زمانی  مدت  در  می گویند  افراد  این 
نشده اند، اما از زمان بازداشت تا منتقل شدن به زندان مشکالت 
زیادی را دیده اند، چنانچه یکی از آنان که از والیت زابل است 

می گوید در جریان بازداشت دستش شکست.
محمد یونس فکور، کارشناس سیاسی به این باور است که این 
زندانیان به خاطر تقویت روند مذاکرات صلح آزاد نشده اند، بلکه 
که  بدهد  نشان  اقدامش  این  با  می خواهد  کرزی  جمهور  رییس 
کشورش به استقالل رسیده و حاال او می تواند با وجود نارضایتی 

امریکا زندانیان کشورش را آزاد کند.
با  جهانی  جامعه  روابط  که  است  زیادی  »مدت  می افزاید:  وی 
کرزی خراب شده است، به خاطر این که هیئت آنان می آید و 
به کرزی می گوید که آزادی زندانیان خطرناک، نه به خاطر افراد 

ملکی بی گناه است و نه هم برای کمک به حق و عدالت«.
از  خطرناک  زندانیان  از  شماری  آزادی  پی  در  نیز  پیش  چندی 
بود،  امریکایی ها  کنترول  تحت  گذشته  سال  تا  که  بگرام  زندان 
ایاالت متحده امریکا از این اقدام کرزی به شدت انتقاد نمود و 
روابط میان حکومت افغانستان و بزرگترین حامی اش امریکا به 

تیرگی گرایید.
رییس  اقدام  این  نیز  کارشناسان  و  مردم  از  شماری  هم  این  با 
ریاست  انتخابات  دوم  دور  برگزاری  آستانه  در  را  جمهور 
جمهوری کاری منطقی نمی دانند، چرا که به باور آنان این امر می 
تواند امنیت انتخابات را به خطر اندازد. در زندان بلچرخی دست 
کم هفت هزار تن زندانی هستند که شمار زیادی از آنان زندانیان 

سیاسی و جنگ جویان طالبان می باشند.



ساالنه صدها نوزاد در پاکستان
 کشته می شوند
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فهرست اولیه اسپانیا اعالم شد، 
سهم بارسا بیشتر از رئال است برای  حماسی  فصل  یک  در  بازی   59 از  بعد 

دست  به  برای  اکنون  تیم  این  مادرید،  اتلتیکو 
دو  اروپا  و  اسپانیا  در  قهرمانی  جام  دو  آوردن 
فینال سنگین مقابل رئال مادرید و بارسلونا پیش 

رو دارد.
اتلتیکومادرید اکنون در  به گزارش سایت گل، 
لیگ  فینال  به  و  دارد  قرار  اللیگا  جدول  صدر 
قهرمانان اروپا هم رسیده است، اما دو ابرقدرت 
نام آشنای فوتبال اسپانیا می توانند تمام امیدهای 

قهرمانی این فصل سرخ و سفیدپوشان مادرید را نقش 
بر آب کنند.

شاگردان دیگو سیمئونه در این فصل 59 بار به میدان 
نمایش  به  خود  از  درخشانی  های  بازی  و  اند  رفته 
تاریخ  در  نامی  خواهند  می  اگر  قطعًا  اما  گذاشتند 
بازی  دو  در  باید  کنند  پا  و  برای خود دست  فوتبال 
نهایی این فصلشان هم درخشان ظاهر شوند. آنها این 
فرصت را دارند که در این دو بازی از رقیبان سنتی 
خود که همواره در فوتبال اسپانیا جایی برای هنرنمایی 

آنها نمی گذاشتند، انتقام بگیرند.
اتلتیکو برای فتح اللیگا باید یکشنبه آینده به نیوکمپ 
برود. آنها باید مقابل بارسلونا حداقل مساوی کنند تا 
قهرمان شوند. بارسلونا که در پنج فصل گذشته، چهار 
بار قهرمان لیگ برتر اسپانیا شده است، فصلی بدی را 
پست سر گذاشته و می خواهد با قهرمانی در اللیگا 
ناکامی های خود را به فراموشی بسپارد. با این حال، 
شاگردان خراردو مارتینو در پنج بازی اخیرشان مقابل 
اتلتیکو نتوانسته اند به پیروزی برسند و یک شکست 
ها  اناری  آبی  اخیر  پیکارهای  نتیجه  تساوی  چهار  و 

و  ها  کاتاالن  باالی  انگیزه  است.  بوده  اتلتیکو  مقابل 
داشتن امتیاز میزبانی، قطعا کار را برای دیگو سیمئونه 

و شاگردانش در بندر بارسلون دشوار خواهد کرد.
نکته جالب اینکه، این سومین بار در تاریخ اللیگا است 
که دو تیم که شانس قهرمانی دارند در دیدار آخر فصل 
به مصاف هم می روند. در دو مورد قبل در فصل های 
46-1945 و 51-50  هر دو بار را تیم های مهمان با 
شدند.  اللیگا  قهرمان  و  گذاشتند  سر  پشت  موفقیت 
اکنون باید دید که در سومین »فینال« تاریخ اللیگا، چه 
تیم مهمان  بار هم  این  آیا  برنده خواهد شد و  کسی 
موفق خواهد بود یا شرایط به نفع بارسلونای میزبان 

رقم خواهد خورد.
در فینال لیگ قهرمانان هم اتلتیکو باید به مصاف دیگر 
طول  در  بار  اولین  برای  برود.  خود  اسپانیایی  رقیب 
تاریخ لیگ قهرمانان دو تیم از یک شهر به فینال لیگ 
قهرمانان رسیده اند و اکنون اتلیکو و رئال مارید باید 
حدود 10 روز دیگر »ال دربی« مادرید را این بار در 
لیسبون پرتغال برگزار کنند. رئال مادرید پرافتخارترین 
تیم اروپایی است و اکنون این تیم به دنبال »ال دسیما« 
اروپا  قهرمانان  لیگ  در  خود  قهرمانی  دهمین  یا 

شانسی  مادرید  رئال  که  شرایطی  در  است. 
تا  تواند  می  و  ندارد  اللیگا  در  قهرمانی  برای 
خود  کلیدی  بازیکنان  به  قهرمانان  لیگ  فینال 
در  دشوار  بازی  یک  اتلتیکو  دهد،  استراحت 

مقابل بارسلونا در پیش خواهد داشت.
البته روز گذشته اتلتیکو این فرصت را داشت 
که یک هفته پیش از پایان فصل، قهرمان اللیگا 
شود. اگر آنها در بازی روز گذشته شان به جای 
رسیدند،  می  پیروزی  به  ماالگا  مقابل  تساوی 
رئال،  شکست  و  بارسلونا  شدن  متوقف  به  توجه  با 
شاگردان  اما  بگیرند.  جشن  را  قهرمانی  توانستند  می 
سیمئونه این فرصت طالیی را از دست دادند و اکنون 
برای فتح اللیگا باید در نیوکمپ بجنگند. البته قهرمانی 
به این بزرگی، به آسانی به دست نمی آید و اتلتیکویی 

ها باید به تالش خود ادامه دهند.
با این حال، دیگو سیمئونه خوش بین است و پس از 
تساوی روز گذشته تیمش گفت:« ما در بهترین شرایط 
در  فینالی  و  بارسولنا  در  فینالی  گرفتیم.  قرار  ممکن 

لیسبون. من به اتلتیکو مادرید افتخار می کنم«.
وی در ادامه صحبت هایش افزود: » دو بازی باقیمانده 
شرایط فعلی را عوض خواهد کرد اما هر اتفاقی بیافتد، 

تاریخ این تیم ابدی را عوض نخواهد کرد«.
با این حال و علی رغم صحبت های سیمئونه، ثابت 
شده است که تاریخ تیم های دوم را  هر چقدر هم 
که پرقدرت بوده اند- به خاطر نخواهد آورد. بنابراین، 
سیمئونه اگر می خواهد نام خود و این تیم اتلیکو را 
در بین هواداران این تیم جاودانه کند باید در دو بازی 

سنگین پیش رو هم به پیروزی برسد.

در  نفر  پنج  بازداشت  از  داخله  امور  وزارت 
به جرایم جنایی در کابل و بغالن خبر  پیوند 

دادند.
است  گفته  خبرنامه یی  پخش  با  وزارت  این 
که پولیس کابل چهار نفر را در پیوند به جرم 
جعل اسناد، غصب زمین و قاچاق مواد مخدر 

بازداشت کرده است .
روز  افراد  این  که  شده  گفته  خبرنامه  در 
اول  از مربوطات حوزه های  گذشته)دوشنبه( 
و هشتم ولسوالی چهار آسیاب کابل بازداشت 

شده اند. 
شمال  در  بغالن  والیت  پولیس  هم  سویی  از 
کشور یک نفر را در پیوند با قاچاق مواد مخدر 

بازداشت کرده است .
کیلو  هشت  با  همراه  گذشته  روز  فرد  این 
هیرویین که در یک موتر نوع کروال جاسازی 
شده بود از مربوطات ولسوالی دوشی والیت 

بغالن بازداشت شده است.

وزارت داخله گفته که افراد در حال حاضر در 
آنان جریان  از  تحقیقات  دارند  قرار  بازداشت 

دارد.
این وزارت در رویدادی دیگر گفته پولیس در 
ننگرهار  والیت  پور  واته  ولسوالی  مربوطات 
های  زمین  پاکسازی  منظور  به  را  عملیاتی 
زراعتی از وجود کوکنار راه اندازی کرده است.
این وزارت گفته که در این عملیات تا کنون 
پاکسازی  از وجود کوکنار  120 جریب زمین 

شده است.

باعث می شود که هر  این  و  پاکستان سقط جنین غیرقانونی است  در 
سالی در این کشور صدها کودک نوزاد از زنانی که ازدواج نکرده اند، 

کشته شوند. اجساد این نوزدان به زباله دانی ها انداخته می شود.
کودکی به تازه گی به دنیا آمده است و هیچ کسی احساس خوشی ندارد، 
حتی والدین اش. جسم خیلی کوچک او تاهنوز با خون آلوده است. این 

نوزاد بدون وقفه گریه می کند، به همین ترتیب مادر جوان اش.
نوزاد فقط 3500 گرام وزن دارد و بزرگی او به بزرگی کف یک دست 
است. اما این نوزاد که 45 دقیقه از پا گذاشتن اش به جهان می گذرد، 
باید به زودی دنیا را وداع کند. نرس این نوزاد را در خریطه پالستیکی 

می پیچد و با خود از کلنیک بیرون می کند.
راضیه ذوالفقار یک نرس که در زایشگاه در شهر گوجرانواله در مناطق 
مرکزی پاکستان کار می کند، می گوید هر روز صدها نوزاد »غیرمشروع« 
در این کشور اسالمی کشته می شوند. نوزاد »نامشروع« به آنهایی گفته 

می شود که پدر و مادرشان ازدواج قانونی نکرده اند.
خانم ذوالفقار شرح می دهد:»یک دختر در ماه هشتم حاملگی چند روز 
پیش نزد ما آمد. ما نمی خواستیم به او اجازه بستری شدن را در کلینیک 
بدهیم. بعد از تقاضاهای مکرر خانواده او، باالخره موافقت کردیم تا او 
را در این جا معالجه کنیم، اما ما به خانواده او واضحًا گفتیم که ما کودک 
را نمی کشیم. ما نوزاد را به خانواده دختر سپردیم. فقط او و خانواده او 

می دانند که با نوزاد چه کرده اند و چگونه او را کشته اند«.
مسلمان  اکثریت  با  کشوری  میلیون جمعیت   1۸0 از  بیش  با  پاکستان 
است. روابط جنسی بدون نکاح و قبل از ازدواج در این کشور شدیداً 
ممنوع است و جامعه به آن به دیده منفی می نگرد. شاید هیچ تابوی 
بزرگتر از داشتن یک نوزاد پیش از ازدواج در این کشور وجود نداشته 

باشد.
طبق قانون اسالمی، ارتباط جنسی خارج از نکاح »زنا« قلمداد می شود 
و فرزند به دنیا آوردن بدون نکاح، جرم قابل مجازات است و شخص 

مرتکب به آن باید محکوم به مرگ شود. اما 
گاهی اقارب خود شان پیشتر از قانون دست 
به عمل می زنند و »زنا کاران« را به قتل می 
رسانند. در اکثر موارد، این تنها مادر و نوزاد 

اند که کشته می شوند.
اما زیاد اند مردان و زنان پاکستانی که صرف 
نظر از ممنوع بودن و قوانین اسالمی، خارج 
و  دارند  جنسی  رابطه  نکاح  و  عروسی  از 
برخی زنانی که این گونه رابطه جنسی دارند 

حمل می گیرند.
خانم راضیه ذوالفقار توضیح می دهد:»ما در 
یک جهان مدرن زندگی می کنیم. دختران و 
پسران تلفون های موبایل دارند و فیلم های 
غربی را تماشا می کنند. آنها متمرد هستند و 
هرچه دل شان بخواهد انجام می دهند. خانواده زمانی از قضیه خبر می 

شود که دختر حامله شده باشد«.
به گزارش »بنیاد ایدهی« که کمک های رفاهی را در پاکستان ارائه می 
کند، در سال گذشته بیش از 1100 نوزاد کشته و به زباله دانی انداخته 
از شهرهای  تنها  را  ارقام  این  آنها  این سازمان می گوید که  اند.  شده 
بزرگ به دست آورده اند، در حالی که شمار این موارد در سطح کشور 

به مراتب باالتر است.
روزه  شش  نوزاد  »یک  گوید:  می  ایدهی  بنیاد  رییس  کاظمی،  انور 
حلق  که  یابیم  می  را  نوزادانی  اجساد  همچنان  ما  بود.  شده  سوزانده 
آویز شده یا قسمت های بدن شان توسط حیوانات خورده شده است«.
کاظمی در مورد یک واقعه خاص می گوید: »یک مورد را اصاًل فراموش 
نمی کنم. یک زن نوزادی را در پیش مسجد گذاشته بود تا شاید کسی 
او را به فرزندی بگیرد. اما مال امام مسجد به مردم دستور داد که این 
نوزاد را سنگسار کنند. من خودم جسد پاره و دریده شده این نوزاد را 

با چشم سر دیدم«.
گهواره

به  را  گهواره  یا  »جهوله«  نام  به  فردی  به  منحصر  پروژه  ایدهی  بنیاد 
پیش می برد. این بنیاد از مردم می خواهد که به جای کشتن نوزادان 
ناخواسته، آنها را به این گهواره بیاندازند. کسی که این کار را می کند 
را  نوزاد  تاریکی شب  در  توانند  آنها می  نمی شود.  فاش  هویت اش 

داخل این گهواره اندازند.
رییس این بنیاد می گوید: »می می خواهم مردمی که نوزادان شان را 
نمی خواهند، آنها را نکشند بلکه تسلیم ما دهند. ما بیش از 300 مرکز 
با گهواره در سراسر کشور داریم. آنها نیاز ندارند که از این کار بترسند«.

دویچه وله

دولت امریکا اتهام های مطرح شده 
به رسانه های  بر تزریق پول  مبنی 
پاکستان را نادرست و گمرا ه  کننده 
پول  تامین  توصیف کرد و گفت: 
هدف  با  خبری  رسانه های  برای 
تحول و پیشرفت و ایجاد ظرفیت 

بوده است.
به گزارش خبرگزاری پی.تی.آی، 
در  اسالم آباد  در  امریکا  سفارت 
اظهارنظرهای  کرد:  اعالم  بیانیه ای 
اخیراً  کننده یی  گمراه  و  نادرست 
بر  مبنی  شده  منتشر  رسانه ها  در 

پاکستان کمک  رسانه های  به  امریکا  اینکه 
مالی می کند. سفارت امریکا تنها با هدف 
تسهیل در امر تحول اساسی و حرفه ای و 
ایجاد ظرفیت در انجام فعالیت ها به تامین 
پاکستان  خبری  رسانه های  برای  مالی 

می پردازد.

است،  آمده  همچنین  بیانیه  این  ادامه  در 
مستقل،  رسانه های  از  واشنگتن  دولت 
سایر  همانند  پاکستان  در  حرفه ای  و  پویا 
حمایت  مختلف  کشورهای  در  رسانه ها 
گروه  یک  مالی  تامین  به  امریکا  می کند. 
خبری و رسانه ای نپرداخته و تمام جامعه 

خبری را شامل می شود.

اسپانیا  تیم ملی  نفره  در فهرست 30 
بازیکنان  از  بارسلونا  بازیکنان  سهم 

رئال بیشتر است.
تیم  اولیه  فهرست  دل بوسکه  ویسنته 
ملی فوتبال اسپانیا را برای حضور در 
رقابت های جام جهانی 2014 برزیل 
اعالم کرد. در این فهرست سورپرایز 
 1۸ و  نمی شود  مشاهده  قابل توجهی 
بازیکن از 23 بازیکنی که در قهرمانی 
الروخا در جام جهانی 2010 آفریقای 
در  همچنان  داشتند  حضور  جنوبی 

این فهرست حضور دارند
اسپانیا(،  )رئال مادرید  کاسیاس  ایکر 
په په رینا )ناپولی ایتالیا( و داوید دخه آ 

)منچستریونایتد انگلیس(.
)اتلتیکومادرید  تورس  خوان فران 
)چلسی  آزپیلیکوئتا  سزار  اسپانیا(، 
)بارسلونا  آلبا  جوردی  انگلیس(، 
اسپانیا(، سرخیو راموس )رئال مادرید 
)بارسلونا  پیکه  جرارد  اسپانیا(، 
اسپانیا(، رائول آلبیول )ناپولی ایتالیا(، 
خاوی مارتینس )بایرن مونیخ آلمان(، 
دنی  و  اسپانیا(  )سویا  مورنو  آلبرتو 

کارواخال )رئال مادرید اسپانیا(.
اسپانیا(،  )بارسلونا  بوسکتس  سرخیو 
اسپانیا(،  )رئال مادرید  آلونسو  ژابی 

اسپانیا(،  )بارسلونا  هرناندس  ژاوی 
تیاگو  اسپانیا(،   )اتلتیکومادرید  کوکه 
آلکانتارا )بایرن مونیخ آلمان(، خسوس 
انگلیس(،  )منچسترسیتی  ناواس 
داوید سیلوا )منچسترسیتی انگلیس(، 
اسپانیا(،  )بارسلونا  اینیستا  آندرس 
انگلیس(،  )آرسنال  کاسورال  سانتی 
بیلبائو  )اتلتیک  ایتوراسپ  آندره 
اسپانیا( و خوان ماتا )منچستریونایتد 

انگلیس(.
اسپانیا(،  )بارسلونا  فابرگاس  سسک 
اسپانیا(،  )بارسلونا  رودریگس  پدرو 
آلوارو نگردو )منچسترسیتی انگلیس(، 
اسپانیا(،  )اتلتیکومادرید  کاستا  دیه گو 
اسپانیا(،  )اتلتیکومادرید  ویا  داوید 
و  انگلیس(  )چلسی  تورس  فرناندو 

فرناندو یورنته )یوونتوس ایتالیا(.

آیا اتلتیکو می تواند بر غول های »ال کالسیکو« غلبه کند؟

بازداشت پنج نفر در کابل و بغالن 
به اتهام جرایم جنایی

امریکا اتهام تزریق پول به رسانه های پاکستان را »نادرست« خواند

ورزش



وامور  کار  وزارت  معاون 
از  افغانستان  اجتماعی 
و  کودک  سیزده  اخراج 
عربستان  از  افغانی  نوجوان 

سعودی خبرداد.
واصل نورمهمند روز گذشته 
در جمع خبرنگاران در کابل 
گفت: این کودکان بین شش 
تا پانزده ساله هستند که از 
و  اخراج  سعودی  عربستان 
مرزی  پولیس  نیروهای  به 
افغانستان تحویل داده شدند.

مهمند علت اخراج کودکان و نوجوانان 
را  سعودی  عربستان  از  افغانستان 

نداشتن مدارک اقامت اعالم کرد.
مختلف  شهرهای  در  کودکان  این 

کارگری  مشغول  سعودی  عربستان 
عربستان  پولیس  نیروهای  که  بودند 

سعودی آنها را بازداشت کردند.
اجتماعی  وامور  کار  وزارت  معاون 
ابراز  کودکان  قاچاق  از  افغانستان 
نگرانی کرد و گفت: کودکان افغان که 

قاچاق  کشور  از  خارج  به 
می شوند مورد سوء استفاده 

قرار می گیرند.
سخنگوی  افتخاری  علی 
وزارت کار وامور اجتماعی 
خاطرنشان  نیز  افغانستان 
بیشتر کودکان قاچاق  کرد: 
شده برای بهره برداری های 
انجام حمالت  و  اقتصادی 
انتحاری مورد سوء استفاده 

قرار می گیرند.
وامور  کار  وزارت  گزارش  براساس 
اجتماعی افغانستان، سال گذشته حدود 
کودکان  قاچاق  مورد  وشصت  دوصد 
به خارج از کشور در این وزارت ثبت 

شد.
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مستقل  کمیسیون  دبیرخانۀ  رییس 
کمیسیون  هنوز  گفت:  انتخابات 
نتیجه  افغانستان  انتخاباتی  شکایات 
این  به  را  انتخاباتی  شکایات  نهایی 

کمیسیون ارایه نکرده است.
از  گذشته  روز  امرخیل  الحق  ضیاء 
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان 
های  بررسی  نهایی  نتایج  خواست 
خودرا هرچه زودتر دراختیار کمیسیون 
براساس  تا  قراردهد  انتخابات  مستقل 
ریاست  انتخابات  نهایی  نتایج  آن 

جمهوری اعالم شود.
وی افزود: اعالم نتایج نهایی انتخابات 
به گزارش  افغانستان  ریاست جمهوری 

شکایات  کمیسیون  بررسی های 
انتخاباتی بستگی دارد.

کمیسیون  زمانی  جدول  براساس 
مستقل انتخابات، نتایج نهایی انتخابات 
ریاست جمهوری باید بیست و چهارم 
نهایی  نتایج  اعالم  اما  شود،  اعالم  ثور 
زمان  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
تعیین شده هنوز هم در هاله یی از ابهام 

قرار دارد.
ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتایج  مطابق 
عبداهلل  عبداهلل  افغانستان،  جمهوری 
درصدکل  وپنج  چهل  حدود  کسب  با 
غنی  اشرف  و  نخست  درجایگاه  آرا 
درصد  ونیم  ویک  سی  با  احمدزی 

درجایگاه دوم قرارگرفته است.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
به  حمل  شانزدهم  افغانستان  والیتی 

صورت همزمان برگزار شد.
اما تا اکنون از نتایج انتخابات شوراهای 

والیتی خبری نیست.

رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات:

 هنوز نتایج نهایي شکایات انتخاباتي در اختیار ما 

قرار نگرفته است

دو مقام وزارت اطالعات 
و فرهنگ از انفجار ماین 

جان سالم بدر بردند

یک عضو برجستۀ شورای کویته 
در زابل کشته شد

نگرانی وزارت کار و امور اجتماعی از قاچاق کودکان

فرهنگی  معین  خلیلی،  مصدق 
و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
زین العابدین عابدی رییس تصدی 
روز  وزارت،  این  هوتل های 
کابل  استالف  دوشنبه در ولسوالی 
جان  جاده  کنار  بمب  انفجار  از 

سالم بدر بردند.
برای  که  عابدی  و  خلیلی  آقایان 
دیدار از مناطق تاریخی و باستانی 
کرده  سفر  منطقه  این  به  استالف 
دور  راه  از  کنترل  ماین  با  بودند، 

مورد حمله قرار گرفتند. 
مسووالن امنیتی گفته اند که در این 
انفجار به معین وزارت اطالعات و 

فرهنگ آسیبی نرسیده است.
اند  گفته  داخله  وزارت  مقام های 
که در این حادثه دو محافظ آقای 

خلیلی زخمی شده اند.
وضعیت...             ادامه صفحه 6

در عملیات روز گذشتۀ نیروهای امنیتی کشور در والیت زابل 
یک عضو برجستۀ شورای کویته پاکستان کشته شد.

مقامات امنیتی کشور روز گذشته اعالم کردند: مال رحمانی که 
از اعضای برجسته شورای کویته پاکستان به شمار می رفت، در 

عملیات نیروهای امنیتی کشته شد.
حمالت  سازماندهی  در  طالبان  گروه  برجسته  فرمانده  این 
جزئیات  هنوز  داشت.  دست  قندهار  و  کابل  در  انتحاری 

بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.
وزارت دفاع افغانستان نیز اعالم کرد: افراد طالبان در دو روز 
حمله  والیت  وچهار  سی  از  والیت  ویک  بیست  به  گذشته 

کردند و با نیروهای امنیتی کشور درگیر شدند.
جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان 
گفت: در درگیری های شبانه روز گذشته یکصد ویازده نفر 
از طالبان کشته شدند. این درحالی است که دیروز افراد گروه 

طالبان عملیات بهاری خود را بنام خیبر آغازکردند.
ارگانهای امنیتی افغانستان اعالم عملیات گروه طالبان را نوعی 
جنگ تبلیغاتی دانسته و گفته اند طالبان توانایی مختل کردن 

وضعیت امنیتی کشور را ندارند.

دافـغانستان اسـالمي جمـهوریـت
دپوهنـي وزارت

جمـهوري اسـالمـي افـغانـستان
وزارت مــعارف

ریاسـت معارف پنجشــیر

رياست معارف در نظر دارد كه تعداد)13(قلم مواد اعاشوي تعداد )50( تن 

شاگردان مدرسه هاشميه متا را به قرار داد بسپارد آنعده از رشكت هایي كه عالقه 

نرش  از  اعتبار  كاري  روز   )21( مدت  اال  باشند  داشته  را  فوق  مواد  منودن  فراهم 

اعالن به مديريت عمومي تهيه و تداركات رياست معارف پنجشري واقع پاراخ جنب 

مستوفيت منزل اول دست راست مراجع منوده، رشطنامه را مالحظه كرده تضمني 

اخذ مي گردد.

با احرتام

اطـالعیه مـدیریت تصفیه کـابلـبانک
موضوع فروش 50 عراده موتر ماز رويس صفر كيلومرت، مدل 2009 و 2010 را مديريت 

تصفيه كابلبانك قبال به اعالن داوطلبی سپرده بود. قرار است جلسه داوطلبی روز چهارشنبه 

تاريخ 24 ثور در حضور داشت هيئت برگزار گردد. اشرتاك براي عالقه مندان مطابق رشط نامه 

در جلسه داوطلبی آزاد می باشد.

شامره ها: 0777781227 / 0788408635


